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ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 

Oddělení dopravní obslužnosti 

Se v roce 2020 dotkla podstatným způsobem krize způsobená okolnostmi výskytu koronaviru, 

neboť jednak veřejná doprava byla jedním z kritických odvětví pro možné další šíření viru  

a potom omezující opatření podstatně snížila počty cestujících a některé typy cest zcela 

anulovala, na což bylo potřeba reagovat. S rozvojem krize nejprve oddělení sledovalo státem 

přijatá opatření jako uzavření škol a některých provozoven, omezení vycházení a zákaz 

některých aktivit. To způsobilo prudký pokles zájmu cestujících o veřejnou dopravu a oddělení 

co nejrychleji zajistilo dle technických možností dopravců omezení dopravy autobusové  

i železniční, a to spojů školních (s omezením jízdy na prázdniny), spojů v noci, spojů 

turistického charakteru a spojů mezinárodních a některých posilových vlaků ve špičce. Ke všem 

těmto krokům se v krátkém čase zajišťovala informovanost veřejnosti, obcí a co nejrychlejší 

dodání dat pro celostátní informační systém vyhledávače spojení.  

Při zlepšování epidemiologické situace se oddělení naproti tomu snažilo co nejrychleji vracet 

spoje do provozu, tak jak přicházela jednotlivá uvolňovací opatření. Všechny tyto procesy 

v oblasti organizace dopravy probíhaly s určitými modifikacemi více či méně jak při jarním 

období Covid-19, tak na podzim. 

Omezení v provozu dopravy a pokles počtu cestujících zanechaly v dopravě stopu ve znatelném 

poklesu tržeb, celkem v roce 2020 v řádu asi 150 mil. Kč (zatím stále není uzávěrka tržeb 

k dispozici a není ani zcela definitivní, nakolik s poklesem tržeb pomohou města integrovaných 

MHD). 

V souvislosti s jarní krizí vyhlásil stát pro dopravce dotační program na zakoupení 

desinfekčních a ochranných prostředků. Oddělení řešilo vyhlášení dotace i její administraci  

a vyplacení a vyúčtování státu. V podzimních epidemiích obdobný program nevznikl. 

Z plánovaných činností, či jiných agend mimo řešení epidemie Covid-19 zmiňme po zaběhnutí 

oficiální zveřejnění činnosti Centrálního dispečinku DÚK široké veřejnosti, která jej také hned 

začala využívat pro stabilizaci návazností, mimořádnosti, poradenství v nesnázích apod. Vyšší 

počet podnětů a stížností cestujících na poč. roku 2020 byl důsledkem velkých dopravních změn 

v prosinci 2019 a nyní je již situace všech nových dopravců stabilní. Rozvíjela se i přes epidemii 

dopravní spojení, došlo např. k posílení linek do NP České Švýcarsko nebo bylo přidáno nové 

spojení z Chomutova do Marienbergu v Sasku. 

Epidemie omezila i marketingové aktivity a zastavila plánované oslavy 5 let DÚK, ale zmiňme 

výstavu v teplickém obchodním centru věnovanou tomuto jubileu. Prezentovali jsme veřejnosti 

i novou informační posilu DÚK – pojízdnou informační kancelář DÚKmobil představenou 

poprvé 1. 9. 2020. 

V oblasti tarifu je v rámci využívání nových trendů intenzivně připravována mobilní aplikace 

DÚKapka určená nejen k odbavení cestujících, ale také k okamžitému poskytnutí řady 

dopravních informací, která bude spouštěna počátkem roku 2021.  

Oddělení dále také v roce 2020 připravilo a realizovalo soutěž na dlouhodobé zajištění dopravní 

obslužnosti na Teplicku. Provoz dle obou těchto smluv začne 1. 12. 2021. 

 

Oddělení pozemních komunikací 

V rámci výkonu činnosti silničního správního úřadu vydalo celkem 745 správních rozhodnutí 

a stanovisek ve věcech dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích na silnicích  

I. třídy (z toho např. 176 rozhodnutí o zvláštním užívání, 98 rozhodnutí o uzavírce,  
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57 rozhodnutí o povolení stavby v ochranném pásmu, 267 stanovisek ke stavbám, 39 stanovisek 

k reklamním zařízením nebo rozhodnutí k umístění či odstranění reklamních zařízení,  

25 rozhodnutí o připojení nemovitosti), dále bylo řešeno 33 odvolání, 3 přezkumná řízení  

a 4 stížnosti na nečinnost prvoinstančních orgánů. Bylo vydáno 377 stanovení místní či 

přechodné úpravy provozu, z toho 259 formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou,  

27 rozhodnutí o povolení nadměrné přepravy a 15 rozhodnutí o povolení výjimky z dopravního 

značení. Mimo to bylo zpracováno 88 stanovisek ke stavbě za vlastníka dotčených komunikací 

II. a III. třídy, byla řešena 3 řízení ke změnám zařazení v silniční síti a vydáno 146 stanovisek 

k územním plánům. Dále byly připravovány podklady pro majetkové vypořádání v počtu 40, 

podklady pro 193 smluvních vztahů do majetkové komise a Rady Ústeckého kraje v oblasti 

majetkové (služebnost inženýrské sítě, smlouvy o provedení stavby na pozemku, vypořádání 

pozemků apod.), kromě toho bylo vyřizováno 76 stížností, podnětů a žádostí z oblasti správy  

a údržby krajských komunikací. Dále se oddělení podílelo v oblasti dopravy též na přípravě 

podkladů pro RÚK a ZÚK, Investiční komisi RÚK, Komisi pro dopravu RÚK, na zpracování 

Investičního plánu a Rozpočtového výhledu na roky 2021-2025, Akčního plánu 2020-21. 

Oddělení zajišťovalo též koordinaci investičních akcí hrazených z rozpočtu FIO, úvěru a dotací 

EU a na pravidelných schůzkách se zástupci ŘSD, správy Chomutov a Krajským ředitelstvím 

PČR byla též projednávána koordinace významných provozních i investičních akcí ŘSD na 

silnicích I. třídy na území Ústeckého kraje. Kromě toho OPK zajišťovalo též v rámci přenesené 

působnosti kontrolu činnosti obcí s rozšířenou působností. 

 

Oddělení dopravně správních agend 

Vydalo 232 licencí a změn na osobní linkovou dopravu a schválilo 221 jízdních řádů. Bylo 

vydáno 1138 potvrzení finanční způsobilosti pro nákladní dopravu a 159 pro osobní dopravu, 

327 stanovisek ke koncesím pro nákladní dopravu, 261 stanovisek ke koncesím pro osobní 

dopravu, 183 stanovisek k uzavírkám včetně zpracování průvodní agendy k těmto řízením,  

12 eurolicencí + 20 opisů eurolicencí pro mezinárodní osobní přepravu, 36 eurolicencí + 519 

opisů eurolicencí pro mezinárodní nákladní přepravu a 716 osvědčení řidiče pro silniční 

nákladní přepravu pro cizí potřebu. 

V souladu s plánem činnosti bylo provedeno 18 zkoušek odborné způsobilosti (ZOZ) učitelů 

autoškol a 11 ZOZ dopravců, obdobně probíhaly kontroly státního odborného dozoru na 

svěřeném úseku přenesené působnosti: na silnici 23 kontrol silniční nákladní dopravy,  

11 kontrol osobní linkové dopravy + 6 dohlídek u dopravce, 22 kontrol STK a 23 kontrol 

školicích středisek (ŠS). Bylo vydáno 26 rozhodnutí o udělení či rozšíření akreditace ŠS,  

18 rozhodnutí o uložení pokuty ŠS a 25 rozhodnutí ve věci provozování STK, z toho 15  

o uložení pokuty. Ve věci přestupků tuzemských dopravců bylo vydáno 243 rozhodnutí, 

současně bylo projednáno 23 přestupků dopravců zahraničních. 

Skupina odvolacího řízení v počtu 12 + 2 pracovníci provádí odvolací a přezkumná řízení ve 

věcech přestupků v dopravě, řidičských oprávnění a registru vozidel, bylo přijato celkem  

709 případů, 36 žalob proti rozhodnutí KÚÚK a k nim zpracovaná vyjádření pro odbor LP.  

V rámci kontrol výkonu přenesené působnosti bylo v roce 2020 vykonáno 6 kontrol u OÚORP 

a 2 u obecních policií, v červnu 2020 se realizovala 3 instrukčně metodická zaměstnání 

k přestupkům v dopravě a pro registr řidičů a registr vozidel pro všechny OÚORP. 
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ODBOR EKONOMICKÝ 

 

 V rámci meziresortního připomínkového řízení se podílel na připomínkování návrhů 

zákonů a ostatních předpisů např. zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní  

a některé další zákony, návrh novely prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro vybrané 

účetní jednotky a návrh novely vyhlášky o rozpočtové skladbě. 

 Zpracovával připomínky k materiálům pro jednání orgánů kraje, zejména k hospodaření 

příspěvkových organizací, jednání valné hromady Severočeského divadla s.r.o., Krajské 

zdravotní a.s. a správní rady sdružení Terezín město změny, zájmové sdružení právnických 

osob a dále zpracovával připomínky k materiálům transformace sdružení Terezín, město 

změny a zajištění zdravotní péče v bývalé Lužické nemocnici v Rumburku a odkup 

majetkových podílů RRA. 

 Řídil a koordinoval jednání pracovní skupiny pro začlenění Nemocnice Litoměřice a.s. pod 

Krajskou zdravotní a.s., aktivně se podílel na tvorbě smluvních dokumentů. 

 Spolupracoval na specifikaci rozvojových aktivit ekonomického informačního systému 

Ústeckého kraje v oblasti zavedení elektronického oběhu účetních dokladů, zajistil účast 

na všech pracovních schůzkách se zástupci dodavatele stávajícího ekonomického systému. 

 Zpracoval pro Ministerstvo financí ČR souhrnné podklady pro podání žádosti o příspěvek 

z Fondu solidarity EU 2020 (COVID-19) za Ústecký kraj, obce Ústeckého kraje  

a příspěvkové organizace zřízené krajem a obcemi. 

 Účastnil se jednání Krizového štábu ÚK a zastupoval kraj při jednání s MF k problematice 

nákupu a distribuce OOP. 

 V rámci finanční kontroly zajišťoval činnosti správce rozpočtu a hlavní účetní. 
 

Oddělení rozpočtu a financování 

 Zpracovalo podklady k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2019 za kraj. 

 Zpracovalo Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2019 a oblast Hospodaření Ústeckého 

kraje do Výroční zprávy Ústeckého kraje za rok 2019. 

 Zpracovalo souhrnnou zprávu o hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných 

Ústeckým krajem za rok 2019 včetně podkladů pro schválení účetních závěrek za rok 2019. 

 Průběžně aktualizovalo rozpočet Ústeckého kraje roku 2020. 

 V rámci přípravy rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 zpracovalo Postup sestavení návrhu 

rozpočtu Ústeckého kraje včetně priorit kraje na rok 2021. 

 Zpracovalo návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021. 

 Zpracovalo pravidla rozpočtového provizoria Ústeckého kraje na I. čtvrtletí roku 2021. 

 Zpracovalo aktualizaci Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových 

organizací Ústeckého kraje pro roky 2020 – 2023. 

 Zpracovalo materiál ke zhodnocení finančního hospodaření Ústeckého kraje k 30. 6. 2020 

včetně hospodaření zřízených příspěvkových organizací. 

 V souvislosti s informačním systémem Controlling pro příspěvkové organizace Ústeckého 

kraje zajišťovalo rutinní provoz a implementaci rozvojových aktivit (podpora uživatelů  

a návrhy na rozvoj systému). 

 Zajišťovalo kontrolu a předání účetních výkazů příspěvkových organizací Ústeckého kraje 

do Centrálního systému účetních informací státu. 

 Prostřednictvím tajemníka zajišťovalo servis pro Finanční komisi Rady Ústeckého kraje. 
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Oddělení účetnictví 

 Zajistilo ukončení přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019 s výrokem bez 

zjištění nedostatků a chyb. 

 Zajišťovalo předkládání veškerých podkladů požadovaných ze strany kontrolních 

pracovníků MF ČR, včetně spolupráce s ostatními odbory krajského úřadu, při provádění 

1. dílčího přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2020. 

 Zajistilo zpracování materiálu do jednání orgánů kraje k otevření nového úvěrového zdroje 

na roky 2021 – 2025. 

 Aktivně zajišťovalo zhodnocení volných finančních zdrojů kraje na bankovních účtech 

kraje. 

 Připravovalo zpracování daňových přiznání kraje jako plátce DPH, aktivně řešilo 

problematiku přenesené daňové povinnosti kraje a zahájilo uplatňování nároku na poměrný 

a zkrácený odpočet DPH. 

 Aktivně řešilo problematiku odkupu movitého majetku zastupitelům v souvislosti 

s ukončením volebního období. 

 Zajistilo aktualizaci služebních platebních karet v novém volebním období a ukončení 

včetně kontroly vyúčtování předchozích karet z minulého volebního období. 
 

Oddělení rozpočtu a výkaznictví obcí 

 Zpracovalo finanční vypořádání dotací poskytnutých Ústeckému kraji a obcím Ústeckého 

kraje v roce 2019 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu. 

 Zpracovalo souhrnné podklady k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2019 za obce 

Ústeckého kraje. 

 Administrovalo příjem žádostí obcí o dotaci ze státního rozpočtu na prvotní náklady 

související s pandemií COVID-19. 

 Administrovalo poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku obcím Ústeckého kraje 

v roce 2020 dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými 

opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Administrovalo poskytnutí dotace obcím Ústeckého kraje na krytí výdajů vybraných obcí, 

městských částí a městských obvodů s působností obecného stavebního úřadu při přípravě 

sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. 

 Zajišťovalo zpracování, kontrolu a předání finančních a účetních výkazů jednotlivých 

účetních jednotek Ústeckého kraje (obcí, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových 

organizací obcí) do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS). 

 Provedlo objednávky a distribuci příkazových bloků pro obce Ústeckého kraje na rok na  

1. a 2. pololetí 2020. 

 Se souhlasem Ministerstva financí provedlo fyzickou likvidaci znehodnocených 

příkazových bloků předložených obcemi za rok 2019. 

 Zajišťovalo aktualizaci údajů v CSÚIS (2 nové registrace – 1 dobrovolný svaze obcí  

a 1 příspěvková organizace zřízená obcí včetně přiřazení zodpovědných a náhradních 

zodpovědných osob; zrušení přiřazení zodpovědné a náhradních zodpovědných osob  

u 3 příspěvkových organizací obcí). 

 Poskytovalo obcím, jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí 

metodickou pomoc v oblasti účetnictví a rozpočtu. 
 

Oddělení správy poplatků, odvodů a daní 

 Podle zákona upravujícího správu daní vydalo celkem 337 rozhodnutí. 
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 Zpracovalo přehled pohledávek Krajského úřadu Ústeckého kraje k 31. 12. 2019, 

k 31. 3. 2020, k 30. 6. 2020 a k 30. 9. 2019, provedlo 7 přihlášek do insolvence  

a 5 přihlášek do likvidace. 

 Provedlo kontroly v oblasti výkonu správy místních poplatků v souladu se zákonem 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem  

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, u obcí Děčín, Chomutov, 

Kadaň, Litoměřice, Roudnice nad Labem a Žatec. 

 Poskytovalo metodickou pomoc zejména obcím v oblasti výkonu správy místních 

poplatků, vydávání povolení k umístění herního prostoru, porušení rozpočtové kázně, 

vymáhání veřejnoprávních pohledávek, exekučních, insolvenčních a správních řízení 

všeobecně. 

 

 

ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ 

 

Oddělení spisové a archivní služby  

 Zajišťovalo komplexní provoz elektronického systému spisové služby. 

 Zajišťovalo provoz podatelny a výpravny. 

 Zajišťovalo provoz skenovacího pracoviště a telefonní ústředny. 

 Provádělo školení a poskytovalo metodickou pomoc zaměstnancům Krajského úřadu 

Ústeckého kraje a zaměstnancům příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti 

vedení spisové služby a práce s elektronickým systémem spisové služby. 

 Zabezpečovalo provoz centrální spisovny včetně výpůjčního systému a provádění 

skartačního řízení. 

 Zabezpečovalo činnosti kontaktního místa Czech POINT. 

 Realizovalo provoz operátorů Registrační autority První certifikační, a. s. vydávající 

kvalifikované a komerční certifikáty pro veřejnost a zaměstnance. 

 Provádělo evidenci žádostí a vydávání zápisových lístků  ke vzdělávání na střední škole či 

konzervatoři. 

 Vydávalo návštěvnické vstupní karty pro členy výborů ZÚK a komisí RÚK a ředitele p. o.. 

 Zajišťovalo výdej, příjem a centrální evidenci razítek. 

 Zajišťovalo podklady pro vydání protokolu o závěrečných zkouškách ve spolupráci 

s odborem SMT. 

 Zpracovávalo kontrolu a podklady k výstupním listům u vystoupivších zaměstnanců  

(elektronického systému spisové služby EZOP a e-spis, razítka, certifikáty). 

 Zpracování a aktualizace telefonního seznamu zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého 

kraje a Ústeckého kraje, vč. úpravy stránek redakčního systému Vismo. 

 

Oddělení informatiky 

 Zabezpečovalo chod a údržbu informačních systémů na Krajském úřadě Ústeckého kraje, 

provoz počítačové infrastruktury, klasických a virtuálních serverů, pevných a mobilních 

telefonů, pevné a mobilní výpočetní techniky, kopírovacích strojů, tiskáren, skenerů  

a multifunkcí a internetových a intranetových portálů. 

 Zajišťovalo technické zázemí zasedacích místností a konferenčních sálů. 

 Zajišťovalo technické zajištění externích akcí Ústeckého kraje. 

 Zajišťovalo evidenci majetku v oblasti IT. 

 Zajišťovalo technickou podporu významných IS KÚÚK (ekonomický systém, spisová  

a archivní služba, personální systém a poštovní server). 
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 Zajišťovalo přípravu a předání darů (nevyužité výpočetní techniky) příspěvkovým  

a neziskovým organizacím. 

 Realizace opatření a nasazování bezpečnostních systémů dle zákona o kybernetické 

bezpečnosti. 

 Zajišťuje sběr dat v rámci Informačního systému o platech MFČR. 

 Zajišťuje sběr dat a vedení centrální evidence agend a činnostních rolí. 

 

Oddělení organizační  

 Zabezpečilo po organizační a technické stránce 34 schůzí Rad Ústeckého kraje a 7 zasedání 

Zastupitelstva Ústeckého kraje. 

 Vedlo centrální evidenci písemností určených Zastupitelstvu a Radě kraje. 

 Kontrolovalo plnění usnesení Zastupitelstva a Rady kraje, bylo zkontrolováno celkem 1697 

plnění usnesení. 

 Poskytovalo metodickou pomoc v oblasti elektronického systému pro radu, zastupitelstvo, 

komise a výbory. 

 Zabezpečilo vedení úřední desky, bylo zveřejněno celkem 2 918 dokumentů. Poskytovalo 

metodickou pomoc v oblasti agendy úřední desky. 

 Vedlo centrální evidenci písemností komisí rady a výborů zastupitelstva. 

 Organizovalo a evidovalo užívání konferenčního sálu a zasedacích místností. Bylo 

vyřízeno celkem 1243 žádostí o rezervaci. 

 Zpracovávalo cestovní náhrady a refundace mezd pro představitele samosprávy. Bylo 

zpracováno celkem 186 dokladů. 

 Zajistilo plnění úkolů krajského úřadu, které jsou stanoveny zákonem č. 424/1991 Sb.,  

o sdružování v politických stranách a politických hnutí. 

 

Oddělení projektů a geografických systémů  

 Zajišťuje implementaci spisové služby ÚK včetně integrací. 

 Zajišťuje převzetí informačního systému pro sběr stavu vodních toků. 

 Zajišťuje provoz Geoportálu územně analytických podkladů Ústeckého kraje, chod 

digitalizačního pracoviště, provoz hostované spisové služby a krajské digitální spisovny 

pro organizace zřizované Ústeckým krajem. 

 Zajišťuje provozní a uživatelskou podporu a rozvoj klíčových informačních systémů 

Ústeckého kraje (ekonomický systém, spisová služba, pasportizační systém, controlling, 

software pro Rady a Zastupitelstva včetně modulu pro Komise a výbory, Interaktivní 

formuláře a další). 

 Zajišťuje průběžnou implementaci evidenčního systému pro sbírky muzejní povahy. 

 Zajišťuje programování interaktivních formulářů pro sběr žádostí o dotaci. 

 Realizovalo aktualizaci mapových projektů v oblasti geografických systémů pro propagaci 

Ústeckého kraje. 

 Zajišťovalo výběrová řízení na hardware, software, telekomunikační a IT služby pro úřad 

a představitele samosprávy ÚK včetně konzultací pro další odbory. 
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ODBOR INVESTIČNÍ 

 

V oblasti investic a údržby  

 Zajišťoval investiční odbor přípravu a realizaci položek na základě schváleného rozpočtu 

na rok 2020. V průběhu tohoto roku se pokračovalo na rozpracovaných projektových  

a stavebních pracích a další byly zahájeny.  

 V uvedeném období se projektovalo 76 akcí, z nichž 17 bylo nově zahájených a dále se 

realizovalo 75 akcí, ze kterých bylo 23 akcí nově zahájeno a 29 akcí dokončeno. Celkový 

finanční objem těchto akcí byl 823 019 tis. Kč.  

 K významným akcím dokončeným v roce 2020 patří akce „Most Štětí na silnici III/26119 

ev. č. 26119-1“ v hodnotě 199 587 tis. Kč, akce „VOŠ ekon., soc. a zdravotnická, OA Stř. 

pedag. škola a SZŠ, Most - modernizace sportovního víceúčelového hřiště“ o celkových 

nákladech 31 155 tis. Kč a akce „SŠ stavební a strojní, Teplice - dostavba areálu školy - 

I.etapa - 2.část (2x novostavba)“ s výdaji 310 233 tis. Kč.  

 V současnosti se realizuje například akce „VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín 

- reko objektu na Slovanské“ v hodnotě 183 144 tis. Kč, akce „Gymnázium a SOŠ  

dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem - stavební úpravy a dostavba areálu“ v hodnotě  

464 264 tis. Kč, akce „DOZP Ústí n. L. - reko budovy v Teplicích - zřízení chráněného 

bydlení“ v ceně 30 478 tis. Kč, akce „ZZS Ústeckého kraje - výstavba výjezdové základy 

v Lovosicích“ s výdaji 47 563 tis. Kč a akce „Rekonstrukce mostů ev.č.24049-1 a 24049-

1A v Roudnici n.L.“ v hodnotě 52 046 tis. Kč. 

 V SPZ Triangle byla dokončena Spojovací komunikace Triangle City - Jih v hodnotě  

5 927 tis. Kč a Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II - dokončení o celkových 

nákladech 31 097 tis. Kč. Realizuje se akce „Přístavba užitkového vodojemu“ 

s předpokládanými výdaje 42 016 tis. Kč. Před zahájením je akce přezbrojení regulačních 

stanic plynu v předpokládané hodnotě 6 798 tis. Kč. 

 Akce financované z evropských dotací jsou realizovány ve spolupráci s odborem 

regionálního odboru. Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) probíhají 

akce „Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - výstavba depozitáře Evropská 

knihovna“ v předpokládané hodnotě 152 028 tis. Kč, „Nová komunikace u města 

Chomutov“ v hodnotě 734 467 tis. Kč, „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ 

o finančním objemu 416 619 tis. Kč, „Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký 

Šenov“ o nákladu 211 443 tis. Kč, „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín“ 

s předpokládanými náklady 395 857 tis. Kč a „DOZP Brtníky - celková reko objektu  

č. 122“ s náklady 42 291 tis. Kč. Projektuje se nebo již realizuje 10 akcí odboru dopravy,  

2 akce odboru sociálních věcí a 1 akce odboru kultury a památkové péče. 

 Z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) probíhá realizace akcí „Podkrušnohorské 

domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, Na Výšině – zateplení budovy“ 

s předpokládanými náklady 51 833 tis. Kč, akce „SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, 

Ústí nad Labem - reko obvodového pláště, zateplení a sanace (Čelakovského)“ v hodnotě 

22 950 tis. Kč a „SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ, Ústí nad Labem - zateplení budovy, 

střechy, výměna oken (Keplerova)“ v hodnotě 25 819 tis. Kč. Před zahájení realizace jsou 

akce „SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov - sanace základového zdiva, 

zateplení, dokončení výměny oken a dveří (OA Černovická)“ s předpokládanými náklady 

35 506 tis. Kč, akce Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Libochovice - výměna oken 

a reko obvodového pláště (vč. zateplení) všech pavilonů“ s náklady přibližně 15 tis. Kč, 

akce „Centrum sociální pomoci Litoměřice - zateplení hlavního objektu Skalice“ v hodnotě 

asi 33 523 tis. Kč. Celkem se projektuje nebo už realizuje 6 akcí odboru školství, mládeže 

a tělovýchovy, 3 akce odboru sociálních věcí a 1 akci odboru dopravy. 
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V oblasti veřejných zakázek  

 Odbor zajišťoval administrativní agendu zadávání veřejných zakázek investičního odboru  

a rozsáhlou konzultační a metodickou pomoc pro gestory realizující veřejné zakázky jak 

z Krajského úřadu, tak z příspěvkových organizací. Kromě metodické pomoci oddělení 

veřejných zakázek přímo administrovalo veřejné zakázky zadávané dle zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů, nebo veřejné zakázky malého rozsahu, zejména zadávané z různých operačních 

programů, pro ostatní gestory v rámci krajského úřadu a na vyžádání i veřejné zakázky pro 

některé příspěvkové organizace. Během roku 2020 byl zahájen mimo jiné i rozsáhlý projekt 

realizovaný ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a Zdravotnickou záchrannou 

službou Ústeckého kraje, p. o., který pokračuje i v roce 2021, nebo veřejné zakázky na 

zajištění dopravní obslužnosti. Krom běžné činnosti se oddělení podílelo i na 

připomínkovém řízené k velké novele zákona, která by měla proběhnout během roku 2021. 

 Během roku 2020 došlo k několika změnám Pravidel pro zadávání veřejných zakázek 

Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi, na základě kterých byla 

opatřeními změněna i směrnice S-09/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi. Zároveň byla ve 

spolupráci s odborem legislativně právním a odborem kancelář hejtmana zpracována 

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek na nákup vyjmenovaných osobních ochranných 

prostředků příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ústeckým krajem. Tato pravidla, 

resp. jejich přílohy byly průběžně aktualizovány a zveřejňovány na webu Ústeckého kraje. 

Během roku 2020 byly také průběžně aktualizovány vzory pro zadávání veřejných zakázek 

a to jak na intranetu pro gestory z Krajského úřadu, tak na webových stránkách pro 

příspěvkové organizace.  

 Ke dni zpracování tohoto materiálu je v rámci Krajského úřadu v centrální evidenci 

veřejných zakázek v Navisionu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 evidováno celkem 607 

veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou 2 525 909 195,26 Kč bez DPH. V tomto 

součtu jsou zahrnuty všechny evidované veřejné zakázky, tedy i včetně všech zakázek 

zrušených, nebo zrušených a znovu opakovaných. Z tohoto výše uvedeného součtu bylo  

v gesci samotného odboru INV zahájeno 122 veřejných zakázek s předpokládanou 

hodnotou 1 096 699 474,24 Kč bez DPH. Veřejné zakázky, na základě kterých byla 

uzavřena následně objednávka, jsou zpravidla evidovány v Navisionu v systému 

objednávek.  

