
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 
a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Rada Ústeckého kraje

Usnesení

z 8. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 12.02.2021 
od 13:20 hodin do 14:15 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/8R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

účast Vladislavy Marschallové, na schůzi Rady Ústeckého kraje.

Usnesení č. 002/8R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 8. zasedání Rady Ústeckého kraje:

Mgr. Jiřího Řeháka
Ing. Jana Růžičku.

Usnesení č. 003/8R/2021
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

upravený program 8. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.

Usnesení č. 004/8R/2021
3.3 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí
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1. VRT Praha - Drážďany č.j. KUUK/015627/2021
2. Žádost o prominutí platby za služebnosti inženýrské sítě (věcné břemeno) č.j. 
KUUK/016120/2021
3. Žádost o pomoc vzhledem k situaci na Střední škole technické v Mostě č.j. 
KUUK/020657/2021

B) ukládá

1.Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit návrh řešení, 
týkající se dopisu Žádost o prominutí platby za služebnosti inženýrské sítě (věcné břemeno) 
č.j. KUUK/016120/2021
Termín: 24.2.2021

2. Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje, informovat Radu Ústeckého kraje, 
týkající se situace na Střední škole technické v Mostě.
Termín: 24.2.2021

Usnesení č. 005/8R/2021
4.1 Žádost o prodloužení termínu vyúčtování účelového příspěvku

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

prodloužení termínu předložení vyúčtování závazného ukazatele účelového neinvestičního a 
investičního příspěvku poskytnutého Střední škole technické, Most, příspěvkové organizaci, 
na podporu projektu „Od monitoru ke sportu“ ve výši 350 tis. Kč a to do 30. 6. 2021.

Usnesení č. 006/8R/2021
4.2 Nominace členů výběrové komise pro výběrové řízení na generálního ředitele 
Krajské zdravotní, a.s. 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

členy výběrové komise za Ústecký kraj pro výběrové řízení na generálního ředitele Krajské 
zdravotní, a. s.:

Mgr. Bc. Tomáše Riegera,
Ing. Michala Kučeru,
Ing. Jana Schillera. 

Usnesení č. 007/8R/2021
4.3 Souhrnná informace o udělení cen Ústeckého kraje v roce 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí:
a) souhrnnou informaci o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2019 dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení,

b) souhrnnou informaci o udělení Záslužných medailí Ústeckého kraje v roce 2020 dle 
přílohy č. 2 tohoto usnesení,

c) souhrnnou informaci o udělení Medailí hejtmana Ústeckého kraje v roce 2020 dle přílohy 
č. 3 tohoto usnesení.
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B) ukládá

hejtmanovi Ústeckého kraje Ing. Janu Schillerovi předložit materiál dle bodu A/ tohoto 
usnesení do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 15. 2. 2021.

Usnesení č. 008/8R/2021
4.4 Smlouva o zajištění koordinace očkování proti COVID-19 v Ústeckém kraji a 
zajištění podmínek pro výkon činnosti krajského koordinátora očkování 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o uzavření Smlouvy o zajištění koordinace očkování proti COVID-19 v Ústeckém kraji a 
zajištění podmínek pro výkon činnosti krajského koordinátora očkování, mezi Ústeckým 
krajem, Krajskou zdravotní, a.s. a Krajským koordinátorem očkování, dle přílohy č. 2 tohoto 
usnesení

B) svěřuje

hejtmanovi Ústeckého kraje, rozhodování o změně rozsahu managementu koordinace 
očkování a to včetně ceny za poskytnuté plnění dle č. I. odstavce 3 písm. b) Smlouvy o 
zajištění koordinace očkování proti COVID-19 v Ústeckém kraji a zajištění podmínek pro 
výkon činnosti krajského koordinátora očkování COVID-19 v Ústeckém kraji uzavřené dle 
bodu A) tohoto usnesení

Usnesení č. 009/8R/2021
6.1 Schválení Dohod o použití soukromého silničního motorového vozidla s 
neuvolněnými členy Zastupitelstva Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

dle čl. III. odst. 5 Zásad pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům 
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 16. 12. 2020, uzavření Dohod o použití soukromého 
silničního motorového vozidla s neuvolněnými členy Zastupitelstva Ústeckého kraje:
1. PhDr. Martinem Klikou, MBA, DBA, nar. ************, bytem 
****************************************, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. Bc. Elvírou Hahnovou, nar. *************, bytem 
************************************, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Usnesení č. 010/8R/2021
6.2 Změna „Zásad pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům 
Zastupitelstva Ústeckého kraje"

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje stanovit dle § 35 odst. 2 písmeno t) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, „Zásady pro poskytování cestovních náhrad 
při pracovních cestách členům Zastupitelstva Ústeckého kraje“ dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení.

B) ukládá

Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto 
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usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 15. 2. 2021

Usnesení č. 011/8R/2021
8.1 FÚK – přesun prostředků mezi oblastmi

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

přesun mezi oblastmi v rámci Fondu Ústeckého kraje :
• V Oblasti kancelář hejtmana, Podpora vzdělávání UJEP UL, běžné výdaje, se částka 6 mil 
Kč SNIŽUJE na částku 4 mil. Kč (snížení o 2 mil. Kč)
• V Oblasti regionálního rozvoje, Podpora činnosti destinačních managementů (České 
Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory, Dolní Poohří), běžné výdaje, se částka 4 mil. Kč 
ZVYŠUJE na částku 6 mil. Kč (zvýšení o 2 mil. Kč)

Usnesení č. 012/8R/2021
17.1 Transformace Lužické nemocnice a polikliniky, a. s. v Rumburku

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
vzít na vědomí předloženou a přednesenou informaci o návrhu a přípravných krocích záměru 
převodu části obchodního závodu příspěvkové organizace Ústeckého kraje Krajská 
majetková, příspěvková organizace – střediska Lužická nemocnice Rumburk na akciovou 
společnost Krajská zdravotní, a.s.

B) doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
schválit záměr převodu činností zajišťovaných příspěvkovou organizací Ústeckého kraje 
Krajská majetková, příspěvková organizace – střediska Lužická nemocnice Rumburk na 
akciovou společnost Krajská zdravotní, a.s.

C) doporučuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
uložit Radě Ústeckého kraje zabezpečit realizaci veškerých nezbytných kroků k vlastní 
realizaci záměru dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 1. 9. 2021

D) ukládá

Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodů A), B), C) 
tohoto usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 15. 2. 2021

Usnesení č. 013/8R/2021
18.1 Akce financované z Úvěru Ústeckého kraje na období 2021 - 2025, 2. část

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

1. schválit:
a) realizaci akce Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, 
p. o. - stavební úpravy a dostavba areálu (Stará 99) – vnitřní vybavení dle přílohy č. 1 tohoto 
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materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
b) schválit realizaci akce Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, p. o. - rekonstrukce elektro, 
voda, topení dle přílohy č. 2 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
c) schválit realizaci akce Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, p. o. - 
revitalizace budovy gymnázia na základě požadavků stavebního úřadu a krajské hygienické 
stanice (Svojsíkova 1) dle přílohy č. 3 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 
2021 – 2025
d) schválit realizaci akce Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, p. o. - 
úprava dvora a parkovacích míst (T. G. Masaryka 580) dle přílohy č. 4 tohoto materiálu z 
úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
e) schválit realizaci akce Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, p. o. - 
Domov mládeže Křešice - rekonstrukce skleníku z boletického panelu dle přílohy č. 5 tohoto 
materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
f) schválit realizaci akce Konzervatoř, Teplice, p. o. - stavební úpravy na objektu Diplomat 
(Chelčického 3) dle přílohy č. 6 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 
2025
g) schválit realizaci akce Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - úprava budovy Poděbradova 
pro depozitář dle přílohy č. 7 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 
2025
h) schválit realizaci akce Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice - 
Revitalizace Domova důchodců Dubí dle přílohy č. 8 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého 
kraje na období 2021 – 2025
i) schválit realizaci akce Domov Brtníky, p.o. - zdroj pitné vody z úvěru Ústeckého kraje na 
období 2021 – 2025
j) schválit realizaci akce Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o. - výstavba 
garáží výjezdové základny v Mostě z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
k) schválit realizaci akce III/25013 Rekonstrukce mostního objektu 25013 – 3 Dobroměřice 
dle přílohy č. 9 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
l) schválit realizaci akce III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 Rtyně nad 
Bílinou dle přílohy č. 10 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
m) schválit realizaci akce III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-1 Rtyně nad 
Bílinou dle přílohy č. 11 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
n) schválit realizaci akce Rekonstrukce mostu 1981-002 přes železnici Kadaň dle přílohy č. 
12 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
o) schválit realizaci akce Komunikace II/250 - Staňkovice - směr křižovatka I/7 - odstranění 
sesuvu dle přílohy č. 13 tohoto materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025
p) schválit realizaci akce Rekonstrukce mostu ev. č. 25013-4 Louny dle přílohy č. 14 tohoto 
materiálu z úvěru Ústeckého kraje na období 2021 – 2025

2. provést
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 6/5Z/2017 ze dne 29. 5. 2017, 
rozpočtové opatření – zvýšení rozpočtu o 150 582 tis. Kč:
financování:
úvěr 2021 – 2025 – zvýšení o 150 582 tis. Kč – zapojení úvěru 2021 - 2025
kapitálové výdaje:
odbor investiční, akce z úvěru 2021 – 2025 – zvýšení o částku 150 582 tis. Kč – financování 
výše uvedených akcí

B) ukládá

Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje pro investice a majetek, aby návrh 

5



dle bodu A) tohoto usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k 
rozhodnutí
Termín: 15.2.2021

Usnesení č. 014/8R/2021
20.1 Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:

1) zrušit body C) a E) usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/4Z/2017 ze dne 24. 4. 
2017

2) delegovat dle § 35 odst. 2 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, zástupce Ústeckého kraje na valné hromadě Regionální rozvojové 
agentury Ústeckého kraje, a.s., se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, 
IČO 60279524, a to v následujícím pořadí:

1. Ing. Jan Schiller – stálý zástupce
2. Ing. Michal Kučera – 1. náhradník stálého zástupce
3. PaedDr. Jiří Kulhánek – 2. náhradník stálého zástupce

přičemž účast uvedeného zástupce je osobní účastí akcionáře v souladu se zvláštní 
procedurou jeho určování dle krajského zřízení, nikoli zastoupením na základě plné moci;

3) dle § 35 odst. 2 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů,

a) navrhnout odvolání
- Ing. Jaroslava Dubského,
- Pavla Vodseďálka,
- Bc. Marka Drtila,
- Mgr. Ing. Miroslava Andrta,
z funkce člena představenstva Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., se sídlem 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO 60279524

b) navrhnout
- Mgr. Leo Steinera
- Mgr. Richarda Hájka
- Martina Matu
- Davida Palána
zástupcem Ústeckého kraje v představenstvu Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, 
a.s., se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO 60279524

c)
navrhnout odvolání
- Ing. Ladislava Drlého,
- Terezy Hyťhové,
- Zbyňka Svobody,
- Tomáše Vávry,
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z funkce člena dozorčí rady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., se sídlem 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO 60279524

d) navrhnout
- RNDr. Petra Jiráska,
- Miroslava Foltýna,
- Zbyňka Svobodu,
- ….
zástupcem Ústeckého kraje v dozorčí radě Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, 
a.s., se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO 60279524

4) uložit
a) zástupci Ústeckého kraje na valné hromadě, vykonávat práva akcionáře dle oprávněných 
zájmů Ústeckého kraje na základě usnesení zastupitelstva či rady kraje v souvislosti s 
projednávanými záležitostmi valné hromady uvedenými v pozvánce,
b) Ing. Janu Schillerovi, hejtmanu Ústeckého kraje, v případě, že se nebude valné hromady 
účastnit osobně, vystavit náhradníkovi pověření k zastupování kraje.
Termín: 31.12.2024