 Do Centrálního registru podpory malého rozsahu v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 

byly zadány pouze podpory dle nařízení NK 1408/2013 – zemědělská prvovýroba, a to 

celkem 34 poskytnutých podpor malého rozsahu (de minimis) v celkové hodnotě 

987 561,23 Kč, což je 37 292,92 EUR; dle nařízení NK 1407/2013 – ostatní, celkem  

2 883 poskytnutých podpor malého rozsahu (de minimis) v celkové hodnotě  

181 217 836,00 Kč, což je 6 784 114,97 EUR; a dle nařízení NK 1407/2013 – doprava, 

celkem 45 poskytnutých podpor malého rozsahu (de minimis) v hodnotě 1 125 000,00 Kč, 

což je 42 510,18 EUR. 

 
 

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA 

 

V rámci vnějších a zahraničních vztahů odbor 

 Administrativně, protokolárně a organizačně zajišťoval výkon pravomocí hejtmana  

a vedení kraje související se zastupováním Ústeckého kraje (dále ÚK) a oficiální částí 
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programu vedení ÚK a plnil další úkoly podle přímých pokynů, zajišťoval schůzky, 

jednání, setkání či návštěvy, související převážně se strategickými tématy Ústeckého kraje 

(např. jednání se členy vlády a zástupci ministerstev, zástupci významných firem a institucí, 

představiteli místních samospráv) a spolupracoval s jednotlivými odbory a institucemi na 

zajišťování podkladů a informací pro jednání hejtmana.  

 Vyřizoval agendu související s protokolární korespondencí hejtmana ÚK (např. gratulační 

dopisy, pozvání, komunikace se zahraničními partnery, odpovědi na dopisy). 

 Organizačně a protokolárně zajišťoval přijímání zahraničních návštěv hejtmanem a jeho 

zástupci např. návštěvy velvyslanců Španělska, Velké Británie, Vietnamu, Francie, Kuby  

a Maďarska, generální konzulky ČR v Drážďanech, generálního konzula Ruské federace 

v Karlových Varech, návštěvu Obchodního zastupitelství Ruské federace v ČR, setkání 

s prezidentkou Zemského ředitelství Sasko. 

 Organizačně a administrativně zajistil zahraniční služební cesty představitelů kraje do 

partnerského regionu v Sasku, účast na jednání zájmových skupin k dobudování 

přeshraničního železničního spojení na Moldavské a Freiberské dráze v Holzhau,  

Rechenberg-Bienenmühle, výjezd delegace ÚK do provincie Kien Giang (Vietnam).  

 Zajišťoval přípravy materiálů na jednání Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje v rámci 

kompetencí a odpovědnosti odboru kancelář hejtmana. 

 V rámci své gesce vypracovával podklady pro odpovědi na dotazy dle zákona č. 106/1999 

Sb.  

 Monitoroval tiskové zprávy z webu Ministerstva zahraničních věcí ČR. 

 Vyhodnocoval oficiální zápisy z jednání Rady Asociace krajů ČR (AK ČR) pro interní 

potřeby krajského úřadu; organizačně zajišťoval účast představitelů ÚK na jednání orgánů 

AK ČR; plnil úkoly podle pokynů a požadavků Kanceláře AK ČR. 

 Prostřednictvím funkce tajemníka zajišťoval činnost Komise pro zahraniční vztahy jako 

poradního orgánu Rady ÚK a Finančního výboru Zastupitelstva ÚK, nově i Výboru pro 

národnostní menšiny ZÚK. 

 Zajišťoval aktualizaci přehledu zahraniční spolupráce kraje na webových stránkách. 

 Organizačně, administrativně a protokolárně se podílel na zajištění návštěvy ústavních 

činitelů v ÚK.   

 Organizačně připravil slavnostní akce u příležitosti vyhodnocení krajských soutěží 

a ocenění – Cena hejtmana Ústeckého kraje, Medaile hejtmana Ústeckého kraje, Záslužné 

medaile, Senior Art, děkovná mše za pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách. 

 Poskytl protokolární a organizační podporu při zajištění účasti představitelů ÚK na 

kulturních, sportovních, vzpomínkových či investičních akcích a soutěžích (např. pietní 

akty na dole Nelson, Pluto II, pietní akt k výročí Malínských obětí u Žatce a k výročí 

ukončení 2. světové války, prohlídka kompresní stanice Net4Gas v Jirkově, návštěva 

Střední průmyslové školy TOS Varnsdorf, vyhlášení ankety Sklář roku 2020, slavnostní 

otevření výstavy „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“, výroční vědecká konference 

Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, zahájení Mistroství ČR juniorů v krasobruslení, 

podpis memoranda s Labe arénou, předání vozidel dálniční policii, podpis memoranda 

s nemocnicí Litoměřice, dobrý list komory pro absolventy středních škol, otevření stálé 

expozice Terezínské transporty, předání výtěžku sbírky Svazu Vietnamců v ČR, zahájení 

provozu Biotechnologického systému pro čištění důlních vod z jámy MR1, přijetí vítězů 

mezinárodní soutěže Moon Camp Challenge, předání nových vozidel Zdravotnické 

záchranné službě ÚK, slavnostní otevření nového objektu operačních sálů nemocnice 

Teplice, slavnostní otevření mostu ve Štětí po rekonstrukci, slavnostní zahájení provozu 

kanalizace v Počaplech atd.). 
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 Podílel se organizačně, administrativně a protokolárně na zajištění oslav 20 let Ústeckého 

kraje na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. 

 Organizačně a administrativně zajistil, nebo se podílel, na cca 138 akcích, oficiálních 

schůzkách a jednáních na území kraje i mimo ČR. 

 Plnil úkoly stanovené Statutem Krizového štábu Ústeckého kraje a dalšími relevantními 

předpisy. 

 Plnil další pracovní činnosti v průběhu pandemie Covid-19, viz samostatná zpráva ředitele 

Krajského úřadu Ústeckého kraje v souvislosti s Covid-19.  

 

V rámci oddělení mediální komunikace odbor 

 Pravidelně informoval veřejnost o aktuálních tématech a důležitých událostech. V období 

od ledna do konce prosince roku 2020 připravil 462 tiskových zpráv a autorských textů na 

webových stránkách, včetně zajištění fotodokumentace z vybraných akcí a událostí.  

 Za rok 2020 zpracoval ve spolupráci s ostatními odbory a odeslal celkem 435 odpovědí na 

dotazy novinářů a zástupců médií, včetně poskytnutí rozhovorů do veřejnoprávních médií 

a dalších televizí (nejvíce Český rozhlas a Česká televize, dále TV Nova a CNN Prima 

News). 

 Vypracoval celkem 30 úvodních slov a komentářů hejtmana k akcím, včetně externích 

žádostí, a celkem 10 úvodních sloupků hejtmana do krajských novin. 

 Zabezpečil vydávání Krajských novin Ústeckého kraje (1x měsíčně, 8 stran, měsíční náklad 

306 tisíc kusů výtisků, distribuce zdarma do poštovních schránek).  

 Zajistil publikování vybraných příspěvků v měsíčníku METROPOL, dále přípravu 

podkladů pro publikování v Denících VLM, a. s. vydávaných v našem kraji (10 stran 

v Deníku EXTRA, 44 redakčních článků v sobotním vydání Deníku) v rozsahu dle 

smluvních závazků a objednávek. 

 Úzce spolupracoval při prezentaci Ústeckého kraje ve čtvrtletníku Okresní hospodářské 

komory Most – časopisu TEMA a TEMA SPECIÁL dle smluvních závazků (4x inzertní 

dvoustrana během roku a speciální rozhovory s hejtmanem). 

 Zajistil zobrazování příspěvků a vybraných tiskových zpráv na zpravodajských serverech 

e-deniky.cz či na homerlive.cz.  

 Aktualizoval YouTube kanál Ústeckého kraje, kde byla pravidelně zveřejňována videa 

z významných regionálních i nadregionálních akcí, zejména pak zpravodajský servis 

a vyjádření hejtmana a dalších politiků ke Covid-19.  

 Spolupracoval s krajským televizním štábem na přípravě reportáží a spotů pro zveřejnění 

na sociální síti Facebook, YouTube profilu Ústeckého kraje a webových stránkách (bylo 

vyrobeno a následně publikováno celkem 75 reportáží). 

 Zajišťoval naplňování mediální spolupráce s rozhlasovými stanicemi Frekvence 1, Hitrádio 

FM, Evropa 2 a s Českým rozhlasem. V rámci spolupráce s Hitrádiem FM připravil celkem 

5 rozhlasových magazínů se zprávami Ústeckého kraje. Na ostatních rádiích realizoval 

celkem 8 rozhlasových spotů, včetně vánočního pozdravu hejtmana. 

 Realizoval reklamní kampaně formou banneru na serveru iDNES.cz k vybraným tématům, 

převážně propagaci cestovního ruchu a informace ke Covid-19. Celkem se uskutečnilo 

5 kampaní.  

 Po celý rok zajišťoval realizaci rozhovorů hejtmana a dalších členů Rady ÚK pro Český 

rozhlas a pro televizní reportáže (Česká televize, CNN Prima News, TV Nova) a poskytoval 

rozhlasovým a televizním reportérům maximální možný servis. 

 Zajišťoval účast novinářů při klíčových událostech, akreditace a organizoval tiskové 

konference k důležitým akcím a událostem. Pravidelně organizoval tiskové brífinky  
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po zasedání Rady ÚK a po jednáních Krizového štábu Ústeckého kraje (celkem  

28 brífinků).  

 Zpracovával denní separáty monitoringu médií včetně komunikačních doporučení 

k vybraným tématům. Zaměřil se na podstatné zkvalitnění monitorovacích služeb pro 

potřeby Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

 Vyřizoval a administrativně zpracovával poskytnutí osobní záštity hejtmana a dalších 

politiků na základě žádostí externích subjektů a žadatelů. Oproti předchozímu období došlo 

k výraznému úbytku těchto žádostí vzhledem k pandemii Covid-19 a přijatým vládním 

opatřením. 

 Spravoval oficiální profil Ústeckého kraje na sociální síti Facebook, kde bylo za rok 2020 

zveřejněno celkem 280 příspěvků (nárůst o více než 100 % oproti roku 2019). 

 Zajistil krizovou komunikaci k nutným tématům průběžně po celý rok – koupě Lužické 

nemocnice v Rumburku, koupě litoměřické nemocnice, zajištění autobusové a železniční 

dopravy v době pandemie, uzavření poboček Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 

Labem, požár domova pro zdravotně postižené ve Vejprtech, rekonstrukce mostu ve Štětí, 

volby do krajských zastupitelstev a především pandemie Covid-19. 

 Zajistil v rámci vlastních i externích komunikačních nástrojů PR podporu významným 

krajským akcím, kde byl Ústecký kraj partnerem nebo se na nich významně podílely odbory 

či příspěvkové organizace kraje (on-line fóra Ústeckého kraje, Zahrada Čech 2020, vybrané 

akce z programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje, které se uskutečnily).  

 Aktivně se podílel na vyhodnocení krajského kola soutěže o nejlepší internetové stránky 

měst a obcí Zlatý erb 2020 (zastoupením v roli krajských hodnotitelů a porotců). 

 Intenzivněji začal komunikovat a propojovat společné mediální výstupy a prezentace se 

strategickými partnerskými subjekty Ústeckého kraje – Krajskou zdravotní, a. s., 

Inovačním centrem Ústeckého kraje, Labe arénou Ústeckého kraje, Univerzitou Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem či Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad 

Labem – nabízel jim mediální prostor v krajském periodiku a placenou inzerci v médiích. 

 Pravidelně informoval veřejnost, zástupce médií a poskytovatele veřejných služeb v úzké 

spolupráci s ostatními odbory, zejména odborem sociálních věcí, odborem zdravotnictví, 

odborem školství, mládeže a tělovýchovy a odborem dopravy a silničního hospodářství 

o aktuálních tématech a důležitých událostech v souvislosti s epidemií Covid-19, přijatými 

vládními i krajskými opatřeními a aktuální situací v regionu. Úzce v tomto období 

spolupracoval zejména s oddělením krizového řízení odboru kancelář hejtmana. 

 Pravidelně se zúčastnil všech důležitých jednání krajských orgánů, zejména jednání 

Bezpečnostní rady Ústeckého kraje, jednání Krizového štábu Ústeckého kraje, jednání stálé 

pracovní skupiny krajského úřadu k distribuci osobních ochranných prostředků, jednání 

Rady Ústeckého kraje, jednání pomocí videokonference se zástupci obcí s rozšířenou 

působností a jednání hejtmanů se členy vlády České republiky. 

 Spolupracoval na přípravě publikace 20 let Ústeckého kraje a Výroční zprávě Ústeckého 

kraje za rok 2019. 

 Zúčastnil se všech schůzí Rady Ústeckého kraje a zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje 

realizovaných v roce 2020. Aktivně se podílel na přeměně mediální komunikace  

po krajských volbách – změny jsou stále v procesu. 

 Oproti předchozímu roku zkvalitnil a zlepšil mediální komunikaci v těchto oblastech: 

změnil poskytovatele monitorovacích služeb, zajistil profesionální focení vybraných akcí, 

začal natáčet vzkazy hejtmana pro sociální síť Facebook, zdvojnásobil množství příspěvků 

na oficiálním profilu Ústeckého kraje na Facebooku, zvětšil počet vyrobených 

videoreportáží pro U-TV, začal využívat videokonference pro tiskové brífinky, zodpověděl 
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o třetinu více dotazů zástupců médií, začal se více orientovat na spolupráci v rámci mediální 

prezentace se svými strategickými partnerskými subjekty. 

 Plnil úkoly stanovené Statutem Krizového štábu Ústeckého kraje a dalšími relevantními 

předpisy. 

 Plnil další pracovní činnosti v průběhu pandemie Covid-19, viz samostatná zpráva ředitele 

Krajského úřadu Ústeckého kraje v souvislosti s Covid-19.  

 

V rámci činnosti oddělení krizového řízení odbor: 

 Zabezpečoval metodickou pomoc obcím s rozšířenou působností (dále jen ORP)  

na území Ústeckého kraje i individuální konzultace pracovníkům pracovišť krizového 

řízení ORP.  

 Průběžně aktualizoval Portál krizového řízení ÚK, Plán nezbytných dodávek ÚK, 

Pandemický plán ÚK, Katalogové listy ÚK v návaznosti na opatření pro národní systém 

reakce na krize, podklady pro Ministerstvo obrany ČR k objektům možného napadení,  

Dílčí plány obrany Ústeckého kraje. 

 Zabezpečoval aktualizaci objektové a administrativní bezpečnosti v rámci zákona  

č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací. 

 Zpracovával podklady k připomínkovým řízením, ke krizovým zákonům, vyhláškám  

a Nařízením vlády ČR. 

 Organizačně a materiálně zajišťoval zasedání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje. 

 Průběžně zpracovával materiály do Rady ÚK a Zastupitelstva Ústeckého kraje. 

 Podílel se na organizaci akce Tohatsu Fire Cup a Stimax Cup Ústeckého kraje.  

 Zajistil nákup a předání darů jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí (dále jen JSDHO) 

v celkové hodnotě 6.149.072 Kč (jednalo se o 13 ks motorových stříkaček a 68 ks dýchacích 

přístrojů). 

 Zpracoval přerozdělení státní účelové neinvestiční dotace na činnost JSDHO na rok 2020. 

Celkem se jednalo o částku 7.667.462 Kč, která byla přerozdělena mezi 111 obcí, které 

zřizují JSDHO. 

 Administroval vyúčtování Programu 2019 na podporu JSDHO a ostatních složek 

integrovaného záchranného systému (IZS). Celkem se jednalo o 124 žadatelů. 

 Zpracoval a administroval Program 2020 na JSDHO a ostatních složek IZS a připravil 

podmínky na vyhlášení dotačního titulu i pro rok 2021. Oddělení krizového řízení 

elektronicky obdrželo k vyhodnocení celkem 181 žádostí. Celkem uspělo 36 žádostí, mezi 

které byla poskytnuta dotace ve výši 13.580.240 Kč (880.240 Kč neinvestiční, 

12.700.000 Kč investiční). 

 Ve spolupráci s krajským ředitelstvím HZS Ústeckého kraje a HZS Zlínského kraje ukončil 

vzdělávací projekt „Hasiči pro školy“. Projekt je určen pro žáky 6. – 9. tříd základních škol. 

 Zajistil průběžnou inventarizaci majetku v souvislosti s Covid-19 ve skladu Humanitární 

pomoci Česká Kamenice. 

 Zajistil přípravu a vývoj systému tzv. „krizových kontaktů“ – portál krizového řízení 

Ústeckého kraje v součinnosti s krajským ředitelstvím HZS Ústeckého kraje. 

 Koordinoval za krajský úřad bezpečnostní oblast týkající se ochrany měkkých cílů. Podílel 

se na realizaci vyhodnocení ohroženosti měkkých cílů (8 středních škol). 

 Zorganizoval ve spolupráci s Policií ČR a Zdravotnickou záchrannou službou ÚK školení 

a nácvik pedagogického a nepedagogického personálu škol v Ústeckém kraji „Projekt – 

Ozbrojený útočník ve škole“. V rámci těchto akcí proškolil celkem 125 osob. 

 Ve spolupráci ORP byl rozpracován Typový plán narušení dodávek ropy a ropných 

produktů velkého rozsahu ve své působnosti se zaměřením na výdej pohonných hmot  

při řešení stavu ropné nouze. 
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 Plnil úkoly stanovené Statutem Krizového štábu Ústeckého kraje a dalšími relevantními 

předpisy. 

 Plnil další pracovní činnosti v průběhu pandemie Covid-19, viz samostatná zpráva ředitele 

Krajského úřadu Ústeckého kraje v souvislosti s Covid-19.  

 

Odbor dále vyřizoval asistentské činnosti, administrativní úkony a korespondenci ve vztahu  

k jednotlivým členům Rady Ústeckého kraje a uvolněným členům Zastupitelstva Ústeckého 

kraje a dle pokynů hejtmana plnil další přímo zadané úkoly. 

 

 

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE 

 

Oblast personálních věcí a vzdělávání 

 V personální oblasti byla mj. dalších činností vyhlašována výběrová řízení na uvolněná 

pracovní místa dle požadované struktury a kvalifikace. Za období celého roku 2020 bylo 

vyhlášeno celkem 51 výběrových řízení, do kterých se přihlásilo celkem 218 uchazečů.  

K plnohodnotnému zajištění činností jednotlivých odborů byla na základě vyhodnocení 

výběrových řízení volná pracovní místa průběžně obsazována. V daném období  

do pracovního poměru nastoupilo celkem 61 zaměstnanců (z toho se 14 žen vrátilo  

z rodičovské dovolené); 58 zaměstnanců pracovní poměr ukončilo; z toho 6 zaměstnanců  

z důvodu odchodu do starobního důchodu; 21 žen nastoupilo na mateřskou dovolenou. 

Jeden zaměstnanec (z odboru ZPZ) byl dlouhodobě uvolněn pro výkon veřejné funkce. 

 V oblasti vzdělávání úředníků byly realizovány úkoly související s přípravou a ověřením 

zkoušek zvláštní odborné způsobilosti úředníků zařazených krajského úřadu a se zajištěním 

průběžného vzdělávání úředníků zařazených do krajského úřadu v jednotlivých odborných 

oblastech.  

 Vzhledem k probíhající pandemii koronaviru proběhl pouze 1 akreditovaný prezenční kurz 

„Vstupní vzdělávání“ pro nové úředníky územních samosprávných celků, kterého  

se zúčastnilo 18 úředníků. Další prezenční kurzy vstupního vzdělávání byly s ohledem  

na karanténní opatření nahrazeny on-line kurzy poskytovanými institutem pro veřejnou 

správu Praha. 

 V prostorách krajského úřadu byl zorganizován přípravný kurz ke zkoušce podle zákona  

č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich pro dotčené úředníky zařazené 

do KÚÚK. Zahájili jsme přihlašování úředníků ke splnění zkoušky. Reagovali jsme také  

na výzvu Ministerstva vnitra ČR ve věci spolupráce při nominaci pracovníků na zkušební 

komisaře pro zkoušky odborné způsobilosti dle § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.,  

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a nominovali jednoho z vedoucích úředníků, 

který se poté stal členem týmu zkušebních komisařů. 

 Nadále probíhalo e-learningové vzdělávání zaměstnanců poskytované firmou Rentel. 

 Na základě Memoranda o spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha proběhly  

na KÚÚK kurzy Správní řízení v praxi – Řádné procesní postupy a Správní řízení v praxi – 

Vybrané aplikační problémy, pořádné Institutem pro veřejnou správu Praha a proběhla 

příprava dalších kurzů pro rok 2021. 

 Vzdělávání úředníků v tomto období bylo významně ovlivněno omezeními v souvislosti 

s nákazou koronavirem. Připravované hromadné semináře na téma Rozpočtová skladba, 

Poskytování informací podle zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

a Manipulace a konstruktivní sebeobrana byly přesunuty na náhradní termíny v roce 2021. 

Prezenční kurzy se ve velké míře přesunuly do sféry e-learningu a online vzdělávání  

a úředníci tuto formu vzdělávání využívali se stoupajícím zájmem.   



15 
 

 Od 1. 1. 2020 nasazen v rámci personálního systému Flux modul Nepřítomnosti.  

 Ve spolupráci s odborem DS zavedl počátkem roku 2020 Zaměstnaneckou dopravní kartu. 

 Od února 2020 zavedena správa zaměstnaneckých výhod prostřednictvím společnosti 

Sodexo (Flexi Pass Card). 

 V souvislosti s volbami na podzim 2020 předložil odbor do ZUK Stanovení odměn 

neuvolněným členům ZÚK. 

 Od ledna 2020 aktivně využívá při náboru zaměstnanců sociální sítě.  

 

Oblast podpory řízení: 

 Komplexně zajišťoval program ředitele a chod sekretariátu ředitele a kanceláře ředitele.  

 Zabezpečoval organizování pravidelných porad ředitele krajského úřadu s vedoucími 

odborů krajského úřadu. 

 V oblasti vnitřních předpisů krajského úřadu průběžně dle návrhů jednotlivých odborů 

aktualizoval vnitřní předpisy krajského úřadu a vznášel podněty na aktualizaci vnitřních 

předpisů: za sledované období bylo vydáno 27 opatření (samostatné i pozměňující směrnice 

či řády), 8 směrnic a 3 řády. 

 Ve spolupráci s odborem SMT pokračoval již 9. rokem v realizaci „firemní školky“.  

 Průběžně byla aktualizována část internetových stránek ÚK „Metodická pomoc obcím“. 

 Plní funkci koordinátora při řešení problémů SPZ Triangle, příspěvkové organizace, 

dotýkajících se více odborů. Poskytuje metodickou pomoc SPZ Triangle, p.o., podílí se na 

koordinaci, kontrole, zpracování a organizačně zajišťuje distribuci podkladových materiálů 

pro jednání RÚK a ZÚK.  

 V souvislosti s novelou zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, komplexně zabezpečuje 

plnění funkce Podpůrného orgánu.  

 Za KÚÚK plnil funkci koordinátora mezikrajského benchmarkingu. 

 Ve spolupráci s transfuzním centrem ústecké Masarykovy nemocnice zrealizoval dne  

19. 9. 2020 v prostorách před KÚÚK nábor do Českého národního registru dárců kostní 

dřeně v rámci celorepublikové akce „Čechy, Morava a Slezsko – vstupuje celé Česko“. 

 Zajišťoval ve spolupráci s AUD a EK revizi systému příručních pokladniček v návaznosti 

na hlavní pokladnu. 

 PR a OPV v součinnosti s INF připravili nasazení modulu Docházka a Stravenky do 

personálního systému Flux (a s tím související úpravu systému Cominfo). 

 Podílel se na vytváření nebo aktualizaci dokumentů souvisejících s novým politickým 

vedením kraje: Zásady pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům 

ZÚK, Zásady pro poskytování peněžitých plnění členům výborů ZÚK ÚK a komisí RÚK 

ÚK, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje, Standardy členů ZÚK a předsedů komisí  

a výborů. 

 Spolupracoval s RR na pořízení části Plánu rozvoje ÚK, který se týká odboru KR.  

 Řešil přípravu na elektronické zpracování cestovních příkazů. 

 V únoru 2020 moderoval neoficiální sbírku zaměstnanců KÚÚK na pomoc Domovu pro 

osoby se zdravotním postižením Kavkaz a jeho klientům, v níž se vybralo 70.000 Kč. 

 Odbor zajišťoval činnost Pracovní skupiny k vyhodnocení závěrů Personálního auditu 

KÚÚK, jejíž činnost byla ukončena dne 5. 2. 2020 v RÚK Usnesením č. 053/87R/2020. 

 
Oblast hospodářské správy: 

 V rámci správy a údržby budov proběhly např. tyto akce: VZ na klimatizační jednotky do 

místnosti Rady ÚK a kazetový strop na budově „A“ KÚÚK vč. realizace, VZ na ostrahu 

pro budovy KÚÚK,VŘ na dodavatele kancelářských potřeb, VZ na nákup papíru do 

kopírek, VZ na dodání a instalaci screenů před okna na budově „B“, dovybavení místnosti 
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dispečinku DSÚK šatnou s nábytkem vč. instalace klimatizace na budově „A“ KÚÚK,VZ 

na revizi přenosných elektrických přístrojů, výměna koberců a malování v kancelářích nově 

zvolených politiků, v rámci GDPR proběhla instalace informativních tabulek na všech 

budovách, kontrola a oprava uchycení vnějšího pláště na budově „A“, výměna 

kanalizačního potrubí v garáži a kolektoru na budově A, výměna zvedáku, výměna 

vstupních sekčních dveří na budově A, drobné zednické práce kolem budovy A a B, úprava 

záhonů a zahradnické práce kolem budovy A, úprava terasy u budovy B. Z dalších akcí to 

byly např. příprava a zabezpečení akcí na konferenčním sále a v zasedacích místnostech, 

dle potřeby ostatních odborů účast na akcích pořádaných Ústeckým krajem např. volby, 

malování kanceláří, technických prostor a chodeb dle potřeby, mytí oken, praní koberců, 

deratizace budov, zabezpečení výstav ve 2.NP, likvidace pojišťovacích událostí na 

budovách KÚÚK, zabezpečení osob materiálu při akcích spojených s bojem proti Covid 

19. 

 Ve spolupráci s INV byla zahájena VZ na nákup dodávek el. energie a zemního plynu na 

základě uzavřené smlouvy o centralizovaném zadávání pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 

2023 pro Ústecký kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, Ústav archeologické 

památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. a Krajskou zdravotní a.s. 

 Odbor INV ve spolupráci s KR realizuje VZ: „Oprava sociálního zařízení v budově A 

KÚÚK“ a akci „Krajský úřad Ústeckého kraje – rekonstrukce objektu v ulici Velká 

Hradební 3121/50 Ústí nad Labem“ 

 Vypracoval a v prosinci předložil do RÚK analýzu stavu autoparku KÚÚK a možnosti jeho 

obnovy. 

 V rámci automobilové dopravy bylo darováno 1 vozidlo z vozového parku KÚÚK 

příspěvkové organizaci Dobrovolnické centrum z.s., zabezpečeny služební cesty tuzemské, 

zahraniční a dovozy zaměstnanců a politiků na a z letiště, organizováno školení řidičů 

referentů, zúřadovány pojistné události na vozidlech, VŘ na servisní práce na 

automobilech, zabezpečeny servisní prohlídky vozidel + STK, nákup a výměna pneumatik 

na automobilech na letní a zimní sezonu, nákup elektrického vysokozdvižného vozíku.  

 V srpnu 2020 byl převzat do užívání Infomobil pro odbor DS. 

 V první polovině roku 2020 probíhala řízení na nákup vozidel formou operativního leasingu 

v dynamickém nákupním systému. RÚK dne 13. 5. 2020 Usnesením č. 58/98R/2020 

rozhodla o zrušení posledního řízení na zadání vozidel formou operativního leasingu v DNS 

s tím, že nové řízení nebude realizováno.  