Usnesení č. 015/8R/2021
20.2 Dovolení členů výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje 

Zastupitelstvu Ústeckého kraje dovolit následující členy do výboru Regionální rady regionu 
soudržnosti Severozápad:

1. Filipa Ušáka
2. Jaroslava Komínka
3. Mgr. Jana Paparegu.

B) ukládá 

Ing. Michalovi Kučerovi, členu Rady Ústeckého kraje předložit usnesení dle bodu A) na 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 15.2.2021

Seznam příloh:

bod 4.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 007/8R/2021 Seznam a informace o laureátech 
Ceny hejtmana Ústeckého kraje za 
rok 2019

bod 4.3 priloha 2.pdf k usnesení č. 007/8R/2021 Seznam a informace o oceněných 
Záslužnou medailí Ústeckého kraje 

bod 4.3 priloha 3.pdf k usnesení č. 007/8R/2021 Seznam a informace o oceněných 
Medailí hejtmana Ústeckého kraje 

bod 4.4 priloha 2.pdf k usnesení č. 008/8R/2021 Smlouva o zajištění koordinace 
očkování proti COVID-19 v 
Ústeckém kraji a zajištění podmínek 
pro výkon činnosti krajského 
koordinátora očkování
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bod 6.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 009/8R/2021 Dohoda o použití soukromého 
silničního motorového vozidla – 
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA

bod 6.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 009/8R/2021 Dohoda o použití soukromého 
silničního motorového vozidla – Bc. 
Elvíra Hahnová

bod 6.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 010/8R/2021 Návrh „Zásad pro poskytování 
cestovních náhrad při pracovních 
cestách členům Zastupitelstva 
Ústeckého kraje“
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Příloha č. 1 

 

Seznam a informace o oceněných  

CENOU HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE za rok 2019 

 

1. regionální rozvoj: Ing. Zdeněk Chrdle, MBA 
 

Zdeněk Chrdle je generálním ředitelem a jednatelem společnosti AŽD Praha s.r.o. Významně se 

zasadil o modernizaci železniční tratě Lovosice – Most známé jako „Švestková dráha“. Provoz vlaků 

na této lince skončil r. 2007, kdy jej kraj přestal objednávat z důvodu nevyužívání, nízké rychlosti 

a celkově nízké atraktivity. V r. 2016 trať včetně všech nádraží od státu koupila AŽD Praha. Firma 

do modernizace zapomenuté železnice investovala 100 mil. Kč s cílem udělat z ní nejmodernější 

regionální trať v Evropě. Od prosince 2019 byl na trati obnoven denní provoz. Železnice je též 

využívaná jako testovací polygon pro autonomní vlaky. Díky osobní invenci Zdeňka Chrdleho vznikl 

ambiciózní projekt, který pomáhá vytvářet pozitivní obraz kraje.   

 

2. sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života: MUDr. Martina 

Chodacká  
 

Martina Chodacká je primářkou Onkologického oddělení Masarykovy nemocnice a Nemocnice 

Chomutov. Pod jejím vedením bylo do Centra komplexní onkologické péče V Podhájí a do pracoviště 

v Chomutově investováno s využíváním dotačních titulů více než půl miliardy korun. Primářka 

Chodacká rovněž publikuje v odborných časopisech, prezentuje v rámci odborných seminářů, je jejich 

odborným garantem či edukativní semináře organizuje. Mezi její vědeckou a publikační činnost patří 

odborné prezentace v rámci multidisciplinárního přístupu v péči o pacienta s nádorovým 

onemocněním.    

 

3. věda a výzkum: doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc. 
 

Zdeněk Havel je emeritní rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a děkan Fakulty 

zdravotnických studií UJEP. V letech 1990 – 91 se podílel na přípravě ustanovení Univerzity J. E. 

Purkyně, která byla slavnostně založena 28. září 1991. Podílej se na založení Přírodovědecké fakulty 

UJEP (2005), Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP (2006), Filozofické fakulty (2006) 

a také předchůdce dnešní fakulty Ústavu zdravotnických studií (2003). V pozici rektora významně 

přispěl k výstavbě Kampusu UJEP, přispěl k založení Fakulty zdravotnických studií či založil tradici 

předávání Cen rektora nejlepším akademickým pracovníkům a studentům. V pozici děkana získal 

akreditaci bakalářských studijních programů Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistence  

a Všeobecné ošetřovatelství na 10 let a magisterského studijního programu Organizace a rozvoj 

zdravotnických zařízení na 5 let. Zintenzivnil a rozšířil spolupráci fakulty s Krajskou zdravotní, a.s., 

po dobu jeho působení bylo založeno dalších 8 klinik. Navázal úzkou spolupráci se středními 

a vyššími odbornými zdravotnickými školami Ústeckého kraje, spolupracuje s ZZS ÚK i odborem 

ŠMT  a odborem ZD Krajského úřadu Ústeckého kraje. Rozsáhlá je i jeho výzkumná a publikační 

činnost.    

 

4. kultura: Mgr. Jan Zástěra  
 

Jan Zástěra  je skladatel, jehož většina děl se tematicky vztahuje k Ústeckému kraji, svými skladbami 

kraj propaguje v České republice i v zahraničí. V roce 2019 zkomponoval cyklus kantát o českých 

světcích a patronech „České nebe“ a zároveň rozsáhlé liturgické dílo „Římská mše“. Tyto kompozice 

poté zazněly v českých městech v rámci oslav výročí Sametové revoluce a ve spolupráci 

s Velvyslanectvím ČR při Svatém stolci a Českou biskupskou konferencí také v papežských bazilikách 

v Římě. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím Trautzlovy umělecké společnosti, která slouží jako 

platforma pro péči a rozvoj autentické regionální kultury Ústeckého kraje. Je zakladatelem a dirigentem 
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hudebního souboru Collegium hortense, s nímž uvádí díla regionálních historických i současných 

skladatelů, propaguje jejich dílo v regionu, v ČR i zahraničí. Je dirigentem Hudba Hradní stráže 

a Policie ČR, kterou pravidelně zve ke spolupráci s regionálními hudebními soubory a s níž uvádí velké 

symfonické a oratorní skladby, které vznikly v Ústeckém kraji. Působí i jako badatel. Objevil řadu 

významných zapomenutých hudebních děl a skladatelů z Ústeckého kraje.    

 

5. sport: oceněný nebyl nikdo 



A 

B

C

POŘ. JMÉNO NOMINOVANÉHO NAVRHOVATEL A B C ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU HLAVNÍ NAVRHOVATEL

1 Jiří Hromádka HZS ÚK x

Za příkladné plnění pracovních povinností, kterými se výrazně zasloužil o rozvoj IZS. Příkladná spolupráce a 

součinnost při vyšetřování požárů, průběžné a cílené vzdělávání příslušníků PČR a HZS v uvedené problematice. 

Jmenovaný byl od roku 2007 hlavním psovodem specializovaných kynologických činností KŘP ÚK. Podílel se na 

vzdělávacích akcích HZS ÚK pro širokou veřejnost a především pro děti a mládež.

plk. Ing. Petr Chytrý      

náměstek ředitele HZS ÚK      

pro úsek prevence a CNP

2
Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

Kovářská 
HZS ÚK x

Jednotka zasahovala jako druhá v pořadí dne 19. ledna 2020 v brzkých ranních hodinách u požáru domu s 

pečovatelskou službou Kavkaz ve Vejprtech. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o plně rozvinutý 

požár pokoje ve 2. nadzemním podlaží, který způsobil silné zakouření objektu. Budova byla obsazena osobami s 

omezenou schopností pohybu, které se nemohly samostatně evakuovat. Jednotka se okamžitě po příjezdu zapojila do 

záchrany ohrožených osob, za pomoci dýchací techniky. Ve spolupráci s dalšími jednotkami se podařilo zachránit 28 

osob, bohužel 8 osob při požáru zemřelo.

plk. Ing. Petr Klíma                

ředitel územního odboru 

Chomutov                                 

a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Renata Špidlíková                

starostka, OSH Chomutov

3
Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

města Vejprty
HZS ÚK x

Jednotka zasahovala jako první dne 19. ledna 2020 v brzkých ranních hodinách u požáru domu s pečovatelskou 

službou Kavkaz ve Vejprtech. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o plně rozvinutý požár pokoje ve 

2. nadzemním podlaží, který způsobil silné zakouření objektu. Budova byla obsazena osobami s omezenou schopností 

pohybu, keré se nemohly samostatně evakuovat. Jednotka okamžitě zahájila hašení požáru a současně začala za 

pomoci dýchací techniky zachraňovat ohrožené osoby. Ve spolupráci s dalšími jednotkami, které dojely později, se 

podařilo zachránit 28 osob, bohužel 8 osob při požáru zemřelo. 

plk. Ing. Petr Klíma                

ředitel územního odboru 

Chomutov                                 

a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Renata Špidlíková                

starostka, OSH Chomutov

4
HZS ÚK, stanice Klášterec nad Ohří, 

směna C
HZS ÚK x

Směna C zasahovala jako první profesionální jednotka dne 19. ledna 2020 v brzkých ranních hodinách u požáru domu 

s pečovatelskou službou Kavkaz ve Vejprtech. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o plně rozvinutý 

požár pokoje ve 2. nadzemním podlaží, který způsobil silné zakouření objektu. Budova byla obsazena osobami s 

omezenou schopností pohybu, keré se nemohly samostatně evakuovat. Jednotka se okamžitě po příjezdu zapojila do 

záchrany ohrožených osob, za pomoci dýchací techniky. Ve spolupráci s dalšími jednotkami se podařilo zachránit 28 

osob, bohužel 8 osob při požáru zemřelo. 

plk. Ing. Petr Klíma                

ředitel územního odboru 

Chomutov

5 Vladimír Volín HZS ÚK x

Pan místostarosta města Vejprty zasahoval jako občan dne 19. ledna 2020 v brzkých ranních hodinách u požáru domu 

s pečovatelskou službou Kavkaz ve Vejprtech. Budova byla silně zakouřená a obsazena osobami s omezenou 

schopností pohybu, které se nemohly samostatně evakuovat. I přes ohrožení vlastního života a zdraví, pomáhal se 

záchranou ohrožených osob. Ve spolupráci se zasahujícími jednostkami požární ochrany se podařilo zachránit 28 osob, 

bohužel 8 osob při požáru zemřelo.

plk. Ing. Petr Klíma                

ředitel územního odboru 

Chomutov

DŮVOD NAVRŽENÍ

Seznam oceněných Záslužnou medailí Ústeckého kraje

nominace za úspěšnou reprezentaci na republikové nebo mezinárodní úrovni, kterou se nominovaný významně zasloužil o propagaci složek IZS ÚK

ROK 2020

nominace za příkladné plnění pracovních povinností, dlouhodobou dobrovolnou činnost či účinnou spolupráci, kterou se nominovaný výrazně zasloužil o rozvoj 

IZS

nominace za mimořádný výkon ve službě nebo prokázání odvahy a osobní statečnosti, kterou se nominovaný významně zasloužil o účinné zvládnutí zásahu či 

mimořádné události
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6 plk. Ing. Roman Vyskočil ZZS ÚK x

Pan plk. Ing. Roman Vyskočil působí na pozici ředitele hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje od prosince 

roku 2010. Pod jeho vedením a za jeho výrazné podpory vznikla vzájemná a nadstandardní krajská spolupráce mezi 

HZS ÚK a ZZS ÚK. Svým pracovním nasazením, ochotou a vstřícností významně přispěl k realizaci vzájemného 

Mezinárodního metodického cvičení Rallye Ostrov pro složky Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, 

která má již svou dlouhodobou tradici. Dále se významně podílel na vytvoření společných metodických taktických 

cvičení a především na rozvoji spolupráce se složkami HZS ÚK se ZZS ÚK v projektu Časná defibrilace v Ústeckém 

kraji. Jeho vstřícnost a ochota se tak stala nepostradatelnou součástí vzájemné partnerské spolupráce v rámci složek 

IZS na území Ústeckého kraje. Udělení navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení této spolupráce.