 V oblasti BOZ PO byly prováděny kontroly provozuschopnosti EZS, EPS, samozhášecího 

systému v prostoru serverů a digitalizace tiskovin, požární clony, evakuačního rozhlasu, 

kontrola nouzového osvětlení a dieselagregátu, prováděny školení nově nastoupených 

zaměstnanců i periodická školení BOZ PO zaměstnanců KÚÚK.      

 V souvislosti s volbami na podzim 2020 byly řešeny požadavky na kanceláře, automobily  

a parkovací místa nových politických představitelů kraje. 

 

Odbor kancelář ředitele dále reagoval na situaci v souvislosti s přijetím preventivních opatření 

pro zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 

viz. Usnesení č. 006/2Z/2020. 

 

ODBOR KONTROLY 

 

Oddělení veřejnosprávní finanční kontroly  

Realizovalo veřejnosprávní kontroly se zaměřením na ověření použití dotace za účelem 

stanoveným smlouvou včetně plnění smluvních podmínek u příjemců dotací poskytnutých 
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odborem KP v rámci programu „Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2019“  

u 7 kontrolovaných subjektů:  

 Svaz českých divadelníků, z. s., Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, S-HLE-DÁVÁNÍ, 

z. s., Statutární město Teplice, Miroslav Rejha, Michal Hanzl a Obec Obrnice.  

  

Realizovalo veřejnosprávní kontroly u 39 příspěvkových organizací kraje zaměřené na kontrolu 

hospodaření s veřejnými prostředky za období roku 2020 u: 

 30 PO odboru SMT – Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské 

nám. 113, p. o., Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, p. o., 

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, p. o., Speciální základní škola, 

Štětí, Ostrovní 300, p. o., Střední škola technická, Most, p. o., Podkrušnohorské gymnázium, 

Most, p. o., Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, 

Benešovo náměstí 1, p. o., Základní a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, p. 

o., Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, p. o., Školní statek, Roudnice nad Labem, 

Vědomice 37, p. o., Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o., 

Gymnázium, Lovosice, sady Pionýrů 600, p. o., Obchodní akademie a Střední odborná škola 

zemědělská a ekologická, Žatec, p. o., Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638, p. o., 

Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, p. o., Gymnázium Václava Hlavatého, 

Louny, Poděbradova 661, p. o., Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, p. 

o., Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, p. o., Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p. o., Základní škola a Střední 

škola, Most, Jana Palacha 1534, p. o., Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, 

p. o., Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, p. o., 

Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Smetanova 12. p. o., Dětský domov a Školní 

jídelna, Lipová u Šluknova 417, p. o., Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. 

Borovského 1146, p. o.,  

- dálkovým způsobem na základě zapůjčené dokumentace – Dětský domov, 

Vysoká Pec 145, p. o., Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, p. o., Obchodní 

akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, p. o., Základní 

umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov, p. o., Dětský domov a školní jídelna, 

Mašťov, p. o., 

 3 PO odboru KP – Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, p. o., Galerie Benedikta 

Rejta v Lounech, p. o.,  

- dálkovým způsobem na základě zapůjčené dokumentace – Oblastní muzeum  

v Chomutově, p. o., 

 6 PO odboru SV – Domov sociálních služeb Meziboří, p. o., Domov pro seniory Šluknov – 

Krásná Lípa, p. o., Domovy sociálních služeb, Litvínov, p. o., Podkrušnohorské domovy 

sociální služeb Dubí – Teplice, p. o., Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o., 

Domov Brtníky, p. o. 

 

Realizovalo výrazně rozsáhlejší veřejnosprávní kontrolu zaměřenou na hospodaření PO 

s veřejnými prostředky za období roku 2018 a 2019 u: 

 1 PO odboru SV – Domov bez hranic, Rumburk, p. o.  

 

V rámci realizace veřejnosprávních kontrol zaměřených na kontrolu hospodaření PO byl 

současně ověřován způsob čerpání a používání dotací poskytnutých v rámci:  

a) programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ u: 

 5 PO odboru SV – Domov sociálních služeb Meziboří, p. o., Domovy sociálních služeb, 

Litvínov, p. o., Podkrušnohorské domovy sociální služeb Dubí – Teplice, p. o., Domovy 

sociálních služeb Háj a Nová Ves, p. o., Domov Brtníky, p. o.,  
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b) státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc u: 

 1 PO odboru SMT – Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146,  

p. o. 

 

Oddělení se v průběhu měsíce května 2020 podílelo pod vedením oddělení přezkumu 

hospodaření obcí na výkonu závěrečného přezkoumání hospodaření za období roku 2019 u 3 

územně samosprávných celků (Dubí, Terezín a Žalany). 

 

Oddělení v roce 2020 mimo vlastní kontrolní činnost dále zajišťovalo: 

 sběr dat v rámci vyhodnocení kontrolní činnosti realizované krajským úřadem za 

uplynulé období roku 2019 od jednotlivých věcně příslušných odborů včetně výsledné 

sumarizace výsledků a zpracování podkladů potřebných pro tvorbu souhrnné zprávy  

o kontrolní činnosti, kterou předkládá vedoucí odboru kontroly řediteli krajského úřadu, 

 ve spolupráci s vedoucí odboru, na základě podkladů věcně příslušných odborů, 

zpracování a předání Zprávy o výsledcích finanční kontrol za rok 2019 za Ústecký kraj 

ministerstvu financí,  

 metodickou pomoc orgánům veřejné správy (ÚSC), která spočívala v poskytování 

pokynů pro zpracování zprávy o výsledcích finančních kontrol v nové podobě  

a rozsahu v souvislosti s novelou zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontroly), ve znění pozdějších 

předpisů, a novelou vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých, 

 zpracování návrhů a úprav v řadě připomínkových řízení vnitřních předpisů ÚK  

a připravovaných právních předpisů,  

 v době, kdy bylo opatřeními ŘKÚ přerušeno plnění plánu kontrol či upuštěno od 

výkonu kontrol na místě se zástupci oddělení zapojili do pomoci s distribucí osobních 

ochranných prostředků v centrálním skladu ÚK a současně další kolegové zajišťovali 

každodenní chod informačního mailu v rámci zajištění OOP (1. vlna). V období 2. vlny 

pandemie se 5 pracovníků oddělení zapojilo do pomoci Krajské hygienické stanici 

Ústeckého kraje s tzv. trasováním rizikových kontaktů (CALL CENTRUM – činnost 

10 – 12/2020, formou dočasného přidělení zaměstnanců), 

 realizaci administrativních kontrol vyúčtování projektů financovaných z rozpočtu ÚK 

odboru ZD – v rámci dotačního programů „Podpora zvýšení komfortu pacientů při 

poskytování akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje 2018“ a "Podpora kvality 

pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní 

lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2019" – 2x Krajská zdravotní, a. s. a v rámci 

programu „Podpora lékařských a zdravotnických vzdělávacích akcí“ – ALWAC, a. s., 

 ve spolupráci s metodikem ekonomických činností pro příspěvkové organizace 

Ústeckého kraje tvorbu aktualizace – „Změny jednotné účetní osnovy pro příspěvkové 

organizace Ústeckého kraje od 1. 1. 2021“, v podobě zobecnění nejčastěji zjišťovaných 

nedostatků při kontrolách. Dále zástupci oddělení zpracovali materiál věnující se 

problematice používání kurzů v účetnictví a u vyúčtování cestovních náhrad (teorie, 

právní předpisy a řada konkrétních příkladů s účtováním. Materiál se stal přílohou 

aktualizace JÚO č. 8 na rok 2021.  

 
 

Oddělení kontroly realizace projektů 

Realizovalo na místě u příjemců dotací veřejnosprávní kontroly dotací s cílem ověřit použití 

finančních prostředků dotací na realizaci projektů za účelem stanoveným ve smlouvách včetně 

plnění smluvních podmínek poskytnutých: 
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 odborem SPRP z Fondu Ústeckého kraje u kontrolovaného subjektu SK Nephilím z. s. Štětí, 

 odborem KP v rámci:  

 „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje“  

u 8 kontrolovaných subjektů: Doc. PhDr. Jan Kilián Postřižín, Miroslav Pecho 

Měděnec, Římskokatolická farnost Záhořany u Křešic, David Balcar Žitenice, 

Římskokatolická farnost Benešov nad Ploučnicím, Jana Eberle Robeč, Zdeněk Schrei 

Lipenec, Tomáš Limberský Varnsdrof, 

  „Programu podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních 

těles působících na území Ústeckého kraje“ u kontrolovaného subjektu Severočeská 

filharmonie p. o. Teplice,  

 zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji u 2 kontrolovaných 

subjektů: Městská knihovna p. o. Žatec, Knihovna Karla Hynka Máchy p. o. Litoměřice,    

 „Programu podpory regionální kulturní činnosti" u 6 kontrolovaných subjektů: 

Stanislav Skirka Radonice, Obec Františkov nad Ploučnicí, Člověk v tísni o.p.s. Praha, 

Historické Rudné doly Mědník Měděnec, Obec Droužkovice, Základní umělecká škola 

Louny,    

 odborem SMT v rámci: 

 podpory fotbalu a hokeje (individuální projekty) u 2 kontrolovaných subjektů: FK 

Varnsdorf, HC Stadion Litoměřice z. s., 

 „Koncepce financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji“  

u kontrolovaného subjektu Dámský házenkářský klub Baník z. s. Most, 

 odborem KH v rámci:  

 „Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky 

SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární 

ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb.,  

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje“ u 3 kontrolovaných subjektů: Obec Tuchořice, 

Město Jirkov, Město Litvínov,     

 „Programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje“ u 5 kontrolovaných subjektů: Severočeská 

filharmonie p. o. Teplice, HIPODROM MOST a.s., Zámek Klášterec nad Ohří p. o., 

Městys Peruc, UJEP Ústí n. L.,     

 rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Č.j. 

MV-36260-1/PO-IZS-2019 u 3 kontrolovaných subjektů: Obec Radonice, Město 

Vejprty, Město Rumburk,  

 odborem ZD kontrolovanému subjektu Krajská zdravotní a.s. (2 samostatné kontroly) 

v rámci SOHZ na provoz kardiochirurgie a provoz protialkoholní a protitoxikomanické 

záchytné služby, 

 odborem SV v rámci programů „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019", 

„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby  2019 - malý dotační program", „Podpora 

rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji" a „ Podpora vybraných sociálních služeb  

v Ústeckém kraji 2019" u 11 kontrolovaných subjektů: Městský ústav sociálních služeb 

Jirkov, Městská pečovatelská služba s denním stacionářem p. o. Louny, Oblastní charita 

Rumburk, Arkádie o.p.s. Teplice, HOSPIC v Mostě o.p.s., Obrnické centrum sociálních 

služeb p. o. Obrnice, Spirála z. s. Ústí n. L., Diecézní charita Litoměřice, Diakonie ČCE - 

Středisko sociální pomoci v Mostě, KRUH pomoci o.p.s. Most, Farní charita Lovosice,  

 odborem RR v rámci “Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2019“  

u 3 kontrolovaných subjektů: Obec Zbrašín, Obec Bžany, Město Blšany (realizováno 

dálkovým způsobem na základě elektronicky zaslaných dokumentů).      

 



20 
 

Oddělení v roce 2020 mimo vlastní kontrolní činnosti dále zajišťovalo: 

zpracování návrhů a úprav v řadě připomínkových řízení vnitřních předpisů ÚK  

a připravovaných právních předpisů,  

 v době, kdy bylo opatřeními ŘKÚ přerušeno plnění plánu kontrol či upuštěno od výkonu 

kontrol na místě se zástupci oddělení zapojili do pomoci s distribucí osobních ochranných 

prostředků v centrálním skladu ÚK a zajišťovali každodenní chod informačního mailu 

v rámci zajištění OOP (1. vlna).  

 realizaci 21 administrativních kontrol vyúčtování projektů financovaných z rozpočtu ÚK:  

 odboru ZD – 2x Centrum podpory zdraví z. ú., Rehabilitace klubíčko Ústí n. L.,  2x 

Zdravotní ústav Ústí n. L. v rámci programu „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení 

zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ 

 odboru KH – 5x UJEP Ústí n. L., Agrární komora ÚK, ČR – Hasičský záchranný sbor 

ÚK, INTERPORTA z. s. Ústí n. L., Krušnohorská bílá stopa z. s. Nová Ves v Horách, 

Terezín – město změny, z. s. p. o., Obec Prackovice – ČOV, Městys Slavětín, Ústecká 

krajská organizace ČUS, Nadační fond Veroniky Kašákové,  Educhem a. s. Meziboří, 

Zámek Klášterec nad Ohří p. o. v rámci „Programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje“ a 

individuálních dotací z Fondu Ústeckého kraje.   

 

Sumář plnění plánu kontrolní činnosti odboru na rok 2020 

Z plánu kontrol na 1. pololetí roku 2020 bylo uskutečněno 51 (26 OFK a 25 OKRP) kontrolních 

akcí z původně plánovaných 79 (39 OFK a 40 OKRP). V souvislosti s omezeními danými 

opatřeními vydanými k zamezení šíření onemocnění COVID – 19 se 28 (13 OFK a 15 OKRP) 

neuskutečněných kontrol přesunulo do plánu kontrolní činnosti odboru na druhé pololetí roku 

2020.  

V druhém pololetí roku 2020 bylo uskutečněno 50 (27 OFK a 23 OKRP) kontrol z 60 (34 OFK 

a 26 OKRP) plánovaných (včetně 28 odložených kontrol). Díky řadě omezení nebylo možné 

deset plánovaných kontrol uskutečnit ani dálkovým způsobem a s jejich realizací je počítáno 

v následujícím období, tj. v 1. pololetí roku 2021.  

 

Oddělení přezkumu hospodaření obcí 

 Realizovalo jednorázová a konečná přezkoumání hospodaření za rok 2019 u celkem 289 

subjektů, tj. u 263 obcí a u 26 dobrovolných svazků obcí, které o přezkoumání svého 

hospodaření požádaly krajský úřad.  

 Zpracovalo výsledky 100 doručených zpráv o výsledcích přezkoumání za rok 2019 

vykonaných auditory a zavedlo je do informačního systému Modul plánování  

a přezkoumání (dále jen „IS MPP“). 

 Zpracovalo nápravná opatření zaslaná přezkoumávajícímu orgánu, která byla přijata 

územními celky k chybám a nedostatkům zjištěným při přezkoumání hospodaření za rok 

2019 a zavedlo je do modulu IS MPP. 

 Zpracovalo roční zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obcí a DSO provedených 

KÚÚK a auditory za rok 2019 a postoupilo ji prostřednictvím IS MPP Ministerstvu financí. 

 Na základě doručených žádostí územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 

obcí zpracovalo plán dílčích, konečných a jednorázových přezkoumání jejich hospodaření 

v roce 2020 (celkem 284 subjektů), zavedlo jej do IS MPP a odeslalo Ministerstvu financí.  

 Zpracovalo 105 oznámení o rozhodnutí zadat přezkoumání hospodaření za rok 2020 

auditorovi nebo auditorské společnosti a následně administrativně zpracovávalo doručené 

informace o uzavření smlouvy s auditorem na zajištění přezkumu hospodaření roku 2020. 

 Zajistilo vydání pověření k výkonu přezkoumání hospodaření za období roku 2020. 

 Na základě plánu realizovalo dílčí přezkoumání hospodaření u celkem 282 subjektů, tj.  

u 257 obcí a u 25 dobrovolných svazků obcí, které o přezkum požádaly (u 2 obcí je 
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přezkoumání hospodaření naplánováno jako jednorázové, které bude realizováno v 1. pol. 

roku 2021). 

 Průběžně sledovalo plnění plánu dílčích přezkoumání hospodaření a zajišťovalo jeho 

aktualizaci. 

 Se třemi územními celky vedlo řízení o uložení správního trestu pokuty za spáchání 

přestupků podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů; pokuty 

uloženy v objemu 4 000,- Kč. 

 S jedenácti územními celky vedlo řízení o uložení správního trestu pokuty za spáchání 

přestupků podle zákona č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů; pokuty uloženy v objemu 43 000,- Kč. 

 Při prováděných přezkoumáních hospodaření poskytovalo obcím průběžně metodickou 

pomoc. 

 

Výkon agendy přezkoumávání hospodaření byl v roce 2020 značně poznamenán opatřeními 

v souvislosti s epidemií COVID-19. Na jedné straně se zákonné povinnosti a termíny pro 

přezkoumávající orgán ani pro kontrolované subjekty nezměnily, na druhé straně byla 

v důsledku onemocnění, karantény, OČR, i přijatých opatření omezena kapacita a vlastní 

činnost územních celků. Dokončení přezkoumání hospodaření za rok 2019 i první dílčí 

přezkoumání za rok 2020 tak probíhalo ve většině případů korespondenční formou. I za těchto 

podmínek byly povinnosti krajského úřadu jako přezkoumávajícího orgánu splněny.  

 

Oddělení všeobecné kontroly a stížností 

 Vyhodnotilo plnění plánu kontrol výkonu přenesené působnosti obcemi za rok 2019. 

 Zpracovalo podklady jednotlivých odborů krajského úřadu k informaci o provedených 

kontrolách výkonu přenesené působnosti obcemi a kontrolách dle zvláštních zákonů za rok 

2019, včetně zveřejnění na webových stránkách Ústeckého kraje dne 24. 2. 2020. 

 Podílelo se na vypracování podkladů za KUUK k Hodnotící zprávě k výsledkům kontrol 

výkonu působností územních samosprávných celků za léta 2017 – 2019 (Ministerstvu vnitra 

odesláno 10. 2. 2020) 

 Zpracovalo a na Intranetu zveřejnilo plány kontrolní činnosti krajského úřadu na I. a II. 

pololetí 2020 včetně jejich dodatků: 

 kontroly výkonu přenesené působnosti obcemi (zveřejněno i na webových stránkách 

Ústeckého kraje), 

 veřejnosprávní kontroly na místě. 

 Průběžně sledovalo plnění plánu kontrolní činnosti krajského úřadu a zajišťovalo aktuální 

změny formou 7 dodatků k plánům. Plnění plánu kontrolní činnosti bylo v roce 2020 

výrazně ovlivněno opatřeními proti koronavirové epidemii, kdy řada kontrol nemohla být 

po zahájení dokončena, nebo nebylo možno kontrolu vůbec zahájit.  

 Zajišťovalo vydání pověření ke kontrolám realizovaným pracovníky krajského úřadu: 165 

pověření pro kontroly výkonu přenesené působnosti obcemi a 382 pověření pro 

veřejnosprávní kontroly na místě dle zákona č. 320/2001 Sb. (+ 12 jejich dodatků) 

 Metodicky vyhodnotilo 83 protokolů z kontrol výkonu přenesené působnosti obcemi, které 

provedly v souladu s plánem kontrolní činnosti odbory krajského úřadu. 

 Zaevidovalo a administrativně zpracovalo 4 petice a 138 stížností, z toho 16 stížností 

vyřizovalo přímo. 

 Poskytovalo metodickou pomoc a konzultace odborům při vyřizování stížností a průběžně 

sledovalo jejich vyřizování včetně dodržování zákonných lhůt. 
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ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE 

 

 Plnil správní činnosti v oblasti státní památkové péče i kultury. 

 Vydával v prvním stupni rozhodnutí o přípustnosti oprav, úprav nebo využití národních 

kulturních památek, rozhodoval v odvolacím řízení o povinnostech vlastníků kulturních 

památek, uložených obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Prováděl dozor  

a kontrolu nad prováděním prací na národních kulturních památkách v rámci IROP. 

 Plnil agendu danou mu zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Sledoval dodržování zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně a správě sbírek muzejní povahy  

u vlastních sbírkotvorných příspěvkových organizací. 

 Ve sledovaném období vedl 73 správních řízení z různých oblastí státní památkové péče  

a zpracoval 70 vyjádření v rámci územně plánovacích dokumentací. K návrhům na 

prohlášení věci za kulturní památku se vyjadřoval v 11 případech a v 6 případech  

u kulturních památek posuzoval zrušení prohlášení.  

 Zpracoval vyjádření nebo potvrzení k 73 žádostem na poskytnutí státního příspěvku  

z dotačních programů Ministerstva kultury ČR.   

 Vykonal kontroly přenesené působnosti státní památkové péče a kultury v souladu 

s plánem kontrol u 5 obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. 

 Udělil 2 pokuty v přestupkovém řízení na úseku státní památkové péče. 

 Průběžně prováděl metodickou pomoc vydavatelům periodického tisku dle tiskového 

zákona č. 46/2000 Sb. na základě vlastní činnosti i dle dotazů vydavatelů. V rámci porušení 

povinností uložených tiskovým zákonem udělil jednu pokutu. 

 Metodicky úzce spolupracoval se svodnými úředníky na obecních úřadech obcí 

s rozšířenou působností. 

 Poskytoval informace k  35 žádostem dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím a řešil 19 odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu a 25 stížnosti v rámci 

tohoto zákona. 

 Aktivně spolupracoval s Ministerstvem kultury ČR a dalšími dotčenými subjekty při 

přípravě inovovaného zákona o památkovém fondu a stavebního zákona. 

 Zajišťoval aktivity spojené s naplňováním Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou 

kulturu v ČR, včetně vyhlášení laureátů krajského ocenění za zachování a rozvoj lidových 

tradic Zlatý džbánek.  

 Spolupracoval na projektové žádosti „Zachráněné kulturní dědictví starého Mostu“ podané 

do výzvy Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na revitalizaci 

movitého a nemovitého kulturního dědictví. 

 Dokončil projekt „Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví 

Ústeckého kraje 2021-2030“ z Operačního programu Zaměstnanost. 

 Realizoval a administroval výstavní projekt „Příběh starého Mostu“ za finanční podpory 

Ministerstva kultury ČR z Programu na podporu expozičních a výstavních projektů. 

 Plnil aktivity v rámci projekt „Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“ 

z programu na podporu přeshraniční spolupráce SN – CZ 2014-2020. 

 Průběžně administroval agendu 2 krajských dotačních programů z oblasti kultury  

a památkové péče a Programu pro zajištění regionálních funkcí knihoven v kraji a jednu 

žádost o návratnou finanční výpomoc z rozpočtu kraje. 

 Spolupracoval s Ministerstvem financí a předkládal informace v rámci finanční kontroly 

projektů z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 
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2020. V součinnosti s odborem kontroly prováděl veřejnosprávní kontroly vyúčtování 

poskytnutých dotací v daných programech. Připravil vybrané dotační programy pro rok 

2021. 

 Zajišťoval kompletní agendu vyplývající ze zřizovatelské funkce ke 12 příspěvkovým 

organizacím v oblasti kultury a k jedné veřejné výzkumné instituci. Administrativně 

zajišťoval poskytnutí a čerpání neinvestiční dotace pro obnovu fasády Ústavu 

archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. 

 Vykonával zakladatelskou funkci a vedl agendu k Severočeskému divadlu s.r.o.  

a připravil jednání 3 valných hromad společnosti. 

 Ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem vydal publikaci „Geologie Českého 

Švýcarska“ a s Oblastním muzeem a galerií v Mostě pak publikaci „Památné stromy 

Ústeckého kraje“. 

 Zajišťoval agendu k vedení krajské řady ISBN. 

 Koordinoval činnosti spojené se zaváděním nového systému evidence sbírek muzejní 

povahy MUSEION pro sbírkotvorné příspěvkové organizace. 

 Zajišťoval průběžné zprostředkování státních příspěvků, zejména z dotačních 

programů Ministerstva kultury ČR obcím a pro ekonomický odbor zajistil vypořádání 

dotací dle vyhl. č. 52/2008 Sb., poskytnutých ze státního rozpočtu obcím. 

 Připravil podklady pro 5 zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva 

Ústeckého kraje.  

 Zajišťoval přípravu materiálů pro jednání Rady i Zastupitelstva Ústeckého kraje.  

 Průběžně monitoroval dění v oblasti kultury i památkové péče v Ústeckém kraji, doplňoval 

a aktualizoval kalendář kulturních akcí na krajském webu a v Krajských listech. 

 Pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje v oblasti kultury průběžně zprostředkovával 

informace k opatřením zavedeným v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS 

CoV-2. 

 

 

ODBOR LEGISLATIVNĚ-PRÁVNÍ 

 

Odbor legislativně-právní (odbor LP) poskytoval či zajišťoval poskytování komplexních 

právních služeb všem orgánům Ústeckého kraje na základě požadavků jednotlivých subjektů 

v rámci kraje působících. Dále vykonával též vlastní agendu, a to např.: svobodný přístup 

k informacím, registr smluv, volba přísedících krajského soudu, věstník předpisů ÚK apod. 

Zástupce odboru LP byl členem Komise pro veřejnou správu a legislativu AKČR, ve které 

aktivně působil.  

Odbor LP se dlouhodobě potýká s nedostatečným obsazením pro zajištění konkrétních agend, 

což se projevilo nejenom nepřítomností v souvislosti s opatřeními COVID, ale i ukončením 

pracovního poměru u 5 referentů-neprávníků (během roku). Evidovaný vysoký stav požadavků 

na právní služby vyplývá nejenom z nárůstu úkolů ostatních odborů, ale taktéž z nejistoty 

práva, roztříštěnosti soudní praxe a při řešení důsledků krizových opatření přijatých 

v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.  

 

Odbor LP v průběhu roku 2020 kromě ostatních právních služeb či běžných agend vykonával 

a zabezpečoval tyto významné činnosti:  

 Oblast krizového řízení 

Celý rok 2020 je provázen krizovými a mimořádnými opatřeními, které jsou nebývalé svým 

významem, rozsahem i zaměřením. Krizové řízení od ČR níže nebylo na toto připraveno. 

Důsledky tohoto nesl ve značné míře odbor LP, protože nejistota je překlenovaná právními 



24 
 

výklady, názory a doporučeními, zejména s ohledem na eliminaci rizik. Tato situace se po 

jarní vlně nezlepšila, naopak s ohledem na neustále se měnící a dokonce i rozporné názory, 

riziko narůstá a je třeba i následně řešit dopady takových situací.  

 Volby a povolební uspořádání 

Odbor LP zajišťoval nejenom právní zastoupení v rámci žalob podaných v souvislosti 

s volbami do zastupitelstva kraje, ale taktéž přípravu ustavujícího zastupitelstva a řešení 

v rámci povolebního uspořádání kraje.  

 Investice a veřejné zakázky 

Především se jednalo o poskytování rozsáhlé součinnosti odboru investičnímu, kdy jsme 

poskytovali právní stanoviska, konzultace a řešili výkladové otázky při implementaci 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Taktéž byla zpracována úprava přenosu kompetencí v návaznosti na udělené výjimky, což 

provázelo i změnu pravidel upravující změnu a tvorbu zřizovacích listin. Rovněž se řešila 

problematika vlivu přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID 19 na 

dodržování smluvních ustanovení, zejména termínových parametrů realizovaných 

veřejných zakázek. 

 Organizace zřizované a zakládané krajem, další účasti 

Poskytování komplexního právního servisu v souvislosti se správou majetkových účastí  

a výkonem zřizovatelských a zakladatelských pravomocí u organizací kraje. Jedná se 

zejména o součinnost při nabytí litoměřické nemocnice, změnu stanov ICUK, výkup akcií 

Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s. a vyvolání valné hromady této 

společnosti z podnětu významného akcionáře, spolupráci při zřizování příspěvkové 

organizace Datové centrum Ústeckého kraje včetně konzultace smluv při pořizování 

nemovitého a movitého majetku svěřeného organizaci k hospodaření a posuzování 

smluvních dokumentů při nabytí a následném provozování společného podniku Lužické 

nemocnice a polikliniky s insolvenční správkyní. Dále se jedná např. o výkon 

akcionářských práv ve společnosti Krajská zdravotní, a.s. (rozhodování jediného akcionáře 

při výkonu působnosti valné hromady), organizaci činnosti správní rady Terezín - město 

změny, zájmové sdružení právnických osob, včetně přípravy transformace na další právní 

formu působení, jakožto právnické osoby Ústeckého kraje a posuzování materiálů 

v souvislosti s konáním valné hromady společníků Severočeského divadla s.r.o. Pravidelně 

byly řešeny záležitosti týkající se SPZ Triangle, zejména řešení majetkoprávních vztahů 

mezi Ústeckým krajem a investory a příslušnými orgány státní správy, kdy ze strany odboru 

LP byly posuzovány smluvní dokumenty a jejich následující úpravy. Nově byla řešena 

problematiku působení kraje v rámci tripartity. 

 Finanční a majetkoprávní úkony 

Poskytování rozsáhlých konzultací odboru majetkovému v souvislosti s aktuálně řešenými 

majetkoprávními problémy (např. v oblasti služebností, průběžné poskytování konzultací 

ohledně sbírky historických automobilů Praga, řešení důsledků spoluvlastnictví 

v návaznosti na restituci A. Schwarze a jím uplatněný nárok na náhradu škody apod.). Dále 

bylo zajišťováno zastoupení kraje, jako poškozeného v občanskoprávních a trestních 

řízeních, při uplatňování nároku na náhradu škody v souvislosti s projekty ROP NUTS II 

Severozápad či při obraně zájmů kraje při uplatňování škod v souvislosti s vydanými 

platebními výměry. Zcela novou a dosud neřešenou záležitostí bylo komplexní zajištění 

náhrady za poskytnuté osobní ochranné prostředky na základě rozhodnutí hejtmana 

v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a souvisejícími krizovými opatřeními, kdy 

kraj obdržel od ČR plnou náhradu. Mezikrajsky bylo řešeno financování ukončení činnosti 

regionálních rad. Byla úspěšně uzavřena poslední církevní restituce Minoritů. Bližší 

informace o probíhajících sporech jsou uvedeny v pravidelných čtvrtletních informacích 

podávaných radě kraje.  
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 Veřejná služba a poskytování dotací 

Odbor LP se podílel na přípravě řešení úpravy způsobu financování služeb obecného 

hospodářského zájmu, poskytované Krajskou zdravotní, a. s. v souvislosti s další potřebou 

financování investičních potřeb nutných k zajištění služeb obecného hospodářského zájmu 

v oblasti zdravotní péče a na pokračování řešení financování sociálních služeb v rámci 

veřejné služby. Dále odbor LP spolupracoval na komplexním řešení rozsáhlé problematiky 

dotačních programů a poskytování dotací. Stále narůstají  požadavky ze strany odboru ZPZ 

(víceleté programy), které s ohledem na svou mimořádnou povahu vyžadovaly zásadní 

výkladová stanoviska. Společně s odborem dopravy a silničního hospodářství bylo řešeno 

finanční vypořádání související s vyloučením dopravce Witbystar a.s. ze systému Dopravy 

Ústeckého kraje mezi jednotlivými účastníky systému a nastavení spolupráce v oblasti 

mezikrajské dopravní obslužnosti s Libereckým a Středočeským krajem a přeshraniční 

doprava se Svobodným státem Sasko. 

 Oblast registru smluv  

Bylo provedeno 683 namátkových kontrol v registru uveřejněných smluv, přičemž ve 137 

případech byly shledány nedostatky, zbývající smlouvy byly zveřejněny v souladu se 

zákonem o registru smluv. Primárně jsou kontrolovány smlouvy, jejichž předmět je 

financován z dotačních prostředků. Následně jsou prováděny kontroly, zda příslušné odbory 

vytčené nedostatky odstranily. Odborům a příspěvkovým organizacím zřízených krajem 

byla k jejich dotazům poskytována odborná podpora a metodická pomoc.   

 Připomínkové řízení  

Komplexní zajištění připomínkového řízení k návrhům právních předpisů a jiných, kraje se 

dotýkajících, návrhů. Poslanci a senátoři za Ústecký kraj jsou průběžně informováni  

o připomínkách kraje k navrhovaným zákonům. Za sledované období bylo vyřízeno 

odborem LP 178 připomínkových řízení k návrhům právních předpisů a jiným návrhům a 

zajišťováno navazující vypořádání připomínek podle legislativních pravidel vlády. Aktivně 

taktéž spolupracujeme v rámci AKČR. Z nejvýznamnějších připomínkových řízení se 

jednalo např. o reformu veřejného stavebního práva, návrh zákona o ochraně památkového 

fondu, novela zákona o podpoře regionálního rozvoje, novela zákona o obcích, o krajích a 

o úřednících samosprávných celků, návrh zákona o správě voleb, aktualizaci souhrnného 

akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského 

kraje 2021. 

 Oblast práva na informace 

Zajišťování koordinace postupu při výkonu povinností kraje a krajského úřadu 

jednotlivými odbory podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, poskytování odborné pomoci vyřizujícím odborům, 

vyřizování žádostí týkajících se samostatné působnosti kraje a stížností a odvolání proti 

postupu obcí a plní dalších úkolů v dané oblasti. Bližší informace je obsažena ve zprávě, 

která je ze zákona uveřejňována za předešlý kalendářní rok. Nadále se aktivně řeší stížnosti 

na nečinnost podřízených orgánů, což je velmi složitou záležitostí narážející na nedostatek 

aktivity nečinných povinných subjektů.  

 Metodická pomoc obcím 

Metodická pomoc obcím spočívající v poskytování právního servisu v samostatné  

i přenesené působnosti formou telefonické a e-mailové komunikace a osobních konzultací. 

Odbor LP zajišťoval průběžně konzultaci právních předpisů (nařízení) a následnou kontrolu 

vydaných nařízení. Důraz byl stále věnován souladu nařízení s evropskou úpravou, a to 

v rámci pohybu zboží (regulace podomního prodeje a tržních řádů). Nad rámec přenesené 

působnosti byly s obcemi řešeny dopady krizových stavů.  
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ODBOR MAJETKOVÝ 

 

 Pokračoval v majetkoprávním vypořádání pro investiční akce IROP (silnice): "Nová 

komunikace u města Chomutova" a „II/247 - přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II. 

část“.  

 Zahájil majetkoprávní vypořádání pro investiční akce IROP „Reko silnice II/260 Úštěk – 

Malé Březno“, „Komunikace II/250-Staňkovice-směr křižovatka I/7-odstrnění sesuvu“  

a „Reko silnice II/261 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem“. 

 Pokračoval v majetkoprávním vypořádání na základě již dříve uzavřených smluv pro 

investiční akce ROP cyklostezky: Labská stezka - etapy 2., 3., Cyklostezka Chomutov - 

Strupčice, Cyklostezka Ploučnice, přípravné práce pro majetkoprávní vypořádání pro akci 

Cyklostezka Ohře IROP. 

 Průběžně zajišťoval majetkoprávní vypořádání pro realizaci investičních akcí, např. 

Výstavba nového mostu „Šébr“ přes Stožecké sedlo: „Za společným dědictvím na kole  

i pěšky“, „Silnice II/263 stoupací pruh Líska“, „Reko silnic II/262 Starý Šachov – Děčín, 

II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov, II/266 Šluknov – Lobendava“, „III/25817 – 

Rekonstrukce mostního objektu 25817-1-2 Rtyně nad Bílinou“, „Rekonstrukce mostu 1981-

002 přes železnici Kadaň“, „Rekonstrukce mostního objektu 25851-2 Malá Veleň“, 

„Rekonstrukce silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice“, „Komunikace 

II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“, „III/25013 

Rekonstrukce mostního objektu 25013-3   Dobroměřice“, „Rekonstrukce mostních objektů 

v Ústeckém kraji –, „2. Část – II/221 Reko mostního objektu 221-003 Velká Černoc“,  

„6. Část – Rekonstrukce mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici n. L“, „7. Část - Rekonstrukce 

mostu ev. č. 24049-1A v Roudnici n. L.“, „II/608 – Reko mostního objektu Doksany“, 

„Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL“, „Rekonstrukce mostu ev. č. 26120-2 Radouň“. 

 Podílel se po majetkové stránce na přípravě vstupu nových investorů a na vyřízení nových 

požadavků stávajících investorů SPZ Triangle.  

 Uzavřel darovací smlouvu na převod stanice HZS Bitozeves, vybudované Ústeckým krajem 

v SPZ Triangle, do majetku státu pro potřeby Hasičského záchranného sboru Ústeckého 

kraje. 

 Průběžně zajišťoval majetkoprávní vypořádání pozemků a staveb mezi krajem a ŘSD ČR 

v souvislosti se stavbou nových úseků dálnic D6, D7 a D8. 

 V roce 2020 proběhlo dne 26. 3. 2020 celkem sedm dražeb, přičemž součet nejnižších podání 

v těchto dražbách v úhrnu činil 107.683.619,-Kč, úspěšná nebyla žádná dražba. Dne  

15. 10. 2020 mělo proběhnout osm dražeb, jejichž součet nejnižších podání v úhrnu činil 

107.753.619,-Kč, které však byly s ohledem na zpřísnění preventivních opatření pro 

zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 

zrušeny. 

 V rámci zajištění poskytování nemocničních zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku 

byly uzavřeny kupní smlouvy mezi Ústeckým krajem a insolvenční správkyní Lužické 

nemocnice a polikliniky a následně byla uzavřena Dohoda o společném provozování 

podniku. 

 Za účelem dlouhodobého zajištění provozu Nemocnice Litoměřice, a.s. prostřednictvím její 

integrace do páteřní sítě zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji a jejího začlenění do 

společnosti Krajská zdravotní, a. s. byly mezi Ústeckým krajem a městem Litoměřice 

uzavřeny smlouvy o převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice. 

 Pro potřeby příspěvkové organizace Oblastní muzeum v Chomutově, za účelem zřízení 

muzea historických vozidel, byl realizován převoz sbírky historických automobilů značky 

Praga z Prahy do prostor v ul. Ctiborova v Chomutově a v Údlicích.  
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 Odbor pokračoval v majetkoprávním vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, které 

je hrazeno z programu MF ČR a za rok 2020 takto vypořádal pozemky o výměře 22 439,50 

m2 za 1 536 770,- Kč. Žádost o refundaci nákladů se bude uplatňovat na MF ČR až v roce 

2021. Z vlastnictví státu, resp. jeho organizačních složek či podniků, tzn. od ÚZSVM, ŘSD, 

SPÚ, Lesů ČR, SŽDC, bylo bezúplatným převodem nabyto do vlastnictví ÚK 64 pozemků 

pod silnicemi II. a III. třídy o celkové výměře 88 540 m2 a 17 pozemků o celkové výměře  

3 421 m2 pod cyklostezkami.   

 Průběžně zabezpečoval majetkoprávní vypořádání s územními samosprávnými celky na 

území Ústeckého kraje týkající se pozemků pod chodníky a místními komunikacemi. 

 Pro potřeby příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé 

Snědovice byly od SPÚ za cenu 583 420,- Kč nakoupeny pozemky v k. ú. Snědovice, které 

se nachází v areálu ÚSP Snědovice.  

 Pro potřeby příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice byly nakoupeny 

nemovitosti (obytný dům s pozemkem) za cenu 8 996 000,- Kč pro poskytování sociální 

služby chráněné bydlení. 

 Probíhala jednání ve věci nákupu pozemků o výměře 126426 m2 v k. ú. Kadaň od Pavla 

Ondrejcsika pro zajištění činnosti Statku Jezerka Kadaň, příspěvkové organizace Krajská 

majetková. 

 V rámci realizace projektu „OPŽP – Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie 

Rumburk“ byl vykoupen objekt s pozemkem za 1.838.000,- Kč (za účelem snížení 

energetické náročnosti budovy v užívání příspěvkové organizace SOŠ mediální grafiky  

a polygrafie Rumburk). 

 Průběžně řešil záležitosti majetkoprávního charakteru jako je nabývání majetku potřebného 

pro činnost příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem, převody majetku 

nepotřebného pro jejich činnost (zbytný majetek), zřizování věcných břemen - služebností 

aj. Dále vyřizoval žádosti ze strany měst a obcí ohledně převodu majetku kraje do jejich 

vlastnictví za účelem zřizování např. nových sociálních služeb a jiných činností ve veřejném 

zájmu. 

 Vyřizoval žádosti fyzických osob ohledně úplatného převodu majetku Ústeckého kraje do 

jejich vlastnictví. 

 Průběžně řeší požadavky katastrálních úřadů spojené s postupně prováděnou revizí údajů 

katastru nemovitostí. 

 Byla dokončena inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2019 a započata 

inventarizace majetku a závazků Ústeckého kraje za rok 2020. 

 Provedl aktualizaci odpisového plánu Ústeckého kraje na rok 2020. 

 Odbor účtoval o nabytí a vyjmutí movitého a nemovitého majetku na základě kupních  

a darovacích smluv a smluv o bezúplatném převodu. 
 Vyřizoval žádosti příspěvkových organizací o vyřazení nemovitého a movitého majetku.  
 Na základě kupních smluv účtoval a fyzicky převzal movitý majetek v Lužické nemocnici  

a poliklinice, a.s. v Rumburku a majetek pořízený do Datového centra v Ústí n. L.  
 Účtoval movitý majetek v rámci projektů „Implementace Krajského akčního plánu 2 ÚK  A“ 

a „Implementace Krajského akčního plánu 2 ÚK  B“ a „Prokom“. 

 Účtoval nemovitý majetek k akci „Labská stezka č. 2 – 3. etapa: Dobříň - Račice“, „Labská 

stezka č. 2 – 3. etapa: Cyklostezka Třeboutice jez – vodní elektrárna“ a k akci „Cyklostezka 

Ploučnice“. 

 Účtoval o dokončených investičních akcích u příspěvkových organizací financovaných 

z vlastních zdrojů p.o. a ze zdrojů Ústeckého kraje např. Střední škola technická, Most, p.o. 

– snížení energetické náročnosti velké sportovní haly v celkové výši 27 028 901,59 Kč, 

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední 
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pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p.o. – rekonstrukce víceúčelového 

sportovního hřiště ve výši 30 535 951,19 Kč, Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o. – 

dostavba areálu – I. etapa v celkové výši 72 431 160,23 Kč, Střední lesnická škola a Střední 

odborná škola, Šluknov, p.o. – rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky (ul. 

Karlova) v celkové výši 27 917 697,95 Kč, Speciální základní škola a Praktická škola, 

Šluknov, p.o. – celková rekonstrukce budovy v hodnotě 33 876 557,87 Kč. 

 V rámci dokončených investičních akcí účtoval movitý majetek u p.o. Domov Brtníky – 

rekonstrukce objektu č.p. 118 v celkové hodnotě 1 490 550,87 Kč. 

 Prováděl přeúčtování záměrů prodeje a směn schvalovaných Radou Ústeckého kraje. 

 Provedl kontroly majetku za rok 2020 – porovnání účetnictví příspěvkových organizací  

a Ústeckého kraje. 

 Prováděl pojištění majetku a odpovědnosti kraje, dopojišťování a odpojišťování majetku 

vztažmo k jeho nabytí a zcizení. 

 Průběžně zajišťoval pojištění zahraničních služebních cest. 

 Na základě zvýšení pojistného ze strany stávající pojišťovny z důvodu 

vysokého škodního průběhu a následné výpovědi pojistné smlouvy vyhlásil formou 

otevřeného řízení v nadlimitním režimu veřejnou zakázku na služby Pojištění majetku  

a odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje. Po vyhodnocení veřejné zakázky uzavřel 

pojistnou smlouvu s účinností od 19. 5. 2020. 

 Po zvážení skutečnosti navýšení pojistného provedl poptávku a na základě indikativní 

nabídky opětovně vyhlásil veřejnou zakázku na služby s názvem „Pojištění majetku  

a pojištění odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje“ zadávané formou otevřeného řízení  

v nadlimitním režimu s omezenou výší ročního pojistného. 

 Zajistil pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu pracovní činnosti pro nově 

zvolené zastupitele.  

 Zapůjčoval příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje odvlhčovače při havarijních 

situacích. 

 Zabezpečil evidenci a přesuny vyplacených pojistných událostí v rámci příspěvkových 

organizací. 

 Provedl fakturace za nebytové prostory (nově nájem nebytových prostor pro umístění 

mobiliáře sbírky historických vozidel - smlouva uzavřena na 5 let) a fakturace za pozemky 

v pozici nájemce i v pozici pronajímatele. 

 Zpracoval finanční tok na rok 2020, zpracoval rozbory hospodaření majetkového odboru  

v oblasti běžných, kapitálových výdajů a příjmů za rok 2019, 1. pololetí roku 2020. 

 Předložil údaje o hospodaření Krajské majetkové, p.o. za rok 2019 a 1. pololetí roku 2020. 

 Předložil přehled pohledávek po splatnosti nad 1 rok k 31. 12. 2019 a 30. 6. 2020. 

 Předložil návrh rozpočtu na rok 2021 v oblasti běžných výdajů, kapitálových výdajů  

a příjmů a návrh rozpočtu na rok 2021 pro Krajskou majetkovou, p.o. včetně střednědobého 

výhledu na roky 2022 a 2023. 

 Zpracoval 2x aktualizaci odpisového plánu a úpravu závazných ukazatelů Krajské 

majetkové, p.o. pro rok 2020. 

 Provedl 4 x navýšení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro Krajskou majetkovou, 

p.o. pro rok 2020. 

 Provedl 1 x změnu účelu čerpání účelového investičního příspěvku pro rok 2020 pro 

Krajskou majetkovou, p.o.. 

 Provedl vyúčtování účelových investičních příspěvků z let 2016 – 2017, 2019 a zajistil 

odvod obdržených finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele u Krajské majetkové, p.o.. 

 Provedl poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok 2020 pro 

Krajskou majetkovou, p.o. v souvislosti s onemocněním COVID 19. 
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 Zajistil souhlas zřizovatele k podání žádosti o dotaci z programu „Podpora regionů 2020“ 

Nadace ČEZ pro Krajskou majetkovou, p.o..      

 Uskutečnila se 3 jednání škodní komise, ve kterých bylo projednáno 73 škodních událostí. 

 V rámci pravidelných kontrol jednotlivých rozpracovaných akcí vedených na účtech 041  

a 042 majetkový odbor rozklíčoval celkem 7 594 493,24 Kč (přiřazeno k majetku 

4 055 376,24 Kč, vyvedeno do nákladů 200 093,- Kč, předáno likvidační komisi 1 748 096,- 

Kč, připraveno k předání do likvidační komise 1 590 928,- Kč). Z větší části došlo  

k rozklíčování nákladů na realizaci Labské stezky č. 2, jejíž část byla v roce 2020 dokončena. 

 Zajišťoval metodickou podporu příspěvkovým organizacím a kontroloval jejich činnosti 

v pasportizačním systému (odpisy, čtvrtletní sestavy), řešil jejich požadavky (aktualizace 

majetku). 

 Průběžně aktualizoval majetek v pasportizačním systému v návaznosti na aktualizaci dat 

v katastru nemovitostí. 

 Prováděl školení nových uživatelů pasportizačního systému. 

 Do pasportizačního systému zadal 1 200 nových karet vztahujících se k p.o. SÚS ÚK. 

 

 

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

 

Činnost odboru regionálního rozvoje byla v roce 2020 ovlivněna pandemií korona viru. 

Všechna oddělení byla zapojena do přípravy a realizace opatření ke zmírnění dopadů pandemie 

na rozvoj Ústeckého kraje a poskytnutí podpory subjektům zasaženým následky pandemie. 

Byla realizována tato okamžitá opatření: 

 Pozitivní informační kampaň prostřednictvím sociálních sítí s cílem upozornit na málo 

navštěvovaná zajímavá místa v kraji, informovat o možných aktivitách, zapojit uživatele 

do fotosoutěží, znalostních soutěží, apod. a současně propagovat brand „Brána do Čech“. 

 Získávání a poskytování relevantních informací prostřednictvím webové stránky 

OBNOVA https://www.kr-ustecky.cz/obnova.asp. 

 Poradenství s využitím sítě, kterou tvoří destinační agentury, místní akční skupiny a okresní 

hospodářské komory, vydávání bulletinu o finanční pomoci ve spolupráci s RRA ÚK. 

 Marketingová kampaň na podporu cestovního ruchu v kraji s cílem přilákat do kraje co 

největší počet domácích turistů z ostatních regionů.  

 Sběr projektových záměrů, které by pomohly řešit stávající situaci či se zaměřovaly na 

řešení následků pandemie.  

Pro zajištění koncepčního a koordinovaného postupu při realizaci následných opatření bylo 

zahájeno zpracování plánu opatření ke zmírnění dopadů pandemie korona viru a na zabezpečení 

přípravy Ústeckého kraje na čerpání prostředků evropské iniciativy REACT-EU a NEXT 

GENERATION EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a Národního 

plánu obnovy. V kontextu nástupu druhé vlny pandemie rovněž pokračoval sběr a distribuce 

informací o finanční podpoře a informační a mediální kampaň. 

Plán opatření byl připraven v součinnosti s dalšími odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje a 

zapracován do Programu rozvoje Ústeckého kraje. Opatření jsou navržena v tematických 

oblastech, které odpovídají Programu rozvoje Ústeckého kraje. Nedílnou součástí těchto aktivit 

konkrétních projektových záměrů.  

 

 

 

 

https://www.kr-ustecky.cz/obnova.asp
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Činnost oddělení regionálního rozvoje  

 Zajišťovalo agendu přípravy kraje na využití dotačních prostředků v rámci nového 

programového období strukturálních a investičních fondů EU po roce 2020 a prostředků 

Plánu na podporu oživení Evropy – Next generation EU. 

 Zajišťovalo komunikaci s MMR v oblasti regionálního rozvoje a kohezní politiky  

a zabezpečilo přípravu podkladů pro Národní investiční plán a Národní plán obnovy v gesci 

MPO. 

 Podílelo se na činnosti sekretariátu Regionální stálé konference a jejích pracovních skupin 

a zajišťovalo zpracování Regionálního akčního plánu. 

 Spolupracovalo v rámci pracovních skupin na zpracování Integrované strategie ITI 

Ústecko-chomutovské aglomerace. 

 V rámci projektu „Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj Ústeckého kraje“ 

pokračovalo ve zpracování Programu rozvoje Ústeckého kraje 2021 – 2027. 

 Monitorovalo naplňování Strategie rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027 a podílelo se na 

prezentaci strategických projektů v Ústeckém kraji. 

 Zajišťovalo zpracování a projednání Aktualizace územní energetické koncepce Ústeckého 

kraje vč. hodnocení vlivu na životní prostředí. 

 Komplexně administrovalo Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2020. 

 Zajišťovalo administraci a následné kontroly Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 

2019 a Programu Inovační vouchery Ústeckého kraje 2019. 

 Ve spolupráci s FSE UJEP se zapojilo do platformy Forpolis a realizovalo projekt 

„Integrovaný rozvoj obcí“. 

 Zajišťovalo udržitelnost výsledků mezinárodního projektu financovaného v minulých 

letech v rámci zahraniční rozvojové spolupráce se Srbskem. 

 Pokračovalo ve spolupráci se zahraničními partnery v realizaci projektu CORCAP 

podpořeného v rámci Programu Interreg Central Europe. 

 připravovalo zavedení energetického managementu a pilotní odzkoušení metody EPC na 

vybraných objektech v majetku kraje. 

 Zajišťovalo účast Ústeckého kraje v mezinárodní platformě Evropská síť chemických 

regionů (ECRN) a Evropské federace regionů pro energetiku a životní prostředí 

(FEDARENE). 

 Spolupracovalo s destinačními agenturami a místními akčními skupinami při certifikaci 

výrobků značkou regionální výrobek. 

 Zajišťovalo přípravu materiálů na jednání Komise pro regionální rozvoj RÚK a Rady pro 

vědu, výzkum, vývoj a inovace  RÚK. 

 Zajišťovalo činnost pracovní skupiny Energetika v rámci Komise pro Smart Region RÚK. 

 zpracovávalo podklady pro akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR. 

 Vykonávalo činnost koordinátora v rámci zapojení kraje do Národní sítě Zdravých měst 

ČR. 

 

Činnost oddělení cestovního ruchu  

 Průběžně zajišťuje aktualizaci webového turistického portálu www.branadocech.cz, 

www.praoteccech.cz a www.krusnehorynakole.cz včetně mobilní aplikace. 

 Zajišťovalo aktualizaci a komunikaci na sociálních sítích, kanálu Youtube, Instagram  

a Facebook. 

 Spolupracovalo se čtyřmi destinačními agenturami při koordinaci propagace  

a prezentace Ústeckého kraje potenciálním návštěvníkům z České republiky i ze zahraničí.  

http://www.branadocech/
http://www.praoteccech.cz/
http://www.krusnehorynakole.cz/
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 Zajistilo prezentaci Ústeckého kraje jako turistické destinace v regionálních novinách  

a v odborném tisku zaměřeném na cestovní ruch jak v České republice, tak v sousedním 

Sasku. 

 Připravilo a uspořádalo prestripy a famtripy pro zahraniční novináře a cestovní kanceláře.  

 Zabezpečovalo činnost Komise Rady Ústeckého kraje pro rozvoj cestovního ruchu, 

Pracovní skupiny cestovní ruch v rámci Regionální stálé konference a Komise Asociace 

krajů pro cestovní ruch. 

 Připravilo a vydalo několik druhů tištěných tematických propagačních materiálů 

(Průvodce, Cestovatelský deník České Švýcarsko, turistické mapy, UNESCO a další) pro 

jednotlivé destinace i kraj jako celek a zajistil jejich distribuce do infocenter  

v Ústeckém kraji, v Praze a v sousedním Sasku. 

 V úzké spolupráci s agenturou Czechtourism se podílelo na realizaci marketingové 

kampaně a přípravě národních programů na podporu rozvoje cestovního ruchu. 

 Ve spolupráci se zapojenými kraji zajistilo propagaci nadregionálních produktů Skalní 

města a Labská stezka.  

 Připravilo uzavření Memoranda o spolupráci mezi Ústeckým a Karlovarským krajem 

především pro oblast propagace a rozvoje Krušných hor jako turistické destinaci včetně 

spolupráce v rámci Montanregionu Krušné hory. 

 Ve spolupráci s Klubem českých turistů dokončilo projektovou dokumentaci pro vyznačení 

pěší trasy „Hřebenovky“ v Krušných horách včetně napojení na Liberecký a Karlovarský 

kraj. 

 Zajišťovalo činnost Filmové kanceláře Ústeckého kraje, která ve spolupráci  

s Czech Film Commission a Státním fondem kinematografie pomáhala při přípravách, 

vzniku,  realizaci a propagaci filmových a seriálových projektů.  

 

Činnost oddělení fondů a programů EU  

 Průběžně aktualizovalo a předkládalo orgánům kraje k projednání Zásobník projektů 

Ústeckého kraje pro plánovací období EU 2014 – 2020, zabezpečovalo přípravu podkladů 

pro jednání Pracovní skupiny pro Fond rozvoje Ústeckého kraje. 

 Koordinovalo a řídilo přípravu projektů Ústeckého kraje pro financování z vnějších zdrojů. 

 Zabezpečovalo financování projektů z Fondu rozvoje Ústeckého kraje a související 

finanční plánování v časovém horizontu rozpočtového výhledu. Ve spolupráci s dalšími 

odbory zpracovávalo podklady pro sestavení rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje 

v objemu přesahujícím 1,3 mld. Kč. 

 Ve spolupráci s věcně příslušnými odbory zabezpečovalo a koordinovalo přípravu  

a realizaci projektů v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury a obslužnosti, cyklistické 

dopravy, transformace sociálních zařízení, rozvoje vzdělávací infrastruktury a kultury  

a památkové péče do Integrovaného regionálního operačního programu. 