Bc. Petr Bureš, MBA                                                                 

náměstek ředitele ZZS ÚK

7 prap. Radek Andrle KŘP ÚK x

Dne 4. března 2020 došlo k zahoření nákladní jízdní soupravy, která byla nahlášena řidičem vozdila na dálnici D8. Na 

místo byla vyslána hlídka dálníčního oddělení Řehlovice ve složení prap. Anderle a prap. Kohout. Díky včasnému 

příjezdu na místo a jejich rychlou reakcí na místě samotném zvládli lokalizovat požár a také ho uhasit, a to za použití 

přístrojů umístěných v tunelovém celku. Svým výkonem zabránili šíření požáru a zahoření celé jízdní soupravy. 

Zároveň nedošlo k velké škodě na majetku majitele vozidla a majetku Ředitelství silnic a dálnic Praha. Policisté svým 

profesionálním jednáním zabránili zejména ohrožení života nebo zdraví ostatních účastníků silničního provozu.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

8 mjr. Mgr. Daniel Franc KŘP ÚK x

Vedoucí oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Krajského ředitelství PČR Ústeckého kraje mjr. Mgr. Daniel Franc 

se podílí na plnění úkolů IZS v Policii České republiky více jak 24 let. Po celou tuto dobu zůstal věrný ústeckému 

regionu. V průběhu těchto let se podílel nejprve jako policejní orgán a později jako vedoucí oddělení na mnoha zásazích 

složek IZS. Při koordinaci jednotlivých zásahů složek IZS vždy rozhodoval se znalostí věcí a přispěl tak k úspěšnému 

zvládnutí řady mimořádných situací. Dokázal vždy spojit nabyté teoretické vědomosti, ale i praktické zkušenosti při 

koordinaci sil a prostředků na místě zásahu. V letošním roce jmenovaný svým osobním a profesionálním nasazením 

přispěl k úspěšnému zvládnutí mimořádného opatření na území Ústeckého kraje při zavedení dočasné ochrany 

vnitřních hranic ČR v souvislosti bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádadek a vnitření bezpečnost spojenou s 

rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2. Udělení medaile je projevem úcty 

za dlouhodobou a svědomitou činnost ve prospěch IZS. 

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

9 prap. Jakub Ježko KŘP ÚK x

V mimořádné míře projevil osobní statečnost, kdy se významným způsobem podílel na záchraně osob při požáru domu 

sociálních služeb ve Vejprtech. Dne 19.1.2020 po oznámení o vzniku požáru neprodleně vyjel společně s kolegou prap. 

Jakubem Ježko na místo a jako první vstoupili do budovy B, ve které vznikl požár, nacházelo se zde 35 klientů domova. 

Policisté bez dýchacích přístrojů, bez ohledu na ohrožení svého života a zdraví začali s okamžitou evakuací osob a 

následně v součinnosti s jednotkou doborvolných hasičů Vejprty a zaměstnanci domova sociálních služeb v této 

evakuaci pokračovali. Pprap. Martin Marek po vynesení prvních osob prováděl resuscitaci osob nejevících známek 

života, a prap. Ježko Jakub se do budova B vracel pro další klienty až do té doby, kdy se v budově nikdo nenacházel. 

Při záchraně osob se prap. Ježko Jakub nadýchal zplodin a musel být ošetřen v nemocnici Chomutov, kdy byl po 

ošetření propuštěn. Oba policisté se zachovali v souladu se služební přísahou, kdy se zavázali zachraňovat životy a 

zdraví osob, bez ohledu na svoje.

plk. Mgr. Radek Houška 

vedoucí územního odboru 

Chomutov



10 plk. Mgr. Jaromír Kníže
KŘP ÚK                      

ZZS ÚK
x

Ředitel KŘ policie Ústeckého kraje plk. Mgr. Jaromír Kníže se podílí na plnění úkolů IZS v Policii České republiky více 

jak 36 let. Z toho 5 let působí v čele Policie ČR v Ústeckém kraji. Jemnovaný v průběhu těchto let se zúčastnil jako 

řídící důstojník mnoha zásahů IZS. Při řízení zásahů vždy rozhodoval se znalostí věcí, kdy dokázal spojit nejen nabyté 

teoretické vědomosti, ale i získané praktické zkušenosti. Má velký podíl na účinném zvládnutí řady mimořádných 

událostí, k nim došlo za posledních 5 let na teritoriu kraje (např. zajištění vnitřních hranic ČR na teritoriu kraje v 

letošním roce v souvislosti s hrozbou pro veřejný pořádek a bezpečnost spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 

atd.). Jeho činnost je systematická a cílevědomá se snahou dosáhnout zlepšení celkové výslednosti v práci ústecké 

policie, při efektivním využití sil a prostředků. Svou práci vykonává s nadstandardním nasazením, vše s cílem zajistit 

bezpečí a rychlou pomoc občanům Ústeckého kraje. V Ústeckém kraji je za jmenovaným vidět obrovský kus odvedené 

práce. Pod jeho vedením ústecká policie dosahuje ve srovnání s ostatními útvary v rámci republiky velmi dobrých 

výsledků, na kterých má jmenovaný značný podíl a to nejen díky své vysoké odbornosti, alei i týmu, který zde vychoval.                                                                                       

Dále pak pod jeho vedením a za jeho výrazné podpory vznikla vzájemná a nadstandardní krajská spolupráce mezi KŘP 

ÚK a ZZS ÚK. Svým pracovním nasazením, ochotou a vstřícností významně přispěl k realizaci vzájemného 

Mezinárodního metodického cvičení Rallye Ostrov pro složky Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, 

která má již svou dlouhodobou tradici. Dále se významně podílel na vytvoření společných metodických taktických 

cvičení a především na rozvoji spolupráce se složkami KŘP ÚK se ZZS ÚK v projektu Časná defibrilace v Ústeckém 

kraji. Jeho vstřícnost a ochota se tak stala nepostradatelnou součástí vzájemné partnerské spolupráce v rámci složek 