 Zajišťovalo přípravu projektů v oblasti energetických úspor do Operačního programu 

Životní prostředí. 

 Zajišťovalo projektové řízení velkých investičních projektů v rámci operačních programů. 

 Zajišťovalo funkci zprostředkujícího subjektu pro Program na podporu přeshraniční 

spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko; koordinovalo metodickou přípravu 

externích expertů, zajišťovalo konzultace projektů s žadateli, přijímalo a hodnotilo 

předložené projektové žádosti.  

 Zabezpečovalo financování činnosti odboru regionálního rozvoje v oblasti běžných výdajů. 

 Zabezpečovalo finanční vypořádání Programu obnovy venkova, Programu Inovační 

vouchery a Programu na podporu činnosti Místních akčních skupin v rámci Regionálního 
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podpůrného fondu ÚK a finanční vypořádání pro Individuální dotace Destinačním 

agenturám Ústeckého kraje v rámci Fondu Ústeckého kraje. 

 Zabezpečovalo finanční management projektu: „CORCAP - Capitalising TEN-T corridors 

for regional development and logistics“. 

 V oblasti rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky pokračovalo v koncepční  

a marketingové činnosti, kdy byla zpracována vyhledávací studie „Pánevní trasy“. 

 Ve spolupráci s odbory investic a majetku pokračovala projektová přípravy vybraných 

úseků akce „Cyklostezka Ohře“. 

  V rámci IROP byla dokončena realizace projektů “ Labská stezka - etapa 3, úsek Račice – 

Hněvice“ a „Labská stezka č. 2 - etapa 3, úsek Třeboutice – Nučnice. 

 Pokračovalo ve spolupráci s obcemi a Krajskou majetkovou p.o. v údržbě cyklistických 

komunikací v majetku Ústeckého kraje. 

 

 

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

 

 Zajišťoval administrativní stránku uzavřeného memoranda „Paktu zaměstnanosti“. 

 Od 1. 1. 2019 byl realizován projekt z oblasti zaměstnanosti pod názvem „Kompetence pro 

trh práce v Ústeckém kraji“, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009720. Cílem 

projektu bylo zvýšit odborné kompetence pro trh práce žáků posledních ročníků středních 

škol a středních odborných učilišť v Ústeckém kraji. Realizace projektu byla ukončena  

k 31. 12. 2020. Aktuálně probíhá věcné a finanční vypořádání projektu.  

 I nadále byl ve spolupráci s MPSV ČR realizován projekt pod názvem „Predikce trhu práce 

– KOMPAS“ jehož cílem je do roku 2022 vytvořit funkční model regionálních predikcí 

trhu práce. Postupně se realizují klíčové aktivity dle pokynů příjemce – MPSV ČR. 

Realizace projektu měla být ukončena k 31. 12. 2020, došlo však k prodloužení realizace 

projektu do 31. 12. 2022. 

 V průběhu celého roku 2020 byla uspořádána 2 jednání Komise Rady AK ČR pro sociální 

věci prezenční formou (5. – 6. 3.2020 v Táboře a 17. – 18. 9.2020 v Jáchymově). S ohledem 

na pandemii koronaviru probíhalo jednání Komise Rady AK ČR pro sociální věci 

v průběhu roku také videokonferenčně, a to dne 19. 5. 2020. Hlavním tématem jednání byla 

novela zákona o sociálních službách a financování sociálních služeb v roce 2020 a v letech 

následujících. Též byla velkým tématem problematika pandemie COVID-19 v sociálních 

službách.  

 Pro vedoucí pracovníky odborů sociálních věcí obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí 

s rozšířenou působností byla uspořádána celodenní porada dne 9. 9. 2020. Většina 

naplánovaných aktivit nemohla být realizována z důvodu mimořádných opatření v době 

pandemie COVID-19.  

 

V rámci oddělení sociální práce  

 Zajišťoval metodickou pomoc v oblastech přenesené a samostatné působnosti: sociálně-

právní ochrany dětí, sociální práce a prevence, prevence kriminality, integrace romské 

komunity, protidrogové politiky kraje, veřejného opatrovnictví aj. a podílel se na 

připomínkování legislativních, metodických či jiných materiálů ústředních a jiných orgánů 

veřejné správy. Zároveň koordinoval spolupráci s orgány veřejné správy nebo jinými 

subjekty v sociální oblasti (např. NNO). 

 Realizoval 1 poradu pro vedoucí orgánů sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností, 14 metodické setkání pro kurátory pro děti a mládež, 14 metodické 

setkání pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí, 1 poradu pro pracovnice orgánu 
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sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) na úseku náhradní rodinné péče a 1 porada 

k uzavírání a realizaci dohod o výkonu pěstounské péče.  

 Účastnil se porady s řediteli dětských domovů a Dětským diagnostickým ústavem 

v Liberci. 

 Realizoval 1 vzdělávací akci pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 

na úseku sociálně-právní ochrany dětí.  

 Realizoval metodické dny na OSPOD  Děčín, Podbořany, Bílina. Průběžně poskytoval 

metodické konzultace jednotlivých případů (email, telefon, osobní projednání), účastnil se 

případových konferencí. 

 Spolupracoval na aktualizaci metodického doporučení ve vztahu k nezletilým dětem 

v pobytových zařízeních sociální péče. 

 Účastnil se jednání se zástupci Krajského soudu v Ústí nad Labem v souvislosti s přípravou 

projektu zaměřeného na práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami v Ústeckém kraji. 

Účastnil se setkání pracovní skupiny pro reformu psychiatrické péče v oblasti péče o děti 

ohrožené duševním onemocněním. 

 Byl členem pracovní skupiny MPSV pro kuratelu dětí a mladistvých. 

 Zabezpečoval agendu náhradní rodinné péče (dále NRP): realizoval 12 jednání Aktivu 

NRP, bylo 263 nově nahlášených dětí vhodných k umístění do náhradní rodinné péče, 

z nich bylo 71 dětí umístěno do NRP; zajištěny 3 přípravy k přijetí dítěte do rodiny žadatelů 

o NRP; bylo přijato 54 žádostí o zařazení do evidence žadatelů o NRP, bylo vydáno 

31 rozhodnutí ve správním řízení ve věci žádostí o zařazení do evidence osob vhodných 

pro náhradní rodinnou péči.  

 Spolupráce s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD) v Brně – 6x účast na 

jednání poradního sboru úřadu (zprostředkování osvojení do ciziny), 4x účast na procesu 

předávání dětí do mezinárodního osvojení. 

 Realizoval proces adaptace přechodu dětí starších 1 roku z PPPD včetně zpracování zprávy 

soudu o průběhu adaptace jako podklad ke svěření dětí, a to v 8 případech.  

 Realizoval psychologické vyšetření 44 dětí svěřených do PPPD.  

 Realizoval 19 psychologických intervencí při řešení krizových situací v rodinách žadatelů 

o NRP. 

 Kontroloval a vyplácel státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc (8 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, z toho 2 jsou zřizovány 

Ústeckým krajem). 

 Realizoval 4 kazuistické semináře pro sociální pracovnice obcí s rozšířenou působností na 

úseku NRP s psycholožkou KÚ. 

 Realizoval 1 konzultac1 o výkonu pěstounské péče (setkání pěstounů). 

 Realizoval 1 metodické setkání pro pěstouny na přechodnou dobu. 

 Realizoval 2 psychologické intervence při řešení krizových situací v rodinách žadatelů 

o NRP. 

 Realizoval 6 šetření v rodinách žadatelů o zařazení do evidence PPPD před vydáním 

rozhodnutí.  

 Zajišťoval plnění povinností vyplývajících z uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče. 

Ústecký kraj – KÚ Ústeckého kraje měl uzavřeno 40 dohod o výkonu pěstounské péče.    

 Zabezpečoval agendu v oblasti pověřených osob pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, 

bylo vydáno 10 rozhodnutí ve věci udělení, změny či odnětí pověření. Průběžně bylo 

prováděno metodické vedení pověřených osob, metodické dny se uskutečnily ve 3 ZDVOP. 

 Byly provedeny dvě kontroly osob pověřených k výkonu SPOD.  
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 Rozhodoval o 10 odvoláních v rámci sociálně-právní ochrany dětí (odmítnutí nahlížení do 

spisové dokumentace, zamítnutí žádosti o povolení propustky, přestupek, námitka 

podjatosti). 

 Realizoval 5 kontrol výkonu přenesené působnosti na obcích III. stupně na úseku sociálně-

právní ochrany dětí (Most, Žatec, Rumburk, Roudnice nad Labem, Chomutov). 

 Prošetřoval 20 stížností směřujících proti postupu orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

 Realizoval 10 kontrol výkonu přenesené působnosti na obcích II. a III. stupně zaměřených 

na výkon činností sociální práce, sociálního kurátora, na institut zvláštního příjemce dávky 

důchodového pojištění a agendy podle zákona č. 106/1999 Sb. (Ústí nad Labem, Varnsdorf, 

Česká Kamenice, Chomutov, Rumburk, Vejprty, Postoloprty, Teplice, Most, Šluknov). 

 Realizoval 2 porady sociálních pracovníků obce II. a III. typu. 

 Realizoval 1 metodické setkání k agendě § 74 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, v platném znění, týkající se úhrad nezaopatřenému dítěti v pobytové službě. 

 Účastnil se jednání koordinačních skupin v rámci Komunitního plánování města Ústí nad 

Labem. 

 Aktivně se účastnil koordinačních setkání k rušení ubytovny pro sociálně vyloučené 

občany v obci Brozany (ORP Litoměřice). 

 Aktivně se podílel na připomínkovém řízení k návrhu zákona o přídavku na bydlení. 

 Aktivně se účastnil koordinačních setkání v rámci krizové intervence u případu domácího 

násilí na seniorském manželském páru v obci Libochovice. 

 Zúčastnil se metodické návštěvy v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice k provázání 

spolupráce v sociálně-zdravotním pomezí. 

 Aktivně se účastnil dvoudenního mezikrajského workshopu metodiků sociální práce 

v Jihlavě (Vysočina). 

 Účastnil se konference Sociální bydlení v Praze. 

 Účastnil se setkání Platformy pro komunitní práci v Ústí nad Labem. 

 Realizoval 4 semináře pro sociální pracovníky obcí II. a III. typu a pro sociální kurátory  

v Ústeckém kraji. 

 Poskytoval metodickou pomoc obcím I., II. a III. typu v oblasti veřejného opatrovnictví,  

z důvodu chybějícího zákona o veřejném opatrovnictví.  

 Realizoval 1 metodickou poradu v oblasti veřejného opatrovnictví.  

 Realizoval 8 plánovaných kontrol výkonu přenesené působnosti na obcích II. a III. stupně 

zaměřených na výkon činností veřejného opatrovnictví a agendy podle zákona č. 106/1999 

Sb. (Česká Kamenice, Chomutov, Rumburk, ÚMO Ústí nad Labem, Varnsdorf, Vejprty 

Krásná Lípa a Šluknov). 

 Realizoval 10 metodických dohlídek v oblasti veřejného opatrovnictví (Čížkovice, 

Liběšice, Chotěšov, Háj u Duchcova, Kovářská, Nová Ves v Horách, ÚMO Střekov, ÚMO 

Severní Terasa, Snědovice, Postoloprty). 

 Je jedním z členů pracovní skupiny za Oblast sociální pomoci – mentálně postižení občané, 

jenž působí v rámci komunitního plánování města Ústí nad Labem, kde je i jedním  

z hodnotitelů žádostí o dotaci. 

 Aktivně se zúčastnil setkání krajských metodiků v oblasti agendy veřejného opatrovnictví 

(MV Praha). 

 Prováděl souhrn počtu opatrovanců za všechny správní obce Ústeckého kraje. 

 Koordinátor pro romské záležitosti se podílel na koordinaci zástupců veřejné správy, 

nevládních neziskových organizací a dalších aktérů, monitoroval vývoj sociálně 

vyloučených lokalit a migrační trendy sociálně vyloučených obyvatel. 

 Zajišťoval metodickou podporu romským poradcům, terénním sociálním pracovníkům 

a zástupcům NNO – byla realizována 3 společná setkání, v rámci nichž byly realizovány 3 
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vzdělávací semináře, kdy jeden z nich byl akreditován MPSV (tento byl zajištěn vzdělávací 

agenturou a zaměřoval se na „Pozitivní myšlení a práci se stresem“). Realizoval 5 kontrol 

přenesené působnosti (na obcích s rozšířenou působností) ve vztahu k dodržování 

ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin 

a o změně některých zákonů.  

 Zastupoval kraj v Monitorovacím výboru Agentury pro sociální začleňování (v rámci něhož 

hodnotil žádosti obcí, které projevily zájem o zahájení spolupráce s Agenturou pro sociální 

začleňování - prostřednictvím KPSVL a VDP). Rovněž byl členem Pracovní skupiny 

krajských koordinátorů a podílel se na činnosti Výboru pro národnostní menšiny 

Zastupitelstva Ústeckého kraje. 

 Spolupracoval s Agenturou pro sociální začleňování, která působí v řadě sociálně 

vyloučených lokalit Ústeckého kraje, kde působí v rámci koordinovaného přístupu 

k sociálně vyloučeným lokalitám a účastnil se lokálních partnerství v kraji. 

 Ve spolupráci s Pracovní skupinou pro sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje se 

podílel na řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách v kraji. 

 Hodnotil žádosti o dotaci v rámci dotačních programů Úřadu vlády ČR (Prevence sociální 

vyloučení a komunitní práce 2021, Podpora terénní práce 2021), Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy (Podpora integrace romské komunity 2021) a jiných rezortů 

(například Ministerstva zdravotnictví – „Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění 

v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci“ v Programu 

Zdraví). 

 Účastnil se jednání pracovní skupiny za oblast sociální pomoci a péče o nezaměstnané 

a osoby ohrožené sociálním vyloučeným v rámci komunitního plánování města Ústí nad 

Labem. Současně byl jedním z hodnotitelů žádostí o dotaci, jež byly podány v rámci všech 

pracovních skupin komunitního plánování. 

 Podal projekt do Programu prevence kriminality na místní úrovni 2020 „Vzdělávání pro 

seniory – větší bezpečí pro seniory“, který z důvodu pandemické situace nemohl být 

realizován. V srpnu a na počátku září 2020 byla realizována část aktivit projektu –  

2 semináře pro seniory ve městech Litoměřice a Šluknov.  

 Koordinoval a vedl obce Ústeckého kraje v oblasti prevence kriminality.  Poskytl 

metodickou konzultaci v oblasti prevence kriminality obcím Ústeckého kraje (Šluknov, 

Dolní Poustevna, Proboštov, Litvínov). 

 Účastnil se jako jeden z členů Koordinační skupiny Magistrátu města Ústí nad Labem za 

oblast sociální pomoci a péče o děti, mládež a rodinu. Většina jednání byla organizována 

prostřednictvím videokonference distanční formou. 

 Organizoval setkání s manažery prevence kriminality obcí Ústeckého kraje. Proběhlo 

distanční formou prostřednictvím videokonference. 

 Vypracoval záměry projektů do Fondu rozvoje Ústeckého kraje „Ústecký kraj - Vzdělávání 

seniorů – větší bezpečí pro seniory – 2021“ a „Ústecký kraj – Podpora prevence kriminality 

v kraji – 2021“. Žádosti o podporu projektů budou v únoru roku 2021 předloženy do 

Programu prevence kriminality MV ČR. 

 Aktivně se účastnil setkání krajských manažerů prevence kriminality na MV ČR (červen 

2020). 

 Monitoroval počet klientů v Integračním azylovém středisku Předlice a předložil Radě ÚK 

vývoj počtu klientů v Integračním azylovém středisku Předlice za rok 2020. 

 Koordinoval a metodicky vedl obce a další partnery v rámci protidrogové politiky kraje 

a prezentoval protidrogovou politiku kraje na odborných setkáních zainteresovaných 

institucí a obcí.  
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 Realizoval aktivity v souvislosti s opatřeními a cíli nově schváleného dokumentu 

protidrogové politiky kraje Strategie prevence závislostí Ústeckého kraje na období 2020-

2023, který byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 9. 3. 2020. 

 Zastupoval kraj ve Výboru zástupců regionů – poradním orgánu Rady vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. 

 Realizoval 2 setkání pracovní skupiny protidrogové politiky Ústeckého kraje. 

 Zpracoval zprávu o průběžném hodnocení plnění opatření a cílů Strategie prevence 

závislostí Ústeckého kraje za rok 2020 předkládanou na vědomí orgánům kraje.  

 Vyhlásil a administroval dotační program na podporu protidrogových služeb „Podpora 

Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2021“. 

 Účastnil se Koordinačních skupin Magistrátu města Ústí nad Labem za oblast sociální 

pomoci a péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek a dalšími formami 

závislostního chování a za oblast péče o osoby duševně nemocné. 

 Zastupoval kraj v rámci dotačního řízení Úřadu vlády ČR „Protidrogová politika 2021“ 

(hodnocení žádostí, obhajoby projektů). 

 Průběžně byly realizovány pro obce a obecní úřady metodické porady na všech úsecích 

působnosti odboru SV (sociální péče, sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce 

a prevence, prevence kriminality, integrace romské komunity apod.). 

 Připomínkoval právní předpisy vztahující se k sociální oblasti. 

 Aktivně zastupoval kraj v Řídícím orgánu i pracovních skupinách v rámci integrovaného 

nástroje ITI pro Ústecko-chomutovskou aglomeraci. 

 Vedl a zajišťoval jednání sociální komise Euroregionu Krušnohoří. 

 Zodpovídal dotazy odborné i laické veřejnosti – telefonicky, písemně i při osobních 

jednáních v oblastech činnosti oddělení sociální práce. 

 

V rámci oddělení plánování a registrace sociálních služeb   

 Připomínkoval legislativní návrhy změn zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

 Zveřejňoval veřejnou podporu v registru de minimis. 

 Zpracovával materiály do jednání orgánů Ústeckého kraje ve své kompetenci. 

 Zodpovídal dotazy odborné i laické veřejnosti – telefonicky, písemně i při osobních 

jednáních ve své kompetenci. 

 Průběžně kontroloval a uveřejňoval cca 250 smluv včetně dodatků, uzavřených v rámci 

odboru, do informačního systému Registru smluv prostřednictvím spisové služby E-Spis. 

 Zpracoval a distribuoval informační materiály pro poskytovatele sociálních služeb z oblasti 

změn právních norem, vykazování dat apod. 

 Průběžně distribuoval poskytovatelům sociálních služeb doporučené postupy a další 

dokumentaci ústředních orgánů k problematice COVID-19. 

 Vyřizoval stížnosti v oblasti poskytování sociálních služeb. 

 Realizoval projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“ (dále jen „POSOSUK 

2“). 

  Zajistil čtyři akreditované kurzy pro zaměstnance služeb zapojených do POSOSUK  

2. Zajistil metodická setkání s poskytovateli podpořenými v rámci dotačního programu 

POSOSUK 2. 

 Zúčastnil se 5 finančních kontrol a realizoval 7 kontrol použití dotace za účelem 

stanoveným ve Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, 

komunikace s poskytovateli zapojenými do projektu, apod. u poskytovatelů sociálních 

služeb zapojených v projektu POSOSUK 2. 

 Realizoval projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“ (dále jen „POSOSUK 

3“). 
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 Vyhlásil dotační řízení v rámci projektu POSOSUK 3, do kterého poskytovatelé sociálních 

služeb podávali žádosti. 

 Zúčastnil se 10 finančních kontrol a realizoval 15 kontrol použití dotace za účelem 

stanoveným ve Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb, 

komunikace s poskytovateli zapojenými do projektu, apod. u poskytovatelů sociálních 

služeb zapojených v projektu POSOSUK 3 realizoval úvodní konferenci k projektu 

POSOSUK 3 dne 2. 9. 2020. 

 Realizoval veřejnou zakázku malého rozsahu a uzavřel smlouvu se vzdělávací společností 

na uskutečnění 23 akreditovaných kurzů pro zaměstnance sociálních služeb zapojených do 

projektu POSOSUK 3.  

 Realizoval veřejnou zakázku malého rozsahu a uzavřel smlouvu se společností na 

zpracování Evaluační zprávy v rámci projektu POSOSUK 3. 

 Realizoval 3 metodická setkání s poskytovateli v rámci dotačního programu POSOSUK 3. 

 Poskytoval průběžnou metodickou podporu při aktualizaci vnitřních pravidel v rámci 

standardů kvality sociálních služeb u příspěvkových organizací v oblasti sociální. 

 Poskytoval průběžnou metodickou podporu v rámci zavádění standardů kvality sociálních 

služeb poskytovatelům sociálních služeb v Ústeckém kraji. 

 Realizoval dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý 

dotační program“. 

 Vyhlásil a administroval dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 

2021 – malý dotační program“. 

 Realizoval veřejnou zakázku malého rozsahu „Katalog sociálních služeb“ a uzavřel 

smlouvu se společností Asistenční centrum, a.s.. 

 Spravoval Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji - zaváděl nové poskytovatele s jejich 

registrovanými službami, upravoval a narovnával vložená základní data, odstraňoval 

duplicity, namátkově kontroloval záznamy o službách, metodicky vedl poskytovatele, 

prováděl export dat z Katalogu pro potřeby celého odboru. 

 Zpracoval přehled vstupních dat k výkaznictví za rok 2019, následně u 2 poskytovatelů 

sociálních služeb řešil porušení rozpočtové kázně. 

 V aplikaci Katalogu do záložky „Aktuality“ vkládal informace pro poskytovatele sociálních 

služeb a služeb pro rodiny - vyhlášení dotačních titulů, sdělení k financování sociálních 

služeb, k Základní síti sociálních služeb, pozvánky na semináře, kurzy a konference, návrhy 

a připomínky ke strategickým dokumentům ÚK apod. Současně tyto informace rozesílal 

poskytovatelům i elektronickou poštou. 

 Realizoval projekt Seniorské listy Ústeckého kraje pro rok 2020, který obsahoval inovaci 

v podobě dvou seminářů pořádaných ve spolupráci s Policií ČR na téma prevence 

kriminality na seniorech v Mostě a Ústí nad Labem. 

 Kontaktoval dotčené odbory z důvodu zprávy o plnění Krajského plánu vyrovnání 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015 – 2020, zpracoval a připravil ke 

schválení Krajský plán vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na 

období 2021 – 2025. 

 Doplňoval obsah v sekci „Senioři a Handicapovaní“ na webových stránkách Ústeckého 

kraje. 

 Doplňoval obsah v sekci „Rodinná politika“ na webových stránkách Ústeckého kraje. 

 Scházel se s pracovní skupinou rodinné politiky Ústeckého kraje, spolupracoval  

s organizací Sít pro rodinu, z. s.. S touto organizací uzavřel novou smlouvu o spolupráci na 

období 2020-2021. 

 Účastnil se koordinačních skupin v rámci komunitního plánování města Ústí nad Labem. 

 Hodnotil žádosti o podporu v dotačním řízení města Ústí nad Labem. 
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 Aktivně se účastnil jednání s poskytovateli v souvislosti s reformou psychiatrické péče pro 

cílovou skupinu děti. 

 Realizoval dotační program „Podpora rozvoje dobrovolnictví v Ústeckém kraji“. 

 Objížděl ORP z důvodu navázání bližší spolupráce v oblasti plánování služeb, mapování 

procesu plánování služeb a příkladů dobré praxe v oblasti prorodinné politiky. 

 Doplňoval obsah v sekci „Plánování a síť sociálních služeb“ na webových stránkách 

Ústeckého kraje. 

 Účastnil se na jednáních pracovních skupin regionů pro plánování a rozvoj sociálních 

služeb v Ústeckém kraji k aktualizaci Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na rok 2021 

a nastavení nových cílů na rok 2021. 

 Provedl 25 metodických návštěv u poskytovatelů sociálních služeb pečovatelská služba  

a osobní asistence v souvislosti s vizemi a požadavky Ústeckého kraje (např. používání 

Regionální karty sociálních služeb Ústeckého kraje, nastavení časové dostupnosti služby, 

apod.), které byly zpracovány tak, aby postihovaly žádoucí procesy a kvalitativní 

směřování dostupnosti sociálních služeb zařazených do základní sítě sociálních služeb 

Ústeckého kraje. Tímto chce kraj zajistit dostupnost sociálních služeb a efektivní využití 

finančních prostředků z veřejných rozpočtů. 

 Připomínkoval návrhy novely zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách. 

 Účastnil se jednání Řídícího výboru Strategie reformy psychiatrické péče v Ústeckém kraji. 

 Zajišťoval metodickou podporu koordinátorů plánování rozvoje sociálních služeb 

na obcích, uskutečnil s koordinátory setkání dne 15. 1. 2020. 

 Zajistil setkání s vedoucími pracovních skupin dle regionů pro plánování a rozvoj 

sociálních služeb v ústeckém kraji ve dnech 17. 2. 2020 a 26. 8. 2020 a během roku s nimi 

dále spolupracoval. 

 Uskutečnil jednání se všemi poskytovateli sociálních služeb, kteří chtěli žádat o změnu 

v Základní nebo Rozvojové síti sociálních služeb Ústeckého kraje. 

 Řešil několik stovek dotazů ze strany poskytovatelů sociálních služeb k procesu 

aktualizace sítě a k pozastavení rozšiřování Základní sítě sociálních služeb. 

 Aktualizoval Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji s účinností od  

1. 7. 2020 a od 1. 1. 2021.  

 Aktualizoval Metodiku zajištění sítě sociální služeb v Ústeckém kraji (s účinností od 1. 1. 

2021). 

 Zpracoval doručené žádosti v rámci 1. a 2. kola aktualizace Základní a Rozvojové sítě 

sociálních služeb Ústeckého kraje. 

 Vytvořil Základní a Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019 - 

2021 s účinností od 1. 7. 2020 a Základní a Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého 

kraje na období 2019 - 2021 s účinností od 1. 1. 2021. 

 Vydal poskytovatelům sociálních služeb zařazeným do Základní sítě sociálních služeb 

Ústeckého Dodatky k Pověření k zajištění dostupnosti sociálních služeb a Podmíněná 

pověření k zajištění dostupnosti sociálních služeb. 

 Vydal 12 souhlasných stanovisek poskytovatelům sociálních služeb k výzvám do 

Integrovaného regionálního operačního programu a OPZ. 

 Předložil Zastupitelstvu Ústeckého kraje 3 žádosti o vydání budoucího příslibu na zařazení 

služeb do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. 

 Zajišťoval kompletní agendu registrací poskytovatelů sociálních služeb (včetně vedení 

elektronického registru poskytovatelů sociálních služeb a konzultací s poskytovateli 

sociálních služeb). 

 Ve věci registrací sociálních služeb vydal 169 rozhodnutí, včetně  rozhodnutí o změnách 

registrace a zrušení registrace. Jednalo se celkem o 208 sociálních služeb.  
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 Rozhodoval 4x ve věci správních přestupků v oblasti poskytování sociálních služeb (plnění 

povinností poskytovatele sociálních služeb) a v dalších 19 případech udělil za porušení 

povinností poskytovatele sociálních služeb napomenutí dle § 45 zákona č. 250/2016 Sb.,  

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. 

 Před vydáním rozhodnutí provedl 31 místních šetření u 24 poskytovatelů. 

 Zpracoval plány kontrol plnění registračních podmínek, včetně jejich následného 

vyhodnocení, a provedl 7 kontrol plnění podmínek stanovených pro registraci 

u poskytovatelů sociálních služeb (jedná se celkem o 11 sociálních služeb). 

 Provedl 1 kontrolu dle § 82b zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, tj. provedl posouzení, zda kontrolovaná osoba poskytuje sociální 

služby bez oprávnění k jejich poskytování či nikoliv (kontrola je prováděna u fyzických  

a právnických osob, kterým rozhodnutí o registraci nebylo vydáno, přesto však skutečnosti 

nasvědčují tomu, že sociální služby jsou jimi poskytovány). 