IZS na území Ústeckého kraje. Udělení navrhovaného ocenění by bylo projevem úcty a ohodnocení této spolupráce.

plk. Ing. Petr Sytař        

náměstek ředitele KŘP ÚK                

a                                                        

Bc. Petr Bureš, MBA                                                                

náměstek ředitele ZZS ÚK  

11 prap. Petr Kohout KŘP ÚK x

Dne 4. března 2020 došlo k zahoření nákladní jízdní soupravy, která byla nahlášena řidičem vozdila na dálnici D8. Na 

místo byla vyslání hlídka dálníčního oddělení Řehlovice ve složení prap. Anderle a prap. Kohout. Díky včasnému 

příjezdu na místo a jejich rychlou reakcí na místě samotném zvládli lokalizovat požár a také ho uhasit, a to za použití 

přístrojů umístěných v tunelovém celku. Svým výkonem zabránili šíření požáru a zahoření celé jízdní soupravy. 

Zároveň nedošlo k velké škodě na majetku majitele vozidla a majetku Ředitelství silnic a dálnic Praha. Policisté svým 

profesionálním jednáním zabránili zejména ohrožení života nebo zdraví ostatních účastníků silničního provozu.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK



12 pprap. Vlastimil Kotrba KŘP ÚK x

Podílel se na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným nasazením se zasloužil o 

splnění všech úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 dočasně znovu zavedena 

ochrana vnitřeních hranic. Službu vykonával svědomitě na hraničním přechodu Hora sv. Šebestiána, který patřil k 

vysoce zatíženému přechodu s ohledem na vysokou průjezdnost vozidel, a to bez ohledu na odpracované hodiny a 

povětrnostní podmínky. Po celou dobu byl odborným garantem v oblasti problematiky cizinecké policie. Jmenovaný 

slouží u Policie ČR přes 20 let, službu vykonává řádně a svědomitě.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

13 prap. Bc. Jan Krušina KŘP ÚK x

Podílel se na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným nasazením se zasloužil o 

splnění všech úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 dočasně znovu zavedena 

ochrana vnitřeních hranic. Službu vykonával svědomitě na hraničním přechodu Krásný Les bez ohledu na odpracované 

hodinya povětrnostní podmínky. Po celou dobu stanoviště zastřešoval po odborné stránce a pomáhal ostatním 

policistům.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

14 pprap. Martin Marek KŘP ÚK x

V mimořádné míře projevil osobní statečnost, kdy se významným způsobem podílel na záchraně osob při požáru domu 

sociálních služeb ve Vejprtech. Dne 19.1.2020 po oznámení o vzniku požáru neprodleně vyjel společně s kolegou prap. 

Jakubem Ježko na místo a jako první vstoupili do budovy B, ve které vznikl požár, nacházelo se zde 35 klientů domova. 

Policisté bez dýchacích přístrojů, bez ohledu na ohrožení svého života a zdraví začali s okamžitou evakuací osob a 

následně v součinnosti s jednotkou doborvolných hasičů Vejprty a zaměstnanci domova sociálních služeb v této 

evakuaci pokračovali. Jmenovaný po vynesení prvních osob prováděl resuscitaci osbo nejevících známek života, a 

prap. Ježko Jakub se do budova B vracel pro další klienty až do té doby, kdy se v budově nikdo nenacházel. Oba 

policisté se zachovali v souladu se služební přísahou, kdy se zavázali zachraňovat životy a zdraví osob, bez ohledu na 

svoje.

plk. Mgr. Radek Houška 

vedoucí územního odboru 

Chomutov

15 prap. Dominik Mati KŘP ÚK x

Podílel se na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným nasazením se zasloužil o 

splnění všech úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 dočasně znovu zavedena 

ochrana vnitřeních hranic. Službu vykonával svědomitě na hraničním přechodu Cínovec bez ohledu na odpracované 

hodiny a povětrnostní podmínky. 

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

16 nprap. Václav Pagurko KŘP ÚK x

Vstoupil do služebního poměru v roce 1994, přičemž po celou dobu své kariéry působí v Ústeckém kraji. 15 let působil 

u cizinecké policie, kde v rámci své služby, vždy ochotně a s aktivním přístupem plnil veškeré činnosti, spjaté s 

výkonem při střežení hranic ČR. Již u cizinecké policie prokázal svou ochotu pomáhat ostatním, a to i ve vypjatých 

situacích. V roce 2009 přestoupil na odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, se zařazením ke kontrolní 

skupině oddělení dozoru a dohledu, kde po dobu tří let aktivně působil při kontrolách držitelů zbrojních licencí v teritoriu 

Ústeckého kraje. Při současném začlenění na odělení odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v Mostě, kde 

působí dodnes, vykonává kontrolní a evidenční činnost na úseku držitelů zbraní a střeliva, kdy odvádí plněprofesionální 

práci a každý zjištěný nedostatek okamžitě řeší v zájmu celkové bezpečnosti ohledně držení zbraní v Ústeckém kraji. 

Navržený policista dobrovolně nabídl svou pomoc v době vyhlášení nouzového stavu, a to při vyčleňování hlídek k 

plnění služebních povinností na státní hranici, kdy byl na dobu dvou měsíců převelen na stanoviště D8 - Krásný Les. 

Přes svůj pokročilý věk, příkladně a svědomitě vykonával službu a byl dobrým příkladem mladším kolegům.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

17 mjr. Ing. Miroslav Polcar KŘP ÚK x

Podílel se na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným nasazením se zasloužil o 

splnění všech úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 dočasně znovu zavedena 

ochrana vnitřeních hranic. Službu vykonával svědomitě na hraničním přechodu Krásný Les, který patřil k 

nejzatíženějším hraničním přechodům v ÚK díky vysokému průjezdu nákladních vozidel a problematickým 

povětrnostním podmínkám. 

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

18 mjr. Ing. Bc. Milan Slepička KŘP ÚK x

Významně se zasloužil o zvládnutí mimořádné události v rámci opatření na statní hranici za vyhlášení nouzového stavu. 

Jako vedoucí na hraničním přechodu Cínovec, při znovuzavedení ochrany státních hranic, řídil, organizoval a 

kontroloval vybudování stanoviště a zázemí pro policisty, následně koordinoval veškeré činnosti související s 

překračováním státních hranic ve svěřeném úseku. Po celou dobu byl i odborným garantem v oblasti problematiky 

cizinecké policie.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

19 kpt. Ing. et. Ing. Marin Sochr KŘP ÚK x

Svým mimořádným nasazením se podílel na splnění všech úkolů souvisejících s uzavřením vnitřních hranic České 

republiky v době nouzového stavu a organizaci služby na státních hranicích. Jmenovaný se významnou měrou 

angažuje v oblasti zpracování a vývoje technických specifikací speciálních policejních vozidel určených ke kontrole 

vozidel v komerční přepravě ve prospěch bezpečnosti silničního provozu Ústeckého kraje, jakožto významné 

průmyslové oblasti s vysokou koncentrací této dopravy.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK



20 prap. Jiří Stupka KŘP ÚK x

Podílel se na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným nasazením se zasloužil o 

splnění všech úkolů vyplývajících z usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 dočasně znovu zavedena 

ochrana vnitřeních hranic. Službu vykonával svědomitě na hraničním přechodu Krásný Les bez ohledu na odpracované 

hodiny a povětrnostní podmínky. Po celou dobu stanoviště zastřešoval po odborné stránce a pomáhal ostatním 

policistům.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

21 plk. Ing. Petr Sytař KŘP ÚK x

Mimořádným způsobem se podílel na zvládnutí bezpečnostních opatření v době nouzového stavu. Svým mimořádným 

nasazením se zasloužil o bezproblémové a okamžité splnění usnesení vlády ČR, kterým byla dne 16. března 2020 

dočasně znovu zavedena ochrana vnitřních hranic. Veškeré činnosti související s ochranou hranic koordinoval, 

počínaje zajištěním technických zábran a dopravních značení pro uzavření hraničních přechodů, zajištění materiálu a 

zázemí pro policisty sloužících na haničních přechodech. Prioritou bylo zajištění výkonu služby po celé délce vnitřní 

hranice na území ÚK. Komunikoval a zajišťoval součinnost se zástupci Armády ČR a Celní správy, kteří se podíleli na 

střežení hranic. Jako náměstek krajského ředitele pro vnější službu dále koordinoval výkon vnější služby a zároveň byl 

zajištěn dohled nad dodržováním mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví. S tím souvisela i kontrola nad 

dodržováním karanténních opatření. Plk. Ing. Petr Sytař byl také v neustálém kontaktu s HZS ÚK, ZZS ÚK, Krajskou 

hygienickou stanicí a dalšími příslušnými správními orgány. Nad rámec svých povinností zajišťoval distribuci 

ochranných prostředků pro policisty, kteří sloužili zejména v "první linii". Plk. Ing. Petr Sytař po dobu výkonu své funkce 

náměstka ředitele pro vnější služby se významným způsobem podílí na budování dobrých vztahů mezi složkami IZS ÚK 

a rozvoji vzájemné spolupráce v oblasti bezpočnosti a krizového řízení.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

22 nprap. Ing. Josef Vitásek KŘP ÚK x

Byl hlavním orhanizátorem rozsáhlého cvičení složek IZS, kterého se zúčastnilo cca 100 osob. Cvičení bylo zaměřeno 

na řešení krizové situace v objektu s rukojmími. Část rukojmích byla zraněna. PČR, cestou týmů, řešila nebezpečné 

pachatele a prvotní ošetření, záchranná služba s hasiči řešila následnou zdravotní pomoc zraněných, transport, třídění 

a následnou péči zraněných rukojmí. Nprap. Ing. Josef Vitásek nastoupil do služebního poměru v roce 1999. Od roku 

2007 je zařazen na Zásahové jednotce, v současné době jako instruktor speciální přípravy. Během své kariéry se 

podílel na desítkách akcí proti nebezpečným pachatelům, spojených s vyjednáváním a rukojmími. Svým osobním i 

profesionálním nasazením se podílel na záchranných akcích při mimořádných situacích, do kterých byly zapojeny i 

ostatní složky IZS.

plk. Mgr. Jaromír Kníže       

ředitel KŘP ÚK

23 MUDr. Ilja Deyl ZZS ÚK x

MUDr. Ilja Deyl je lékař oboru anesteziologie a urgentní medicína, soudní znalec, lektor a uznávaný odborník mnoha 

činností urgentní medicíny, je ředitelem Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje od roku 2004, kdy byla 

usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje tato organizace zřízena. Svojí pílí a profesionálním přístupuem se zasadil 

nejen o rozvoj oboru urgentní medicíny, ale především o rozvoj přednemocniční neodkladné péče v Ústeckém kraji, 

včetně letecké záchranné služby. Pod jeho příkladným vedením je Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje 

vnímána jako vysoce profesionální složka Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje, a to nejen laickou, ale 

i především odbornou veřejností. Zaměstnanci je ceněn nejen pro svůj odborný přístup k vedení organizace, ale 

zejména pro jeho empatii, lidskost a vstřícnost. V měsíci září tohoto roku oslaví významné životní jubileum - 70. 

narozeniny.Projev úcty a ohodnocení jeho příkladné celoživotní práce.

Bc. Petr Bureš, MBA                                                                 

náměstek ředitele ZZS ÚK

24 Pavel Kačír ZZS ÚK x

Pracuje na pozici řidič záchranář od roku 1992. Od roku 2009 je koordinátorem řidičů ZZS ÚK pro oblast Kadaň. Svým 

příkladným plněním pracovních povinností patří mezi nejlépe hodnocené zaměstnance v této profesi, kdy je zároveň 

uznávaným kolegou pro svou profesionalitu i přátelskou povahu. V letošním roce slaví významné životní jubileum - 50. 

narozeniny a profesních 28 let. Projev úcty a ohodnocení jeho příkladné práce řidiče záchranáře.