 

V rámci oddělení finančního řízení, kontroly a zřizovatelských funkcí  

 Realizoval dotační program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“, včetně 

uzavírání smluv s příjemci dotace“. 

 Administroval vyplácení první splátky dotace ve výši 60 % z poskytnuté dotace na rok 2020 

a druhé splátky dotace ve výši 40 % z poskytnuté dotace na rok 2020 poskytovatelům 

sociálních služeb v rámci výše uvedeného dotačního programu.  

 Podal žádost o dotaci na MPSV v rámci dotačního řízení o poskytnutí dotace ze státního 

rozpočtu na rok 2021 pro kraje a hlavní město Prahu.  

 Podal MPSV průběžný přehled o čerpání dotace za rok 2020 a konečný přehled o čerpání 

dotace za rok 2019 prostřednictvím IS OKsystem-poskytovatel. 

 Realizoval pro poskytovatele sociálních služeb individuální setkání. 

 Vyúčtoval neinvestiční dotaci na podporu sociálních služeb od MPSV (UZ 13305) za rok 

2019. 

 Kontroloval správnost Závěrečného vyúčtování dotace a vyrovnávací platby příjemců 

dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“  

a „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“. 

 Připomínkoval legislativní návrhy změn zaslané Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

 Zpracovával materiály do jednání orgánů Ústeckého kraje ve své kompetenci. 

 Poskytoval metodickou podporu v rámci dotačních programů „Podpora sociálních služeb 

v Ústeckém kraji 2020“, „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“  

a „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“. 

 Realizoval dotační program „Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb 

v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2“, včetně uzavírání smluv  

a vyplacení dotace. 

 Podal žádost o dotaci v rámci Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb 

prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard 

DVB-T2 vyhlášené MPO. 

 Administroval individuální dofinancování poskytovatelů sociálních služeb a následné 

uzavírání smluv a vyplacení přidělených finančních prostředků v rámci dotačního 

programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“. 

 V oblasti samostatné působnosti kraje, ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních 

služeb ČR pro Ústecký kraj připravoval a následně vyhlásil dotační program „Podpora 

sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“, průběžně spolupracoval s poskytovateli 

sociálních služeb na jednotlivých připomínkách k dotačnímu programu, zajišťoval 

metodickou podporu při podávání žádostí a hodnotil žádosti poskytovatelů sociálních 
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služeb v rámci vyhodnocení dotačního programu. Stanovil hodnotu předpokládané 

vyrovnávací platby pro rok 2021 sociálním službám. 

 V souladu s metodikou Ústeckého kraje vyzýval k vrácení přiměřené části přidělené dotace 

na sociální službu v těch případech, kdy došlo k ukončení realizace sociální služby nebo 

zapojení služby do ESF.  

 Zpracoval žádosti poskytovatelů sociálních služeb o převod přidělené části dotace mezi 

službami. 

 Zpracoval plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje na II. pololetí roku 

2020 a I. pololetí roku 2021 pro oblast veřejnosprávních kontrol na místě dle zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.  

 Realizoval celkem 61 finančních kontrol v rámci dotačních programů „Podpora sociálních 

služeb v Ústeckém kraji“, „Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit“  

a „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby – malý dotační program“, "Podpora 

sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“, „Podpora sociálních služeb v rámci 

projektu POSOSUK 3“ „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji“  

a „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky“. 

 V návaznosti na vykonané kontroly odborem kontroly, zpracovával interní sdělení  

o porušení rozpočtové kázně na ekonomický odbor. 

 Vyřizoval a kontroloval hlášení změn a hlášení změn v rozpočtu sociální služby, včetně 

změn v rozpočtech sociální služby z důvodu převodu finančních prostředků ze služby na 

službu v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v ústeckém kraji 2020“. 

 Vyřizoval četné dotazy týkající se administrace programů „Podpora sociálních služeb 

v Ústeckém kraji 2020“, „Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 2“, 

„Podpora sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ a dotazy k dofinancování 

sociálních služeb a dále dotazy spojené s podáváním žádostí o dotaci na rok 2021. 

 Spolupracoval na aktivitách týkajících se realizace projektu POSOSUK 2 a 3. 

 Účastnil se jednání k novele Zákona č. 108/2006 Sb. zákona o sociálních službách, včetně 

připomínkování dané novely.  

 Podal celkem 2 žádosti o mimořádnou dotaci dle § 104 zákona o sociálních službách na 

proplacení náhrad vyplacených za výkon uložené pracovní povinnosti studentům z důvodu 

zajištění poskytování sociálních služeb.   

 Podal žádost o mimořádnou dotaci dle § 104 zákona o sociálních službách na financování 

poskytování bezplatné pečovatelské služby rodině, ve které se narodily současně 3 děti. 

 Podal žádost o mimořádnou dotaci dle § 104 zákona o sociálních službách pro 

poskytovatele sociálních služeb - Městská správa sociálních služeb Vejprty, p. o. z důvodu 

mimořádné události – požáru. 

 Podal žádost do Dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení 

zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 za 

příspěvkové organizace zřizované krajem v oblasti sociální. 

 Pracovníci oddělení se účastnili porad a konzultací k žádostem poskytovatelů sociálních 

služeb o zařazení služby do Základní a Rozvojové sítě sociálních služeb Ústeckého kraje.  

 Administroval kroky ve vztahu k podpořené žádosti o dotaci v rámci Programu 013 310_ 

Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb cíl 4 Podpora mobility 

 Zajišťoval výkon zřizovatelských funkcí kraje ve vztahu k 14 příspěvkovým organizacím 

v oblasti sociální a připravil podklady pro orgány kraje ve vztahu ke sloučení  

2 příspěvkových organizací (Brtníky a Rumburk, nástupnická organizace Brtníky od  

1. 1. 2021). 

 Zajišťoval podklady pro schvalování veřejných zakázek příspěvkových organizací  

dle zřizovací listiny čl. XII bod 10 – b) až e). 
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 Zajišťoval veškeré organizační činnosti spojené s investiční výstavbou a veřejnými 

zakázkami nad rámec p. o. (kompletní agenda = zpracování materiálů od p. o., vypracování 

materiálů pro projednání ke svodnému politikovi nebo do RÚK vč. projednání 

s pracovníkem oddělení veřejných zakázek KÚ, oznámení výsledku na p. o., účast na 

jednání hodnotící komise na p. o.). 

 

 

ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

 

 Prováděl dozor nad výkonem přenesené působnosti na obecních úřadech  dle schváleného 

plánu kontrol na úseku přestupků, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních 

dokladů, matrik, jména a příjmení, vidimace a legalizace, registrovaného partnerství, 

evidence válečných hrobů. Dále prováděl dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí  

u obecních živnostenských úřadů, a to na úseku živnostenského podnikání, na úseku 

evidence zemědělských podnikatelů. Kromě výše uvedených kontrol vykonával dozor na 

výkon přenesené působnosti na úseku poskytování informaci dle zákona o svobodném 

přístupu k informacím. Celkem bylo za rok 2020 provedeno 21 kontrol na výkon přenesené 

působnosti. Výkon přenesených působností u kontrolovaných obcí je většinou na dobré 

úrovni. V průběhu prováděných kontrol byla prováděna i konzultační činnost.  

 Uskutečnil 12 konzultací v oblasti přestupkové agendy, 4 školení na úseku vidimace  

a legalizace včetně zkoušek, 1 konzultaci na úseku vidimace a legalizace, 21 konzultací na 

úseku matriky včetně zkoušek, 4 školení okrskových volebních komisí, 3 školení na 

zkoušky na úseku voleb, 3 konzultační dny na úseku živnostenského podnikání, zpracoval 

2 metodiky na sbírky listin, 1 metodiku na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů  

a cestovních dokladů, 1 metodiku na úseku přestupků, 1 metodiku na úseku živnostenského 

podnikání. Mimo tato školení a porady je poskytována metodická pomoc obcím na úseku 

přestupků, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, matrik, jména  

a příjmení, vidimace a legalizace, registrovaného partnerství, válečných hrobů, 

živnostenského podnikání a podnikání v oblasti zemědělství a na úseku voleb 

prostřednictvím telefonů, e-mailů apod. Rozhodoval o odvolání (případně o přezkumu)  

v případech rozhodnutí obcí zejména na úseku přestupků, zrušení údaje o místě trvalého 

pobytu, matrik, jména a příjmení, živnostenského podnikání, neposkytnutí součinnosti při 

provádění kontrol a pokut podle zákona o obcích. Za rok 2020 bylo vydáno 158 rozhodnutí 

v odvolacím a přezkumném řízení, 93 rozhodnutí o souhlasu s uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy, ve 40 případech bylo rozhodnuto o změně příslušnosti k projednávané věci. V  

1 případě bylo rozhodováno o povolení manželství v zastoupení. Bylo řešeno 13 stížností 

na úseku přestupků a 1 stížnost na úseku evidence obyvatel. Ve 40 případech byla vyřízena 

různá podání na úseku přestupků. Dále bylo vydáno 547 osvědčení o státním občanství,  

u 94 osob došlo k nabytí státního občanství prohlášením, u 117 osob došlo k nabytí státního 

občanství udělením, 5 osob státní občanství pozbylo. Celkem bylo zrealizováno 17 termínů 

slavnostních složení státoobčanských slibů. Bylo provedeno 1 601 ověření podpisů a listin. 

Bylo vyřízeno 138 žádostí o údajích uváděných ve sbírce listin. Nahlížení do sbírky listin 

bylo uskutečněno ve 2 případech. Došlo k ověření 143 matričních dokladů pro použití 

v cizině.  

 Bylo provedeno 8 kontrol na dodržování zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy  

a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání, ve znění pozdějších předpisů (zákon o regulaci reklamy), v platném znění  

a 70 kontrol na dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 

(zákon o cenách), 9 kontrol na dodržování zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 
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některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pohřebnictví) a 61 kontrol na 

vyúčtování veřejných sbírek dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o veřejných sbírkách). 

 V prvním stupni rozhodl ve 3 případech o uložení sankcí za porušení zákona o cenách, ve  

3 případech bylo rozhodnuto o uložení pokuty za neposkytnutí součinnosti, ve 3 případech 

byly uloženy sankce za porušení zákona o veřejných sbírkách a ve 2 případech za porušení 

zákona o pohřebnictví.  

 Zpracoval přehledy o nových právních předpisech, které se týkají živnostenského 

podnikání, evidence zemědělských podnikatelů a předpisů souvisejících s podnikáním  

a zaslal je na obecní živnostenské úřady včetně úplného znění těchto předpisů, současně 

zpracoval některé problematické otázky v oblasti matrik a zaslal je na matriční úřady. 

 V rámci přípravy a průběhu doplňujících voleb do Senátu pro volební obvod Teplice a do 

zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu poskytoval metodickou a technickoorganizační pomoc 

obcím. V průběhu konání doplňujících voleb do Senátu pro volební obvod Teplice ve dnech 

5. a 6. června 2020 a v dnech 12. a 13. června 2020 prováděl tomto volební obvodu kontroly 

volebních místností, v průběhu konání voleb do zastupitelstev krajů a do 1/3 Senátu, tj. ve 

dnech 2. a 3. října 2020 a ve dnech 9. a 10. října 2020 prováděl na celém území kraje 

kontroly volebních místností. Dále v průběhu voleb do zastupitelstev obcí poskytoval 

metodické informace k registraci a k dalším postupům příslušným obecním úřadům. V době 

konání voleb prováděl kontrolu volebních místnostech, jednalo se o obce: Opočno, 

Dlažkovice, Bynovec, Vražkov.   

 Zajišťoval průběh „covidových“ voleb v rámci voleb do zastupitelstev krajů a do 1/3 

Senátu, které probíhaly ve dnech 30. září 2020 až 3. října 2020 a ve dnech 7. až 10. října 

2020, tj. volby z motorového vozidla na určených 14 místech v kraji ve spolupráci  

s Armádou České republiky, volby formou docházek za občany, kteří byli v karanténě nebo 

izolaci a požádali o tuto formu voleb, taktéž ve spolupráci s Armádou České republiky.  

 

 

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ 

 

 Administroval individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje, včetně kontroly žádostí  

o příspěvek a došlých vyúčtování dotací.  Přijato bylo 152 žádostí včetně žádostí do 

programu obnovy venkova o celkovém finančním objemu 21 662 tis. Kč, uzavřeno bylo  

68 smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací v celkovém finančním objemu  

7 767 tis. Kč a dále pak 1 smlouva darovací o poskytnutí daru v celkovém finančním 

objemu 137 200 Kč. 

 Provedl 25 veřejnosprávních kontrol čerpání účelových finančních prostředků z Fondu 

ÚK.  

 Zajišťoval průběžné individuální konzultace se žadateli o příspěvek z Fondu ÚK  

a s příjemci dotací z Fondu ÚK.  

 Zajišťoval kompletní agendu Pracovní skupiny Fondu Ústeckého kraje a operativně řešil 

úkoly zadané pracovní skupinou. 

 Administroval dotace z Programu na zmírnění následků koronaviru pro OSVČ, včetně 

kontroly žádostí o příspěvek a došlých vyúčtování dotací.  Přijato bylo 4 768 žádostí  

o celkovém finančním objemu 119 200 tis. Kč, uzavřeno bylo 2 800 smluv o poskytnutí 

neinvestičních dotací v celkovém finančním objemu 70 000 tis. Kč  

 Zajišťoval kompletní agendu v rámci probíhající 117. výzvy Státního fondu životního 

prostředí ČR (SFŽP ČR) Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 v souladu  
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s Prioritní osou 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech - „Kotlíková dotace –  

4. výzva Ústeckého kraje“. 

 Administrativně zajistil finanční podporu z podprogramu Nová zelená úsporám – 

Adaptační a mitigační opatření (NZÚ-AMO) ve výši cca 64 mil. Kč. Podprogram je určen 

k financování žádostí v zásobníku projektů kotlíkových dotací. Zpracoval Žádost  

o poskytnutí dotace z podprogramu NZÚ-AMO. Provedl úpravu Dotačního programu, 

formulářů, smlouvy o poskytnutí dotace. 

 V rámci 2. výzvy kotlíkových dotací v ÚK provedl 4 veřejnosprávní kontroly v době 

udržitelnosti. V rámci 3. výzvy kotlíkových dotací v ÚK provedl 4 veřejnosprávní kontroly 

v době udržitelnosti. V rámci 4. výzvy kotlíkových dotací v ÚK provedl 8 veřejnosprávních 

kontrol před vyplacením dotace a 1 veřejnosprávní kontrolu po vyplacení dotace.  

 Provedl hodnocení více než 550 žádostí o poskytnutí dotace. Provedl hodnocení  

478 závěrečných zpráv. Uzavřel 50 smluv o poskytnutí kotlíkové dotace. Vyplatil  

525 dotací ve finančním objemu 61 862 tis. Kč. Do Rady Ústeckého kraje předáno 

k rozhodnutí o poskytnutí dotace 557 žádostí. 

 Ukončil příjem žádostí ve 4. výzvě Ústeckého kraje. Přijal posledních 192 žádostí. Vyřadil 

274 žádostí pro nesplnění podmínek. Založil do zásobníku 194 žádostí nekrytých 

finančními prostředky. K další administraci vyjmul ze zásobníku 555 žádostí, z toho  

538 žádostí financovaných z podprogramu NZÚ-AMO. 

 Zpracoval přehled žádostí založených v zásobníku, které nejsou kryty finančními 

prostředky k připravované žádosti o Změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterou bude 

v roce 2021 navýšena alokace 4. výzvy kotlíkových dotací v Ústeckém kraji. 

 Zajišťoval kompletní agendu projektů v udržitelnosti (1. – 3. výzva kotlíkových dotací 

v Ústeckém kraji) – monitorovací zprávy, měsíční hlášení. Zprávy o udržitelnosti projektů. 

 V  rámci Programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných 

těžebních společností v Ústeckém kraji (tzv. 18 ekomiliard) průběžně zajišťoval 

poradenství obcím při přípravě a realizaci a projektů. 

 Zorganizoval on-line setkání starostů a zástupců měst / obcí k aktualizaci Koncepce řešení 

ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností (18 

ekomiliard). Následně zástupci odboru SPRP navštívili některé obce, aby prověřili 

připravenost projektů pro roky 2021-2030. 

 Zúčastnil se jednání hodnotících komisí v režimu per rollam pro zakázky realizované 

Ministerstvem financí ČR v rámci programu 18 ekomiliard. 

 Zastupoval ÚK na kontrolních dnech staveb realizovaných na území ÚK v rámci  

18 ekomiliard. 

 Zastupuje Ústecký kraj v Lokálních řídících výborech Fondu malých projektů euroregionů 

Labe a Krušnohoří. 

 Podal závěrečnou monitorovací zprávu projektu RSK II  z OP TP včetně monitorovací 

zprávy. Žádost o platbu byla úspěšně přijata a proplacena. 

 Podal žádost o dotaci na projekt RSK III z OP TP, kterou úspěšně získal. 

 Realizuje a naplňuje projekt RSK ÚK III a spravuje v rámci udržitelnosti web rsk.uk. 

 Organizačně zajistil jednání Regionální stálé konference Ústeckého kraje (RSK), 

vykonával činnost sekretariátu RSK. Organizačně zajistil jednání pracovních skupin při 

RSK. 

 Spolupracoval s řídícími orgány operačních programů při přenosu informací pro členy RSK 

a členy pracovních skupin RSK. Účastnil se pravidelných setkání sekretariátů RSK. 

 Zajistil a zpracoval podklady na jednání Národní stálé konference a zúčastnil se jednání. 
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 Podílel se na přípravě společného zasedání RSK ÚK a HSR ÚK v rámci implementace 

Akčního plánu Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského  

a Karlovarského kraje a jeho aktualizace. 

 Administrativně zajistil zpracování monitorovací zprávy projektu RSK III včetně žádosti  

o platbu; žádost o platbu byla úspěšně přijata a proplacena. 

 Spolupracoval s MMR v rámci pracovní skupiny Databáze strategií. 

 Zajišťuje udržitelnost projektu Přírodovědné vzdělávání – Moderní výuka na středních  

a základních školách se začleněním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 Zajišťuje udržitelnost projektu Technické vzdělávání – Systémové řešení technického 

vzdělávání na úrovni základního a středního školství.  

 Zajišťuje realizaci projektu Krajský akční plán vzdělávání (KAP – Ústecký kraj), který je 

podpořen z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). 

 Zastupoval ÚK v Řídících výborech Místních akčních plánů, na územní dimenzi průběžně 

zveřejňuje Strategické rámce MAP. 

 Vede servis pro Pracovní skupinu Vzdělávání, provozuje komunikační platformu v aplikaci 

Facebook, zajišťuje setkávání mini týmů.  

 Zpracoval aktualizaci KAP II, dokument byl 3/2020 schválen MŠMT.  

 Zajistil vzdělávání pro 12 vedoucích pracovníků škol v rozsahu 40 hod.  

 Podílel se na tvorbě Školské inkluzivní koncepce, která byla v 3/2020 schválena MŠMT  

a Pracovní skupinou Vzdělávání.  

 Připravil konferenci KAP 2.  

 Administrativně zajistil zpracování monitorovací zprávy projektu KAP. 

 10/2020 zajistil potřebnou součinnost při kontrole na místě projektu KAP. 

 Zpracoval závěrečnou zprávu k projektu IKAP A. Vypořádal připomínky k závěrečné 

zprávě projektu, závěrečná zpráva byla schválena, projekt je finančně ukončen.  

 V rámci projektu IKAP A uspořádal 4 odborná metodická setkání učitelů a zimní školy, 

udržoval zřízenou půjčovnu pomůcek pro školy, zorganizoval 39 výjezdů centra kolegiální 

podpory. 

 Realizoval projekt z OP VVV  I KAP B (implementace krajského akčního plánu B).  

 Administrativně zajistil zpracování závěrečné monitorovací zprávy I KAP B, vč. jejího 

vyúčtování.  

 Realizuje projekt z OP VVV  IKAP A2 (Podpora polytechnického vzdělávání  

a gramotností v ÚK). Rozpočet projektu je 183,5 mil. Kč. Zapojeno je 21 partnerů. 

 V rámci projektu uspořádal 10 odborných metodických setkání učitelů, udržoval zřízenou 

půjčovnu pomůcek pro školy, zorganizoval 74 výjezdů centra kolegiální podpory. 

 V rámci projektu zajistil 6 letních škol pro 180 pedagogických pracovníků organizací, 

kompletní program a vzdělávací akce. 

 V rámci projektu pořádal Velký vzdělávací veletrh v novém Centru přírodovědných  

a technických oborů UJEP (CPTO), zajistil organizaci, kompletní program, vzdělávací 

akce. 

 Zajistil vybavení pro 3D tisk a programování do Centra virtuálního prototypování UJEP 

(CVP). Zajistil Kurzy 3D tisku pro pedagogické pracovníky a pedagogy volného času  

9-10/2020 a 10-12/2020 Kurzy 3D tisku pro žáky SŠ/ZŠ (prezenční i online). 

 Zřídil technické kluby (TK) v 17 městech Ústeckého kraje, které budou zaměřeny na 

robotiku a programování, řemeslo a kreativitu a na podporu logického a technického 

myšlení. Došlo k nákupům vybavení a pomůcek do TK. V každé oblasti byly zřízeny: 

Zájmové vzdělávání – kroužky (pro děti a žáky), Otevřené dílny (pro veřejnost, rodiče s 

dětmi atd.), Výukové programy (pro děti a žáky). Tyto aktivity probíhaly prezenčně a poté 

je některé Technické kluby převedly do online formy. 
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 Zajistil tvorbu didaktických materiálů „Průvodci trhu“ (5 oborů) pro školy. 11/2020 zajistil 

vznik a vybavení 14 podnikatelských inkubátorů včetně simulačního softwaru na školách. 

Připravil programy vzájemného učení (PVÚ) na 12 gymnáziích ve spolupráci se zapojenými 

ZŠ se zaměřením na chemii. A také připravil PVÚ mezi SŠ a firmami, kde do výuky vchází 

odborník z praxe.  

 Zajistil dopravu pro MŠ, ZŠ a SŠ v ÚK na tematicky zaměřené exkurze. 

 Realizuje projekt z OP VVV  Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (IKAP 

B2). Rozpočet projektu je 98,6 mil. Kč. Zapojeno je 51 partnerů - školy, speciálně 

pedagogická centra, Pedagogicko psychologická poradna Ústeckého kraje Severočeská 

vědecká knihovna v Ústí nad Labem (SVK ÚL). 

 Stal se výkonnou jednotkou při Implementaci RIS3 strategie Ústeckého kraje. 

 Zajišťuje činnost Krajské rady pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje, v roce 2020 

proběhla změna složení, statutu a jednacího řádu. 

 Zajistil aktualizaci Regionální inovační strategie Ústeckého kraje a Akčního plánu RIS3 

strategie Ústeckého kraje 2021, oba dokumenty schválila Krajská rada pro 

konkurenceschopnost.  

 Realizuje projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí Ústeckého kraje II (dále jen 

SMART II – ÚK), který je financován s OP VVV (rozpočet 43 mil. Kč), sestavil a řídí 

projektový tým.  

 V rámci projektu SMART II – ÚK vypracoval a podal dvě monitorovací zprávy včetně 

žádostí o platbu. 

 V rámci projektu SMART II - ÚK zajistil zpracování Aktualizace č. 1 dotačního programu 

Asistenční vouchery Ústeckého kraje, kterou Krajská rada pro konkurenceschopnost dne 

17. 12. 2020 doporučila orgánům Ústeckého kraje ke schválení. Vyhlášení aktualizace 

programu se připravuje v průběhu 1. čtvrtletí roku 2021. 

 V rámci projektu SMART II - ÚK připravil dotační program Podpora a stabilizace mladých 

vědeckých pracovníků Ústeckého kraje, schválení a vyhlášení dotačního programu se 

připravuje v průběhu 1. čtvrtletí roku 2021. 

 Zajistil realizaci vybraných aktivit projektu SMART II – ÚK vyžadujících externí setkávání 

(včetně spolupráce se zahraničím) probíhala i v době opatření vyplývající z pandemie 

COVID 19, kdy došlo k transformaci realizace aktivit projektu do on-line formy. 

 Zajišťuje kompletní agendu dotačního titulu pro začínající podnikatele.  

 Spravuje databázi www.invest-uk.cz, aktualizuje zadané nabídky pro potencionální 

investory v ÚK.  

 Připravil účast ÚK na tuzemském veletrhu For Arch. 

 Naplňuje cíle Strategie rozvoje průmyslu a podnikání ÚK. 

 Připravil webové stránky a spravuje aplikaci www.onestopshop-uk.cz jako jednotné 

kontaktní místo pro podnikatele z Ústeckého kraje.  

 V rámci konceptu One stop shop vyjednal podmínky a uzavřel Smlouvu o vzájemné 

spolupráci s partnery (Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Krajská 

hospodářská komora Ústeckého kraje, ICUK). 

 Naplňuje smlouvu o spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje. 

 Zajišťuje výkon členských práv Ústeckého kraje ve spolku „Inovační centrum Ústeckého 

kraje, z. s.“ (ICUK).  

 Zajišťoval správu, vkládání dat a aktualizace informací na webové stránky „Zažij změnu – 

Ústecký kraj jinak” http://zazijzmenu.cz/.   

 Zajišťoval agendu platforem pro uhelné regiony v transformaci – na evropské úrovni 

(Platforma pro uhelné regiony v transformaci v Bruselu), na národní úrovni (Uhelná 

http://www.invest-uk.cz/
http://www.onestopshop-uk.cz/
http://zazijzmenu.cz/
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komise), na regionální úrovni (Pracovní skupina Uhelná platforma ÚK) - příprava 

podkladů, prezentací, účast na platformách, zápisy z jednání.  

 Průběžně mapoval souhrnné informace o stavu přípravy nového programového období 

s vazbou na Uhelné regiony. 

 Zpracoval projektové fiše ke strategickým projektům Ústeckého kraje. 

 Připravil prezentace strategických projektů pro jednání v rámci Regionální stálé konference 

Ústeckého kraje III. 

 Průběžně zpracovával podkladové materiály pro potřeby dokladování do projektu 

Regionální stálá konference Ústeckého kraje III. 

 Ve spolupráci s odborem Informatiky a organizačních věcí probíhala příprava projektového 

záměru Digitální technická mapa ÚK do výzvy OP PIK. 

 Spolupracoval na přípravě a podání projektového záměru v pozici projektového partnera 

s názvem „Energetická účinnost na prvním místě pro cenově dostupnou, inkluzivní  

a integrovanou transformaci uhelných regionů – Spravedliví transformátoři (JUST 

Transformers)“ do výzvy programu HORIZON 2020. 

 Zajišťoval ve spolupráci s ICUK naplňování memoranda o spolupráci U SMART ZONE  

 Připravil projektové žádosti do programu TAČR Doprava 2020+, týkající se testování 

autonomních systémů na U SMART ZONE. 

 Zúčastnil se pravidelných koordinačních schůzek s Národním výkonným týmem pro 

RE:START, zajišťoval přípravu opatření a návrhu strategických projektů za Ústecký kraj 

pro 4. Akční plán. 

 Připravoval podklady a fiše pro strategické projekty ÚK a jejich možné financování 

z programu Evropské Investiční banky JASPERS. 

 Připravil projektové žádosti na 7 projektů do 121 výzvy Operačního programu ŽP – 

instalace rekuperačních jednotek na objektech vybraných SŠ v ÚK a zahájil jejich realizaci, 

připravil zadávací dokumentaci a zahájil zadávací řízení na výběr dodavatele veřejné 

zakázky v rámci projektu 

 Zajistil zpracování studií v rámci Uhelných regionů (Infrastrukturní problematika Ústí  

a jeho okolí, Podkladová analýza pro přípravu a implementaci územního plánu spravedlivé 

transformace pro Ústecký kraj). 

 Zajišťoval komunikaci přípravy Fondu pro spravedlivou transformaci (FST) v území ÚK – 

sběr projektových záměrů subjektů z ÚK pro možné financování z FST v rámci zjišťování 

absorpční kapacity území (podklady pro národní orgány vyjednávající podmínky FST na 

úrovni EU); průběžná komunikace se subjekty k zaslaným projektovým fiším ve vztahu 

k přípravě FST a koordinace jejich projektových záměrů, předběžné posouzení vhodnosti 

projektových záměrů, realizace Transformačního workshopu 06/2020; komunikace 

přípravy FST a Plánu spravedlivé územní transformace se MSK, KVK, MMR a dalšími 

ministerstvy v rolích ŘO operačních programů; účast na jednáních pracovních skupin  

a platforem MMR a MŽP pro přípravu Plánu spravedlivé územní transformace  

a Operačního programu Spravedlivá transformace, příprava a prezentace na tato jednání, 

zveřejňování informací k připravovanému FST na webových stránkách ÚK, v rádiových 

spotech atd. 

 Zajišťoval jednání Pracovní skupiny Uhelná platforma Ústeckého kraje – administrativní 

zajištění (pozvánky, podklady, zápisy, renominace členů) 

 Zajistil zpracování podkladů pro zadávací dokumentaci pro zajištění naplnění Standardů 

konektivity na 15 páteřních školách Ústeckého kraje a obnovu hardwarového  

a softwarového vybavení.  
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 Podílel se na realizaci veškerých nezbytných kroků k podání žádosti o nadační příspěvek 

do Nadace ČEZ – Veřejného grantového řízení Podpora regionů pro rok 2020 na pořízení 

zdravotnických SUV vozidel pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, p. o..  

 Podal žádost a administroval další kroky spojené s žádostí a uzavřením smlouvy 

v souvislosti s poskytnutím finančního daru v rámci Dárcovského programu ČEPS, a. s. za 

účelem: „Podpora kraje v boji s COVID 19“ a „Podpora kraje v boji s COVID 19 – 

školství“. 

 Zajistil přípravu a realizaci semináře „Dotační příležitosti pro města a obce“, představil 

zástupcům měst a obcí dotační příležitosti v rámci dotačních národních programů. 

 V pozici Lead partnera realizuje mezinárodní projekt RFC – Recapture The Fortress Cities 

z programu meziregionální spolupráce Interreg EUROPE. V rámci projektu byla 

uskutečněna řada setkání s projektovými partnery, s ohledem na epidemiologickou situaci 

převážně ve virtuálním prostoru. Byla ukončena 2. perioda projektu včetně monitorovací 

zprávy. 

 V pozici Lead partnera realizuje mezinárodní projekt ECOS4IN z programu nadnárodní 

spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE. V rámci projektu byla uskutečněna řada setkání 

s projektovými partnery, s ohledem na epidemiologickou situaci převážně ve virtuálním 

prostoru. Byla ukončena 2. perioda projektu včetně monitorovací zprávy. 

 Ve spolupráci s MPSV realizoval projekt „Mapování budoucích kompetencí jako součást 

systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce (Kompetence 4.0) z OPZ. 

 Zajišťoval udržitelnost projektu VODAMIN – Cíl 3.  

 Ukončil realizaci projektu podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost s názvem 

„Vzdělávání zaměstnanců Krajského úřadu Ústí nad Labem“ a připravil Závěrečnou 

monitorovací zprávu včetně žádosti o platbu. Žádost o platbu byla úspěšně přijata  

a proplacena. 

 Ukončil realizaci projektů z programu meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE  

a zahájil přípravu závěrečných zpráv. Jedná se o projekty: PURE COSMOS - Úloha veřejné 

správy při podpoře konkurenceschopnosti malých a středních podniků a SME – 

Internacionalizace malých a středních podniků. 

 Z programu spolupráce ČR- Sasko podal žádost o udělení dotace na projekt „Bergbau / 

Hornictví SN-CZ“, žádost byla úspěšně přijata a projekt bude zahájen v lednu 2021. 

 Ve spolupráci s odborem Odbor informatiky a organizačních věcí zahájil administraci 

projektu Digitální technická mapa. 

 Zajišťoval správu Regionálního podpůrného fondu. 

 Zajišťoval správu Fondu Ústeckého kraje. 

 Zajišťoval správa, vkládání dat a aktualizace informací o dotačních možnostech na 

webových stránkách Kraje. 

 Zajišťoval povinnou udržitelnost globálních grantů. Je stále zajišťováno řešení podezření 

na nesrovnalosti a porušení rozpočtové kázně, pravidelné zpracování měsíčních  

a souhrnných čtvrtletních hlášení porušení rozpočtové kázně na ŘO, provádí analýzu rizik 

pro MŠMT. 

 Probíhá průběžná archivace jednotlivých projektů po skončení jejich udržitelnosti. 
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ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Oddělení organizace školství, mládeže a sportu  

 V souvislosti s pandemií COVID-19 koordinovalo a zabezpečovalo opatření na úrovni 

regionálního školství v kraji. Zejména pak: 

 Distribuci osobních ochranných prostředků (roušky, respirátory, rukavice) včetně 

dezinfekce, 

 určení škol a školských zařízení určených pro péči o děti od 3 do 10 let, jejichž zákonní 

zástupci vykonávají vybrané profese, 

 testování pedagogických pracovníků antigenními testy prostřednictvím mobilních 

odběrových týmů HZS, 

 zveřejňování relevantních informací z MŠMT a dalších zdrojů, ve vztahu ke školství 

a vzdělávání, na webových stránkách kraje a poskytování individuálních konzultací 

prostřednictvím e-mailu a telefonních rozhovorů, 

 komunikace se středními školami se sociálními a zdravotnickými obory vzdělání 

v souvislosti s usnesením Vlády ČR, na základě kterého mohla být žákům uložena 

pracovní povinnost, 

 zajištění seminářů a konferencí k problematice využívání online prostředků dálkové 

výuky pro učitele v Ústeckém kraji. Podpora výuky na dálku – předání informací a 

nabídek prostřednictvím webu i e-mailu, 

 sběr dat pro rozhodování Krizového štábu ÚK, 

 plnění dalších úkolů stanovených Krizovým štábem ÚK. 

 Aktualizovalo rejstřík škol a školských zařízení v souladu s Dlouhodobým záměrem 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji a účastnilo se konkurzů na 

ředitele PO. 

 Zpracovalo výkonové statistické výkazy ve školství v Ústeckém kraji. 

 Organizačně zabezpečilo realizaci Motivačních programů pro střední školství Ústeckého 

kraje. 

 Zajistilo realizaci dotačního programu PAŽIT a Stipendium pro žáky středních škol. 

 Zabezpečilo realizaci rozvojových programů MŠMT. 

 Zajistilo realizaci soutěže Dobrá škola  - Moderní škola 4.0. 

 Zabezpečovalo realizaci projektu z OP PMP, ÚK – obědy do škol, včetně podání žádosti  

o realizaci pro školní rok 2020/2021. 

 Vykonávalo metodické dohlídky na školách zřizovaných Ústeckým krajem. 

 Zabezpečovalo účast na konkurzních komisích. 

 Ve spolupráci s odborem KR pokračovalo v realizaci „firemní školky“. 

 Vykonávalo veřejnosprávní kontroly na místě u příjemců dotací. 

 Připravilo podklady k jednání Výboru pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost 

Zastupitelstva Ústeckého kraje a Finanční komise. 

 Spolupracovalo na realizaci Krajského akčního plánu vzdělávání. 

 Administrovalo a garantovalo vyhlášené dotační programy a výzvy v oblasti sportu, 

volného času a primární prevence. 

 Poskytovalo metodickou a konzultační pomoc příjemcům dotace v rámci dotačních 

programů a výzev pro oblast sportu, volného času a primární prevence při podávání žádostí 

a zajistilo podpis smluv. 

 Připravilo podklady k jednání Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje. 

 Administrativně zajistilo výpravu reprezentace Ústeckého kraje na Hry IX. zimní 

olympiády dětí a mládeže ČR v Karlovarském kraji v roce 2020. 
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 Připravovalo výjezd reprezentace Ústeckého kraje na Hry letní olympiády dětí a mládeže 

ČR v Olomouckém kraji v roce 2021. 

 Poskytovalo metodickou a konzultační pomoc příjemcům dotace v rámci dotačních 

programů a individuálních dotací pro oblast sportu, volného času a primární prevence při 

závěrečném finančním vypořádání dotace. 

 Provádělo kontrolu vyúčtování jednotlivých dotací z dotačních programů oddělení. 

 Připravilo ke schválení orgány ÚK dotační programy pro oblast sportu, volného času  

a primární prevence na rok 2021. 

 
Oddělení správní 

 Vystavovalo jmenovací dekrety předsedům zkušebních komisí k maturitním zkouškám, 

k závěrečným zkouškám, k absolutoriu na vyšších odborných školách a konzervatoři 

a jmenovací dekret předsedy zkušební komise pro státní jazykové zkoušky. 

 Určovalo zkušební maturitní komise žákům středních škol v souvislosti s omezením počtu 

zkušebních komisí pro maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. 

 Určovalo zkušební komise k závěrečným zkouškám žákům středních škol v souvislosti 

s omezením počtu zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky v náhradním a opravném 

termínu. 

 Rozhodovalo o odvoláních proti rozhodnutím ředitelů středních škol ve věci nepřijetí ke 

vzdělávání ve vyšší odborné škole, zamítnutí žádosti o opakování ročníku, zamítnutí 

žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu a vyloučení žáka ze školy. 

 Rozhodovalo o odvoláních proti rozhodnutím ředitelů základních škol ve věci zamítnutí 

žádosti o ukončení individuálního vzdělávání, a žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. 

 Rozhodovalo o odvoláních proti rozhodnutím ředitelů mateřských škol ve věci zamítnutí 

žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 Rozhodovalo o námitce podjatosti úřední osoby – ředitelky základní školy. 

 Vydávalo souhlas se zřízením přípravné třídy základní školy. 

 Zveřejňovalo způsobem umožňujícím dálkový přístup přehled středních škol s údaji  

o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání. 

 Řešilo žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky (písemných zkoušek 

z českého jazyka a literatury, ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky  

a profilových zkoušek ústních a písemných). 

 Ukládalo opatření zřizovatele na základě výsledků inspekční činnosti České školní 

inspekce   

ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ústeckým krajem. 

 Vydávalo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice 

a rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikace). 

 Řešilo stížnosti, žádosti a podněty týkající se škol a školských zařízení zřizovaných 

Ústeckým krajem. 

 Delegovalo členy konkursních komisí na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů 

mateřských škol a základních škol a zajišťovalo účast těchto členů na jednáních 

konkursních komisí. 

 Realizovalo konkursy na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele školy či školského 

zařízení v samostatné působnosti Ústeckého kraje. 

 Předkládalo RÚK podklady ke jmenování nových ředitelů a k vzetí na vědomí vzdání se 

vedoucího pracovního místa stávajících ředitelů příspěvkových organizací v oblasti 

školství. 

 Zpracovávalo hodnocení ředitelů škol a školských zřízení, jimž bude končit jejich „šestileté 

období“ na základě jejich jmenování na pracovní místo ředitele v roce 2015. 
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 Organizačně zajišťovalo zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. 

 Provádělo administraci Stipendijního programu Ústeckého kraje – sledovalo plnění 

závazků vyplývajících ze Smluv o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje, 

vyzývalo k předkládání dokumentů dokladujících ukončení studia a plnění smluvních 

závazků, oznamovalo splnění či nesplnění smluvních podmínek, vyzývalo k vrácení 

stipendia v případě porušení smlouvy, vyrozumívalo o rozhodnutích Rady Ústeckého kraje 

ve věcech udělení výjimek ze smlouvy, vyrozumívalo o odložení plnění závazků. 

 Provádělo administraci rozvojového programu MŠMT Podpora výuky plavání 

v základních školách. 

 Provádělo administraci rozvojového programu MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve 

školách. 

 Účastnilo se projektu MŠMT a European Agency for Special Needs and Inclusive 

Education - SRSP Czech Action. 

 Zpracovávalo a předkládalo materiály na schůze Rady ÚK a Zastupitelstva ÚK. 

 Vypořádávalo se s usneseními vlády ve vztahu ke školství. 

 Vydávalo dodatky ke zřizovacím listinám škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým 

krajem a úplná znění zřizovacích listin. 

 Předkládalo RÚK ke schválení platové výměry a odměny ředitelů škol a školských zařízení 

zřizovaných Ústeckým krajem (99 organizací). 

 Zveřejňovalo informace na webu Ústeckého kraje o volných pracovních místech ve školách 

a školských zařízeních v Ústeckém kraji. 

 Na základě schválení Radou Ústeckého kraje provádělo jmenování nových členů školských 

rad škol zřizovaných Ústeckým krajem, stanovilo počet členů školské rady a schválilo 

změny zřizovací listiny školské rady. 

 Poskytovalo metodickou pomoc veřejnosti (ředitelé, zřizovatelé, rodiče, účastníci řízení, 

žadatelé apod.). 

 Zajistilo účast ve škodní komisi. 

 

Oddělení ekonomiky státních financí  

 Za rok 2020 bylo poskytnuto 515 obecním školám 8 193 917tis. Kč, dále 98 krajským 

školám 3 502 219 tis. Kč, a 61 soukromým školám 505 200 tis. Kč, celkem 12 201 336 tis. 

Kč v základním dotačním titulu na „přímé náklady“ (platy, odvody, učební pomůcky). 

 V ostatních dotačních titulech (cca 20 typů rozvojových programů) byly poskytnuty 

finanční prostředky ve výši několika set mil. Kč. 

 Byly zpracovány každé čtvrtletí a následně celoročně výkazy o platu P1-04 pro analýzu 

mezd a tvorbu normativů. 

 Byly zpracovány finanční normativy na základě přiděleného rozpočtu z kapitoly 333 

státního rozpočtu. 

 Byly vytvořeny rozpočty jednotlivým školám a školským zařízením. 

 Na základě osobního přidělení rozpočtů všem školám byla provedena jednání  

o dohadovacích řízeních a zpracována zpráva o rozpočtu pro MŠMT. 

 Aktivní účast na semináři „Změna financování regionálního školství“. 

 Několikrát ročně byly plánovány porady pro pracovníky pověřených obcí, semináře pro 

nově jmenované ředitele, porady ekonomických pracovníků pro školy a školská zařízení 

Ústeckého kraje. Dále se měly uskutečnit pracovní schůzky se všemi školami a školskými 

zařízeními zřizovanými krajem a obcemi se zaměřením na reformu financování 

regionálního školství. Bohužel z důvodu šíření covid a na základě vládních opatření nebylo 

možné tyto akce zrealizovat. 
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 V rámci realizace podpůrných opatření pro integrované žáky bylo vyplaceno za celý rok 

2020 několik set mil. Kč. Podklady pro financování těchto podpůrných opatření jsou 

shromažďovány na úřadě, následně zasílány jako výkazy na MŠMT a zpětně pak vypláceny 

v přenesené působnosti školám. Požadavky škol jsou zasílány v počtu cca 2 000 měsíčně. 

 Byly zpracovány výkazy P1c-01 – jako podklady pro realizaci reformy financování 

regionálního školství. 

 Průběžné předávání upravených rozpočtů školám a školským zařízením (několikrát 

měsíčně). 

 Byly zpracovány požadavky škol na přesuny platů z OON a naopak – v měsících červnu,  

v září a výjimečně i v listopadu 2020. 

 V měsíci prosinci byly provedeny přesuny mezi jednotlivými součástmi škol. 

 Neustále probíhá metodická pomoc školám a školským zařízením bez ohledu na 

zřizovatele. V době covidového omezení především prostřednictvím emailu a telefonních 

hovorů. 

 Několikrát za rok dochází k přepočítávání rozpočtů jednotlivých škol zřizovaných 

právnickou osobou. 

 
Oddělení ekonomiky krajských financí 

 Zpracování rozborů finančního hospodaření PO a rozpočtu odboru za rok 2019. 

 Kontrola skutečného čerpání FI a RF k 31. 12. 2019. 

 Kontrola vstupních formulářů Tvorby a předpokladu čerpání FI a RF v roce 2020. 

 Zpracování přehledu pohledávek PO k 31. 12. 2019. 

 Zpracování přehledu přijatých darů PO za rok 2019. 

 Zpracování finančního toku odboru a příspěvku zřizovatele na provoz PO na rok 2019. 

 Zpracování účetních závěrek PO za rok 2019. 

 Zpracování rozborů finančního hospodaření PO a odboru za I. pololetí 2020. 

 Zpracování přehledu pohledávek po splatnosti PO k 30. 6. 2020. 

 Normativní rozpis financování příspěvků na provozní výdaje PO pro rok 2021. 

 Zpracování rozpočtů a odpisových plánů PO na rok 2021. 

 Zpracování účetních závěrek PO k 30. 6. 2020. 

 Zpracování rozborů finančního hospodaření PO (peněžní fondy) k 30. 9. 2020. 

 Zpracování účetních závěrek PO k 30. 9. 2020. 

 Sestavení návrhu rozpočtu odboru SMT na rok 2021. 

 Úpravy odpisových plánů a rozpočtů PO na rok 2020. 

 

 

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU 

 

Oddělení územního plánování 

 Na úseku územního plánování dokončil odbor činnosti navazující na pořízení 2. (celkové) 

aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) a její vydání 

Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 22. 6. 2020; toto opatření obecné povahy nabylo 

účinnosti dne 6. 8. 2020. Kromě zveřejnění dokumentace spolu s usnesením zastupitelstva 

kraje a místa, kde je možné nahlížet do dokladové části dokumentace, zpracoval a doručil 

oznámení o vydání aktualizace ZÚR ÚK dotčeným orgánům, sousedním krajům, 

Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, stavebním úřadům a úřadům územního plánování 

Ústeckého kraje. Odbor vyhotovil a nechal přeložit do německého jazyka výtah 



52 
 

přeshraničně významných částí dokumentace pro orgány územního plánování SRN 

v příhraničním prostoru. 

 Odbor pokračoval v pořízení „Územní studie - Jezera Milada“, jejímž účelem je stanovit 

základní koncepci uspořádání území (zóna rekreační, přírodně rekreační a přírodní). Návrh 

územní studie byl zpracovatelem předán 10. 7. 2020 a proběhla příprava na prezentaci  

a projednání návrhu s dotčenými orgány, obcemi a Palivovým kombinátem Ústí, s. p., které 

se uskutečnilo dne 29. 9. 2020. V rámci vyhodnocení shromážděných připomínek byla 

uskutečněna dne 27. 11. 2020 doplňující on-line konzultace s PKÚ, s. p. a zpracovány 

pokyny pro konečnou úpravu územní studie, schválení využití územní studie podle 

stavebního zákona se předpokládá v 01/2021. 

 Průběžně odbor zajišťoval vkládání údajů o území do územně analytických podkladů, které 

jsou spravovány v rámci Geoportálu ÚK, aktuální údaje využívají úřady územního 

plánování, stavební úřady a projektanti; odbor rovněž průběžně zajišťoval evidenci 

oprávněných investorů v seznamu krajského úřadu a evidenci územně plánovací činnosti 

obcí a kraje v evidenčním systému iLAS Ministerstva pro místní rozvoj. 

 Odbor pokračoval v zapojení prostřednictvím svého zástupce do projektu Corcap na 

zlepšení koordinace v oblasti nákladní dopravy. 

 Za oblast územního plánování bylo vydáno 130 vyjádření a stanovisek podle stavebního 

zákona k jednotlivým fázím pořizování územních plánů (a jejich změn) a dalších 38 sdělení 

a vyjádření v rámci dalších činností oddělení. Na úseku územního plánování bylo řešeno 

celkem 9 žádostí o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění; podle stavebního zákona řešil odbor ve 14 případech žádost 

o přezkum vydaného závazného stanoviska úřadu územního plánování a v 9 případech 

vydal závazné stanovisko orgánu územního plánování kraje, tj. k záměrům nacházejících 

se ve správních obvodech několika obcí s rozšířenou působností.  

 Metodická činnost byla prováděna průběžně formou telefonických a ústních konzultací 

s pořizovateli územně plánovací dokumentace, vč. rozesílání metodických stanovisek 

MMR a doporučení z porad MMR a krajských úřadů a rovněž v rámci prováděné kontrolní 

činnosti.  

 Kontrola výkonu přenesené působnosti státní správy na úseku územního plánování byla 

provedena na úřadech územního plánování v Bílině, Roudnici n. L. a v Teplicích a dále na 

obecním úřadě v Libouchci, plánované kontroly u obcí Rumburk a Žatec byly z důvodu 

nouzového stavu (Covid) přesunuty na rok 2021; rovněž původně plánovaná porada s úřady 

územního plánování Ústeckého kraje na říjen 2020 byla zrušena. 

 
Oddělení stavebního řádu: 

 Na úseku stavebního řádu odbor vyřídil 258 odvolání proti rozhodnutím stavebních úřadů, 

49 odvolání proti usnesením stavebních úřadů, 25 podnětů k přezkumnému řízení,  

71 podnětů k opatření proti nečinnosti. Dále vydal 4 rozhodnutí v přezkumném řízení,  

7 usnesení o určení příslušného stavebního úřadu, 3 koordinovaná závazná stanoviska,  

214 ostatních opatření (usnesení do spisu, stanoviska, sdělení apod. a 1 souhlas s uzavřením 

veřejnoprávní smlouvy. 

 Bylo připraveno 30 stanovisek k žalobám na rozhodnutí správního orgánu, vč. stanovisek 

k odkladnému účinku žalobě (součástí jsou i stanoviska k žalobám týkajícím se zákona  

č. 106/1999 Sb.). Podle zákona č. 106/1999 Sb. bylo vyřízeno 37 žádostí o informace, 

vyřízeno 13 stížností a 13 odvolání. 

 Kontrola výkonu přenesené působnosti státní správy byla provedena na 5 stavebních 

úřadech (Děčín, Povrly, Chomutov, Česká Kamenice a Duchcov). Oproti plánu kontrol 

nebyla v 2. pol. z důvodu epidemiologické situace provedena kontrola výkonu přenesené 

působnosti na stavebním úřadě v Lounech. Tato kontrola byla zahrnuta do plánu kontrol na 
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1. pololetí roku 2021. Kromě kontroly činnosti na úseku územně a stavebně správním dle 

stavebního zákona bylo provedeno 14 kontrol činnosti na úseku editace údajů v RÚIAN 

dle zákona 111/2009 Sb., o základních registrech (Varnsdorf, Staré Křečany, Chlumec, 

Novosedlice, Světec, Povrly, Česká Kamenice, Doubice, Libouchec, Blatno, Klášterec nad 

Ohří, Radonice, Mašťov, Vejprty). Oproti plánu kontrol nebyly z důvodu epidemiologické 

situace provedeny 4 kontroly (Chabařovice, Jiříkov, Benešov nad Ploučnicí, Kalek); 3 byly 

zahrnuty do plánu kontrol na 1. pololetí roku 2021 (Chabařovice, Jiříkov, Benešov nad 

Ploučnicí). 

 S ohledem na epidemiologickou situaci se v tomto roce na úseku stavebního řádu nekonala 

žádná pracovní porada s obecnými stavebními úřady Ústeckého kraje. 

 Nadále byla průběžně prováděna metodická činnost formou konzultací, nicméně s ohledem 

na epidemiologickou situaci docházelo k minimálnímu osobnímu kontaktu s pracovníky 

obecných stavebních úřadů a byla upřednostňována komunikace telefonická či 

elektronická. Stavebním úřadům byla dále rozesílána metodická doporučení k postupům 

podle stavebního zákona a přehled aktuální judikatury týkající se jejich činnosti.  

 

Oddělení speciálního stavebního úřadu 

 Na úseku speciálního stavební úřadu ve věcech staveb dopravní infrastruktury odbor vydal 

celkem 31 rozhodnutí, z toho 2 územní rozhodnutí, 7 stavebních povolení, 9 rozhodnutí  

o změně stavby před dokončením, 4 rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního 

povolení, 7 rozhodnutí o předčasném užívání stavby, 1 povolení zkušebního provozu,  

1 rozhodnutí o povolení výjimky; dále bylo vydáno 5 kolaudačních souhlasů, 10 usnesení, 

stanovisek nebo sdělení, byl vyřízen 1 podnět k zahájení přezkumného řízení a 2 žádosti  

o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.; dále odbor vyřídil 5 odvolání proti rozhodnutím 

speciálních stavebních úřadů. 

 Na úseku vyvlastnění byla vyřízeno 9 odvolání proti rozhodnutím vyvlastňovacích úřadů  

a vydána 4 usnesení o zastavení vyvlastňovacího řízení. 

 Metodická činnost byla prováděna průběžně, a to písemně prostřednictvím elektronické 

komunikace nebo formou osobních a telefonických konzultací, případně osobně v rámci 

provádění kontrol příslušného úřadu. 

 V rámci kontrolní činnosti oddělení v daném období provedlo 3 kontroly výkonu přenesené 

působnosti obcí na úseku speciálního stavebního úřadu a vyvlastňovacího úřadu u obcí 

Roudnice nad Labem, Teplice a Rumburk. Další plánované kontroly byly z důvodu 

nouzového stavu (Covid) přesunuty na rok 2021.  

 

 

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ 

 

V oblasti výkonu samostatné působnosti a zajištění zdravotních služeb:  

 S ohledem na vzniklou epidemii onemocnění COVID-19 odbor koordinoval veškeré 

aktivity týkající se oblasti zdravotnictví, připravoval podklady k organizaci a zajištění 

krizového řízení v působnosti odboru, vedoucí odboru je členem Bezpečnostní rady 

Ústeckého kraje, aktuálně v souvislosti s pandemií COVID-19: 

 koordinoval aktivity v návaznosti na opatření vlády a MZČR ve vzatu ke všem 

poskytovatelům zdravotních služeb, 

 poskytoval podporu krajskému koordinátoru intenzivní péče, 

 koordinoval plnění úkolů souvisejících zejména s poskytováním lůžkové péče, 

 zajišťoval pracovní povinnosti studentů a žáků zdravotnických oborů  

u poskytovatelů zdravotních služeb (připravil za obě vlny pandemie 314 pracovních 
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příkazů hejtmana kraje o stanovení pracovní povinnosti v době nouzového stavu vč. 

vyúčtování a úhrad (93 jarní vlna + 221 podzim). 

 Kompletně zajišťoval zřizovatelské funkce u 4 příspěvkových organizací v oblasti 

zdravotnictví, a to včetně veškerých ekonomických náležitostí (příprava rozpočtu, jejich 

úpravy, změny závazných ukazatelů, kontrola účetních výkazů a  rozborů hospodaření, či 

kontroly čerpání rezervních a investičních fondů, schválení účetní závěrky, aj.), změny 

zřizovacích listin. Dále odbor zdravotnictví vykonává roli konzultanta ve vybraných 

záležitostech ohledně účetnictví, pasportizaci majetku, problematiky pohledávek, 

veřejných zakázek, aj. 

 Upravený rozpočet pro oblast zdravotnictví v roce 2020 byl ve výši 1 073 mil.. Kč (nejsou 

započítány prostředky, se kterými disponuje odbor ZD na jiných odborech:  91 857 mil. 

dotační programy na odboru SPRP, 371 tis. Kč prostředky na odboru regionálního rozvoje 

deponovány v rámci udržitelnosti ukončených projektů IOP. Dále podpůrné úkony 

k rozpočtu 69 234 tis. Kč na odboru investic pro oblast zdravotnictví.).  

 Aktivně splňuje dílčí závazky vůči odboru ekonomickému v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, aj. Např. návrh rozpočtového výhledu, 

vyhodnocení hospodaření příspěvkových organizací oblasti zdravotnictví, návrh rozpočtu 

vč. komentáře, připomínkování metodik a směrnic, předložení a následnou aktualizaci 

finančního toku odboru zdravotnictví během r. 2020, aj.  

 Připravoval podklady k zakladatelským povinnostem ke Krajské zdravotní, a.s. Základní 

kapitál této společnosti činí 5,274 mld. Kč, Krajská zdravotní, a.s., má celkem 

7061 zaměstnanců, 133 primariátů, Děčínská nemocnice -14 primariátů, Ústecká 

nemocnice - 49 primariátů, Teplická nemocnice - 23 primariátů, Mostecká nemocnice -  

27 primariátů, Chomutovská nemocnice -20 primariátů, a celkem 3238 lůžek. V pěti 

nemocnicích Krajské zdravotní, a.s., celkem pracuje 973 lékařů a 2610 sester a je jedním  

z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a jedním z největších 

zaměstnavatelů v Ústeckém kraji.  

 Připravil financování nových služeb obecného hospodářského zájmu zajišťovaných 

společností Krajská zdravotní, a.s. Celkově byla v roce 2020 Krajské zdravotní na tuto 

službu poskytnuta částka cca 370 mil. Kč na investice (17 akcí) a provoz protialkoholní  

a protitoxikomanické záchytné stanice 18 mil. Kč). V souladu se zněním zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), připravil odbor zdravotnictví, ve spolupráci s dotčenými městy  

a poskytovateli zdravotních služeb, zajištění lékařské pohotovostní služby (dále LPS) na 

území kraje v roce 2021 (ÚK v letošním roce podpořil provoz 22 pohotovostních ordinací 

pro dospělé a pro děti a dorost a tato sít ordinací bude i v příštím roce zachována). 

Ve sledovaném období vedl odbor řadu jednání s dotčenými subjekty za účelem zajištění 

provozu ordinací LPS.   

 Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou 

organizaci (ZZS ÚK) se podílí na činnostech souvisejících s plněním Ujednání 

o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi Saskem a ÚK, 

Libereckým krajem a Karlovarským krajem.  

 V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., zákona 

o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, je realizována služba zajištění 

prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území ÚK, a to v nepřetržitém 

režimu (tj. 24 hodin denně/7 dní v týdnu). Současně byla realizována VZ s názvem 

„Zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území Ústeckého kraje 

v období 2021 – 2024“ a smluvně je tak zajištěna uvedená služba na území kraje i pro 

následující 4 roky.  
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 Dále byl zajištěn (smluvní vztah) provoz krajské protialkoholní a protitoxikomanické 

záchytné stanice v areálu společnosti Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o. z. 

(kapacita 10 lůžek).  

 Odbor se nadále aktivně podílí na implementaci reformy psychiatrické péče v Ústeckém 

kraji dle připravované národní Strategie reformy psychiatrické péče a pilotních projektů 

Center duševního zdraví. Připravil podklady pro zajištění financování nákladů na CDZ, kdy 

původně bylo předpokládáno financování z pilotního projektu Ministerstva zdravotnictví 

ČR v rámci reformy psychiatrické péče. Za současně nastavených podmínek pilotního 

programu (standardy CDZ) nebylo reálné do pilotního projektu vstoupit, a to z důvodu 

nenaplnění nutných personálních standardů vzhledem k akutnímu nedostatku 

zdravotnického personálu na trhu práce.  

 Vyhodnotil stipendijní program „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 

v Ústeckém kraji“ pro akademický rok 2020/2021. Do stipendijního programu bylo na 

základě žádosti zařazeno 10 nových stipendistů a bylo jim vyplaceno první stipendium 

v celkové výši 500 tis. Kč. Třinácti stipendistům, zařazeným v předchozích akademických 

letech, byla vyplacena další stipendia ve výši 650 tis. Kč. Celkový počet zařazených 

stipendistů v tomto dotačním programu je 76 stipendistů.  

 Vyhodnotil a zkontroloval vyúčtování nákladovosti odborných akcí realizovaných v roce 

2020 v rámci vyhlášeného dotačního programu s názvem „Podpora lékařských 

a zdravotnických vzdělávacích akcí“. S ohledem na pandemii COVID-19 se uskutečnily 

pouze 3 konference a semináře, které kraj podpořil celkovou částkou ve výši 282 tis. Kč.   

 Vyhodnotil dotační program „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí 

zdravotnického personálu u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje 

– 2020“, který byl vyhlášen s cílem podpořit zkvalitnění pracovních podmínek a prostředí 

pro zdravotnický personál poskytující služby v rámci akutní lůžkové péče (intenzivní, 

standardní), a to prostřednictvím modernizace vybavení pracovního prostředí sloužícího 

zdravotnickému personálu a dále obnovy stávajícího dlouhodobého majetku na 

pracovištích akutní lůžkové péče. V rámci dotačního programu bylo podpořeno  

6 organizací v celkové výši 8 722 610 Kč.  

 Vyhodnotil dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní 

lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2020“, jehož účelem je podpora kvality 

zdravotních služeb v podobě zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové 

péče, a to nákupem základního lůžkového vybavení vč. příslušenství (matrace, stolky aj.), 

přístrojového vybavení lůžek akutní lůžkové péče, zdravotnických prostředků 

přístrojového a diagnostického charakteru a dalšího vhodného vybavení potřebného pro 

poskytování zdravotních služeb na lůžkách akutní lůžkové péče a obnovou stávajícího 

dlouhodobého majetku v prostorách akutní lůžkové péče. Podpořeno bylo 6 organizací 

poskytující akutní lůžkovou péči v Ústeckém kraji, a to v celkové výši 51 111 500 Kč.  

 V návaznosti na zaslanou petici a opakované dotazy veřejnosti či měst, pak ve spolupráci 

se ZZS ÚK, p. o. a v souladu se zněním „Plánu pokrytí území kraje výjezdovými 

základnami zdravotnické záchranné služby“, připravil podkladové materiály 

pro rozhodování rady kraje ve věci možného zřízení nového stanoviště ZZS ve Varnsdorfu, 

kdy bylo konstatováno, že ve spádové oblasti byly již na začátku roku 2020 posíleny 

posádky základen ZZS v Rumburku a v Č. Kamenici.   

 Organizačně zajišťoval ve druhé polovině roku 2020 tři jednání Výboru pro zdravotnictví 

ZÚK a tři jednání Komise sociální a zdravotní, zpracoval a k datu 31. 12.2020 

administroval 30 materiálů na jednání RÚK (z toho v V. volebním období 2016-2020 bylo 

v druhé polovině roku 2020 předloženo 25 materiálů a v VI. volebním období 2020-2024 

bylo předloženo 5 materiálů) a 7 materiálů na jednání ZÚK (z toho v V. volebním období 
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2016-2020 byly v druhé polovině roku 2020 předloženy 4 materiály a v VI. volebním 

období 2020-2024 byly předloženy 3 materiály).   

 Na základě smluv uzavřených s vybranými poskytovateli zdravotních služeb a v souladu 

s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 224/2002 Sb., pokračoval odbor 

zdravotnictví ve druhé polovině roku 2020 v realizaci činností v rámci problematiky 

zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou.  

 Průběžně připomínkuje metodiky, právní předpisy a ostatní požadavky nejen z oblasti 

zdravotnictví. 

 Celkem bylo zpracováno více jak 4 500 podání a písemností a administrováno více jak 

50 smluv. 

 

V oblasti výkonu přenesené působnosti:  

 V rámci běžné korespondence z oblasti zdravotnictví bylo řešeno 22 podání (4 v roce 2019).  

 Stížností bylo doručeno 51 (15 v roce 2019), v několika případech vyžadujících odborné 

posouzení je případ posuzován nezávislým odborníkem nebo je nezávislý odborník 

poptáván.   

 Převzal cca 34.200 ks karet (8.400 v roce 2019)se zdravotnickou dokumentací ze zrušených 

ordinací.  

 Vydal 4.700 ks karet se zdravotnickou dokumentací (515 v roce 2019) novým 

poskytovatelům zdravotních služeb.  

 Provedl 175 výběrových řízení pro zdravotní pojišťovny (33 v roce 2019) v souladu se 

zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, kterých se zúčastnilo 329 

uchazečů (41 v roce 2019). 

 Vydal 67 nových oprávnění k poskytování zdravotnických služeb (41 v roce 2019). 

 Vydal 202 (76 v roce 2019) rozhodnutí o změnách v oprávnění k poskytování 

zdravotnických služeb a  87 odejmutí oprávnění (33 v roce 2019).  

 Vydal 17 povolení k poskytování zdravotních výkonů v rámci preventivní péče mimo 

zdravotnické zařízení (náměstí, mateřské školky atp.) (4 v roce 2019). 

 Byly provedeny 4 kontroly dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 1 kontrola 

podle zákona o návykových látkách (6 v roce 2019). 

 Byly provedeny 2 kontroly přenesené působnosti na úseku zdravotnictví na obcích  

s rozšířenou působností podle zákona o krajích (3 v roce 2019). Z důvodu vládních opatření 

pouze v 1. pololetí. 

 Byl postoupen k projednání 1 podnět ve věci podezření se spáchání správního deliktu (6 v 

roce 2019). 

 Přezkoumal 10 lékařských posudků v souladu s ustanovením zákona č. 373/2011 Sb.,  

o specifických zdravotních službách (6 v roce 2019). 

 Průběžně připomínkuje právní předpisy,  metodiky, a ostatní požadavky v oblasti 

zdravotnictví. 

 Zodpovídá dotazy občanů, poskytovatelů, jednotlivých zdravotnických pracovníků, 

zaměstnavatelů - telefonicky i při osobních jednáních.  

 Spolupracuje s ministerstvy, příslušnými profesními komorami, zdravotními pojišťovnami, 

orgány činnými v trestním řízení, soudy, odbornými lékařskými společnostmi, orgány 

ochrany veřejného zdraví, orgány sociálního zabezpečení a dalšími institucemi. 
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ 

 

Dotační politika 

V rámci dotační politiky Ústeckého kraje byla zajištěna administrace 5 dotačních programů: 

 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 

2014 až 2020. 

 Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 

2014 až 2020 (pozn. v roce 2020 nebyl program otevřen). 

 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020. 

 Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje 

 Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) na území Ústeckého 

kraje 

 Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje, 

 Podpora včelařů na území Ústeckého kraje,  

 Rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje. (pozn. pro oblast podpory 

nebyla v roce 2020 výzva vyhlášena). 

 Program pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 

2025 

 Program na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 (pozn. 

v roce 2020 nebyl program otevřen). 

V roce 2020 byly vyhlášeny výzvy pro předkládání žádostí z Programu pro rozvoj eko-agro 

oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 (doručeno bylo celkem 230 žádostí, z toho 

18 na obnovu krajiny a biodiverzity, 19 na EVVO, 1 na záchranné stanice a 192 na podporu 

včelařů) a z Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na 

období let 2014 až 2020 (doručeno bylo 89 žádostí). 

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 bylo rozhodnuto 

o zastavení administrace přijatých žádostí v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí  

v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 a Programu podpory rozvoje zemědělství  

a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až 2020 a zrušení poskytnutí dotací 

v rámci těchto programů pro rok 2020 z důvodu nemožnosti rozhodnout o poskytnutí dotací 

v termínu umožňujícím realizaci projektů v roce 2020 a z důvodu očekávaného nenaplnění 

předpokladu objemu prostředků na poskytnutí dotací v důsledku opatření státu v souvislosti  

s koronavirovou epidemií. 

V roce 2020 byla vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o dotaci z Programu pro podporu 

odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025. Doručeno bylo 

celkem 59 žádostí, z toho 1 žádost byla vzata zpět a 1 žádost byla navržena k nevyhovění.  Poté 

co byly všechny žádosti řádně projednány ve všech příslušných orgánech Ústeckého kraje, se 

začaly uzavírat smlouvy s úspěšnými žadateli. S ohledem na termíny ukončení projektu jsou 

předkládány závěrečné zprávy a vyúčtování projektů. Po administrativní kontrole vyúčtování 

jsou dotace propláceny.  

Dále bylo provedeno celkem 44 veřejnosprávních kontrol na místě u vybraných žadatelů dle 

plánu kontrol na 2. pol. 2020. 

V rámci Fondu vodního hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje nebyla v roce 2020 

zveřejněna výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství  

a životního prostředí Ústeckého kraje. Stále probíhající projekty jsou průběžně financovány na 
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základě předložených požadavků na proplacení dotace (dotaci lze postupně čerpat na základě 

prokázání vzniklých nákladů). Dále byly v průběhu 2. pololetí 2020 projednány žádostí  

o změnu smluvního ujednání – převážně prodloužení realizace projektu. V rámci fondu byly 

v 2. pololetí realizovány 2 kontroly na místě. 

V rámci oblasti EVVO byl zajištěn výukový materiál určený žákům převážně základních škol.  

Projektová a samosprávná činnost  

 K 31. 12. 2020 byl dokončen projekt „Moorevital 2018 – pokračování ochrany rašelinišť 

v Krušných horách“.  Projekt byl financován z programu SN-CZ Program na podporu 

přeshraniční spolupráce 2014 – 2020. Projektovými partnery byly Staatsbetrieb 

Sachsenforst (jako LP), Lesy České republiky, s. p., Zweckverband Naturpark „Erzgebirge 

/ Vogtland" a Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.  Ústecký kraj zajistil 

zpracování projektové dokumentace k revitalizačním opatřením a instalaci vybavení pro 

dlouhodobý monitoring kvality vody odtékající z revitalizovaných rašelinišť s cílem 

vyhodnotit dlouhodobý vliv revitalizačních opatření na hydrologické poměry v území. 

V listopadu 2020 byly na on-line závěrečné konferenci partnerů shrnuty výsledky projektu, 

se kterými se lze seznámit na stránkách https://moorevital.sachsen.de/index2.asp. 

 Pokračoval projekt „TetraoVit - Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka 

obecného ve východním Krušnohoří“, zaměřený na podporu biotopu tetřívka obecného, 

kvalitu jeho přirozeného prostředí a nastavení managementu pro zachování populace tohoto 

silně ohroženého druhu, v Krušných horách existenčně závislého na rašelinných biotopech. 

Projektovými partnery Ústeckého kraje jsou: Technische Universität Dresden (LP), 

Landkreis Sächsische Schweiz & Osterzgebirge, Lesy České republiky, s. p., Spolek 

Ametyst a Staatsbetrieb Sachsenforst. V rámci projektu pořídil Ústecký kraj projektovou 

dokumentaci hydrologických opatření pro cca 200 ha rašelinných biotopů. Dokumentaci 

lesnických opatření připravily Lesy ČR ve spolupráci se spolkem Ametyst. V rámci projektu 

byla realizována opatření na hraničním odvodňovacím kanále mezi Saskem a ČR. Projekt 

bude dokončen v únoru 2021. 

 Bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt OPŽP „Implementace území 

soustavy Natura  2000 v Ústeckém kraji 4. etapa 2019 – 2021“, a do další fáze schvalovacího 

řízení postoupila žádost o podporu projektu OPŽP „Zajištění péče o lokality soustavy území 

Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2020 – 2022“. Realizace obou projektů bude 

zahájena v roce 2021. 

 Pokračovala realizace 2. etapy aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací ÚK pro 

období do r. 2030, proběhly dva výrobní výbory za účasti zhotovitele a zástupců SVS a.s.  

a SčVK a.s., byla zahájena SEA.  Do ZÚK byly doporučeny ke schválení dílčí aktualizace 

PRVK ÚK pro 4 obce. 

 Na úseku spolupráce s autorizovanými obalovými společnostmi bylo administrováno 

20 darovacích smluv pro výherce soutěže „Skleněná popelnice“ o nejlepší obce a města 

v třídění komunálních odpadů. 

 

Přenesená působnost 

Oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje 

 Na úseku ochrany ovzduší bylo vedeno 198 řízení, v rámci kterých bylo vydáno  

18 závazných stanovisek k umístění vyjmenovaného stacionárního zdroje znečišťování 

ovzduší, 42 závazných stanovisek k provedení stavby zdroje, 41 rozhodnutí k povolení 

provozu zdroje, byla zrušena 2 povolení provozu a provedeno 95 změn povolení provozu 

zdroje. Dále bylo v rámci agendy ochrany ovzduší vydáno 20 vyjádření, 1 usnesení,  

9 interních sdělení a 1 jiné sdělení. V agendě ochrany ovzduší byla vedena 3 přezkumná 
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řízení a 1 zkrácené přestupné řízení a bylo změněno/zrušeno 5 závazných stanovisek 

prvoinstatnčního orgánu. V rámci poplatkové agendy bylo vydáno celkem 58 platových 

výměrů a 1 řízení o vyměření daně bylo zastaveno. 

 Na úseku posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) proběhlo u 3 záměrů posouzení vlivů 

na životní prostředí ukončené závazným stanoviskem, bylo projednáno 27 oznámení 

záměru, 24 z nich bylo ukončeno závěrem, že nebudou dále posuzovány, u 3 záměrů nebyl 

vyloučen významný negativní vliv na životní prostředí a budou tedy dále posuzovány podle 

zákona. 4 zjišťovací řízení byla ukončena na žádost oznamovatele. Dále bylo vydáno 

celkem 69 vyjádření k dokumentaci/záměru, 1 závazné stanovisko k ověření souladu/změn 

záměru, bylo vydáno 5 sdělení k podlimitním záměrům a projednáno 14 záměrů 

v kompetenci Ministerstva životního prostředí. Platnost byla prodloužena 2 závazným 

stanoviskům a dalším 2 závazným stanoviskům vzhledem ke změnám v přírodních 

podmínkách daného území platnost prodloužena nebyla. V rámci této agendy bylo dále 

vydáno 1 interní sdělení a 2 jiná sdělení.  

 Na úseku SEA bylo v oblasti územního plánování vydáno 102 stanovisek k zadání koncepce 

k návrhu/změně územního plánu, z toho 88 nebylo dále posuzováno a 14 bude dále 

posuzováno v procesu SEA. U 8 koncepcí nebylo možné vydat stanovisko. V rámci 

posuzování koncepcí bylo vedeno 1 zjišťovacích řízení se závěrem, že koncepce bude dále 

posuzována a byla vydána 3 stanoviska k návrhu koncepce. Dále bylo projednáno  

12 koncepcí v kompetenci Ministerstva životního prostředí. V rámci agendy SEA byla také 

vydána 3 jiná sdělení. 

 Na úseku integrované prevence (IPPC) bylo vedeno 134 správních řízení, ve kterých byly 

vydány 4 podstatné změny integrovaného povolení a 130 nepodstatných změn 

integrovaného povolení. 1 žádost byla zamítnuta. Dále bylo v rámci této agendy vydáno  

25 vyjádření a 1 rozhodnutí o opravě výroku rozhodnutí. Na úseku integrované prevence 

bylo v daném období provedeno celkem 46 přezkumů integrovaných povolení. 

 Na úseku státní správy ochrany horninového prostředí bylo vydáno 262 závazných 

stanovisek k umisťování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, 30 vyjádření ke 

stavbám mimo chráněná ložisková území, 5 stanovisek ke stanovení průzkumného území  

a 1 stanovisko ke stanovení chráněného ložiskového území. V oblasti geologických projektů 

bylo vydáno 266 vyjádření k projektům geologických prací. Dále bylo vydáno  

1 sdělení k sesuvnému území. 

 Na úseku pohřebnictví bylo schváleno 219 řádů veřejných pohřebišť, žádné veřejné 

pohřebiště nebylo zrušeno. 

 V rámci dotací z Operačního programu ŽP bylo vydáno celkem 68 stanovisek a v rámci 

ostatních dotačních titulů (EHP Norsko, ROP…) dalších 7 vyjádření. 

 Za oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje bylo dále zpracováno celkem  

185 souhrnných vyjádření. 

 Dále bylo na oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje vyřízeno 15 žádostí 

o informace. 

 V roce 2020 byly provedeny celkem 4 kontroly činnosti pracovníků obcí s rozšířenou 

působností v Ústeckém kraji, kteří zajišťují výkon přenesené působnosti na úseku státní 

správy ochrany ovzduší, konkrétně na Městském úřadu obce s rozšířenou působností Louny, 

Městském úřadu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem, Městském úřadu obce 

s rozšířenou působností Rumburk a Městském úřadu obce s rozšířenou působnosti 

Podbořany. Vzhledem k dobrým výsledkům kontrol na ORP nebyla stanovena žádná 

nápravná opatření. 
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Oddělení životního prostředí 

 Byla provedena kontrola u 4 obcí s rozšířenou působností zaměřená na výkon státní správy 

na úseku odpadového hospodářství, vodního hospodářství a ochrany přírody. 

 Na úseku odpadového hospodářství bylo vydáno 166 souhlasů k provozování zařízení 

k nakládání s odpady, 7 souhlasů k upuštění od třídění odpadů nebo k čerpání rezervy na 

rekultivaci skládek, 2 rozhodnutí ve věci uložení povinnosti zaplatit neodvedené 

skládkovací poplatky, 3 rozhodnutí v pochybnostech, zda se věc považuje za odpad  

a 10 rozhodnutí v odvolacím či přezkumném řízení. 

 Bylo přijato a zpracováno 20 žádostí o náhradu nákladů za odstranění nepoužitelných léčiv 

odevzdaných občany v lékárnách v Ústeckém kraji.  

 Na úseku vodního hospodářství bylo vydáno 103 meritorních rozhodnutí, z toho  

39 v druhém stupni. Dále bylo vydáno 505 vyjádření jako součást souhrnných vyjádření 

odboru nebo formou vyjádření k projektům geologických prací. Na úseku vodovodů  

a kanalizací bylo vydáno 29 rozhodnutí a 6 dalších opatření. 

 Na úseku ochrany přírody bylo pravomocně ukončeno celkem 11 odvolacích řízení 

v nejrůznějších věcech, 95 řízení ve věci povolení výjimek ze zákazů u zvláště chráněných 

druhů a 266 řízení ve věci souhlasů a závazných stanovisek (stanoviska k lesním 

hospodářským plánům, činnosti v ptačích oblastech, zásahy do významných krajinných 

prvků, evropsky významných lokalit a chráněných území atd.). Dále bylo uplatněno 

stanovisko z hlediska ochrany přírody ve 264 souhrnných vyjádřeních odboru ZPZ. Bylo 

přijato 15 žádostí o proplacení náhrad škod způsobených zvláště chráněnými šelmami 

převážně na chovech ovcí. Pokračovalo zajišťování péče o maloplošná zvláště chráněná 

území a některé význačné biotopy zvláště chráněných druhů ve volné krajině v souladu 

s platnými plány péče, popř. uzavřenými smlouvami či dohodami s vlastníky nebo nájemci 

pozemků na cca 30 různých lokalitách v kraji. 

 Na úseku regulace obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin bylo provedeno 953 změn v registru CITES, dále bylo vydáno 297 registračních listů 

pro druhy ohrožené vyhynutím, 88 rozhodnutí o výjimce ze zákazu obchodních činností  

a 302 certifikátů o udělení těchto výjimek. 

 Na úseku prevence závažných havárií byly vydány 3 rozhodnutí ve věci schválení 

bezpečnostní dokumentace, 18 vyjádření k územně plánovacím dokumentacím 

a 13 vyjádření k EIA dokumentacím; ve spolupráci s ČIŽP bylo provedeno 5 kontrol 

se zaměřením na prevenci závažných havárií ve vybraných objektech zařazených 

do skupiny A nebo B dle zákona o prevenci závažných havárií.  

 
Oddělení zemědělství 

 Na úseku státní správy lesů bylo vedeno 51 správních řízení, 12 usnesení/sdělení, vydáno  

5 stanovisek, administrováno 254 žádostí a 28 ohlášení o příspěvek podle nařízení vlády  

č. 30/2014 Sb., a 193 žádostí o přiznání finančního příspěvku na zmírnění dopadů 

kůrovcové kalamity, a dále administrováno 90 žádostí podle lesního zákona na mandatorní 

výdaje státu. Dále byla provedena kontrola agendy u 5 obcí s rozšířenou působností. 

Poskytnuta jedna informace dle zákona č. 123/1998 Sb. 

 Na úseku státní správy myslivosti bylo vedeno 12 správních řízení, dále byla 

vydána 2 usnesení/opatření. Dále byla provedena kontrola agendy u 4 obcí s rozšířenou 

působností. Dále bylo zpracováno 142 žádostí o finanční příspěvek na vybrané myslivecké 

činnosti dle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. 

 Na úseku státní správy rybářství bylo vedeno 48 správních řízení a poskytnuto 6 informací. 

Dále byla provedena kontrola agendy u 4 obcí s rozšířenou působností, 1obecního úřadu 

obce s pověřeným obecním úřadem. 



61 
 

 Na úseku ochrany zemědělského půdního fondu bylo vydáno 172 stanovisek, 14 závazných 

stanovisek a 2 rozhodnutí, 50 vyjádření, 3 podání byla postoupena, byla vydána  

3 rozhodnutí o odvolání a 2 rozhodnutí v přezkumném řízení, byla vyřízena jedna 

stížnost. Dále byla provedena kontrola agendy u čtyř obcí s rozšířenou působností. 

 Na úseku ochrany zvířat proti týrání bylo vydáno 8 rozhodnutí v odvolacím řízení  

a vypracována 2 stanoviska. Dále byla provedena kontrola agendy u 4 obcí s rozšířenou 

působností. 

 Na oddělení zemědělství bylo administrováno 155 souhrnných vyjádření k územně 

plánovacím dokumentacím obcí a měst Ústeckého kraje. 

 
 

ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU 

 

 Útvar interního auditu vykonal celkem 4 audity a 2 auditní šetření v souladu s ročním 

plánem interního auditu na rok 2020: 

 Audit systému finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje za rok 

2019, 

 Audit nastavení a provozování kamerového systému Krajského úřadu Ústeckého kraje, 

 Audit postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu odborem ZPZ KÚ ÚK za 

rok 2019, 

 Auditní šetření - Dodržování ustanovení čl. 11 a čl. 12 Směrnice o kontrolní činnosti, 

 Audit systému vedení pokladen a evidence pokladních dokladů na KÚÚK, 

 Auditní šetření - Audit plánování a výkonu veřejnosprávních kontrol na místě v oblasti 

poskytování dotací na KÚÚK za rok 2018. 

 V současnosti má rozpracované 2 audity: 

 Audit dodržování ustanovení Směrnice dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti a prováděcí vyhlášky č. 82/2018 Sb. a dodržování základních pravidel při 

nakládání s osobními údaji v podmínkách KÚÚK,  

 Audit procesu přijímání a distribuce osobních ochranných prostředků Ústeckým krajem 

- audit operativně zařazen mimo schválený roční plán interního auditu na rok 2020. 

 Zapojil se do připomínkování: 

 Vnitřních dokumentů KÚ (např. Směrnice o pokladně Krajského úřadu Ústeckého 

kraje, Směrnice o skladových zásobách, Směrnice o provozu a používání služebních 

mobilních telefonů, Spisový a skartační řád, Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 

Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi, Opatření, kterým se 

vydává Příkaz k roční účetní závěrce za rok 2020),  

 materiálů pro jednání vlády ČR (např. Materiál s názvem: „Hodnotící zpráva  

k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, 

krajů a hlavního města Prahy za léta 2017–2019“; Materiál s názvem: „Aktualizace 

Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského  

a Karlovarského kraje“), 

 návrhů právních předpisů (např. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; Návrh zákona, kterým se 

mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých 

zákonů; Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace 

o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře 
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výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).  

 Vykonával poradenskou a konzultační činnost pro některé odbory KÚ především v oblasti 

dotačních a operačních programů, veřejné podpory, spisové služby, cestovních příkazů. 

 Zúčastnil se jednání týkajících se elektronizace oběhu účetních dokladů, elektronizace 

cestovních příkazů. 

 