Bc. Petr Bureš, MBA                                                                  

náměstek ředitele ZZS ÚK

25 Michal Kout ZZS ÚK x

Pracuje ve funkci vedoucího záchranáře výjezdových základen Litoměřice a Úštěk. Od počátku pandemie Covid-19 se 

významně podílel na zajištění ochranných pomůcek pro členy výjezdových skupin oblasti Litoměřice a díky svému 

profesionálnímu přístupu a nasazení k pracovním povinnostem je vzorem pro své kolegy. Právem patří mezi nejlépe 

hodnocené vedoucí pracovníky jednotlivých výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. 

Projev úcty a ohodnocení příkladné práce vedoucího záchranáře.

Bc. Petr Bureš, MBA                                                                

náměstek ředitele ZZS ÚK



26 Krajská zdravotní, a.s. ZZS ÚK x

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje si velmi váží dlouholeté vzájemné spolupráce s Krajskou zdravotní, 

a.s. v zajištění dostupné, vysoce profesionální zdravotní péče, včetně řešení akutních stavů v systému centrové péče 

pro obyvatele Ústeckého kraje. Nemocnice Krajské zdravotní, a.s. v období pandemie koronaviru plnily svou 

nezastupitelnou úlohu a významně se podílely v boji proti šíření onemocnění SARS-CoV-2. Navrhované ocenění je 

vyjádření úcty všem lékařům, zdravotníkům a představitelům Krajské zdravotní, a.s. za dosavadní vzájemnou 

spolupráci.

Bc. Petr Bureš, MBA                                                                

náměstek ředitele ZZS ÚK

27 Ing. Jiří Novák HZS ÚK x

Je předsedou představenstva Krajské zdravotní, a.s. a po celou dobu pandemie COVID-19 koordinoval a řídil 

zdravotnickou, technickou i personální oblast k zajištění zvládnutí mimořádných opatření zavedených Ministerstvem 

zdravotnictví v době nouzového stavu. V rámci krizového štábu koordinoval spolupráci s ostatními složkami IZS, 

dohlížel nad plněním veškerých úkolů daných nadřízenými orgány i nad fungováním celé akciové společnosti skládající 

se z několika subjektů. Dlouhodobě se podílí na rozvoji zdravotnických služeb v Ústeckém kraji a jejich financování. V 

roce 2019 byla Krajská zdravotní, a.s. pod jeho vedením oceněna Národní cenou kvality České republiky v kategorii 

"Podnikatelský sektor-velká organizace". Významnou měrou tak Ing. Novák přispívá k dobrému jménu Ústeckého kraje 

a zásluhami v podobě zvládnutí krizové situace v době koronaviru je příkladem i ostatním.

plk. Ing. Roman Vyskočil 

ředitel HZS ÚK

28 MUDr. Lenka Šimůnková ZZS ÚK x

Paní ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje od počátku pandemie onemocnění SARS-CoV-2 úzce 

spolupracovala se Zdravotnickou záchranou službou ÚK. Její obětavost, vstřícnost a cenné konzultace významně 

pomohly nastavit systém algoritmů ochranných pomůcek pro výjezdovou činnost posádek ZZS ÚK. Svým osobním a 

pracovním nasazením významně přispěla k řešení pandemické situace v boji proti šíření koronaviru na území 

Ústeckého kraje. Ocenění je vyjádření úcty vzájemné spolupráce mezi ZZS ÚK a KHS ÚK.

Bc. Petr Bureš, MBA                                                                 

náměstek ředitele ZZS ÚK

Seznam zkratek:

Integrovaný záchranný systém IZS

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje HZS ÚK

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje KŘP ÚK

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje ZZS ÚK

Sbor dobrovolných hasičů SDH

Územní odbor ÚO

Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Chomutov OSH Chomutov



POŘ. JMÉNO NOMINOVANÉHO NAVRHOVATEL ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU 

1 Mgr. František Bína Ing. Vlastimil Vozka

Za jeho dlouholetý přínos a 25 let práce v Euroregionu Krušnohoří.

Mgr. František Bína po své předchozí práci ve školství a práci v samosprávě ve funkci zástupce starosty města 

Mostu přešel po založení Euroregionu Krušnohoří nejprve do jeho rady a následně byl zvolen jednatelem 

Euroregionu, kde pracuje od roku 1995 dosud' V průběhu své práce osvědčil své organizační schopnosti a svůj 

pedagogický přístup , kde pod jeho vedením se dařilo a daří navazovat přátelswí a spolupráci obcía měst po obou 

stranách hranice. Vzhledem k jeho dlouhodobým zkušenostem se dařilo prosazovat smysluplné projekty

spolufinancované z evropských fonců. Po 25ti letech se rozhodl Mgr' Bína odejít do důchodu, je tedy vhodná doba 

pro bilancování a důstojné poděkování za jeho přínos pro Krušnohoří a tím i pro Ústecký kraj.

2 Rudolf Prchal Tančin
Člen Rychnovského spolku, aktivně se zapojuje do jeho činnosti. Velmi aktivní byl při obnově Božích muk a kapličky 

v Rytířově. Každoročně pořádá v obci akce pro děti a již šestnáctým rokem vydává Rychnovský kalendář.

3 Mgr. Vladimír Rouček Ing. Helena Veverková

Dlouhodobě působil v těžebních společnostech Severní energetická a Vršanská uhelná, přispěl k průmyslovému 

rozvoji regionu. Vždy podporoval zachování hornických tradic a zasadil se o sociální stabilitu hornické profese v 

Ústeckém kraji v období útlumu těžby po stanovení závazných limitů těžby platných pro lom ČSA.Rekultivace 

prováděné těžebními společnostmi pod jeho vedením patří k nejlepším v rámci evropské rekultivační školy. Své 

dlouhodobé zkušenosti v báňských profesích předává v rámci svého působení v odborných organizacích a svazech.

4 Ing. Otakar Tuček Ing. Rudolf Jung

Znamená pro energetiku, která prochází složitým obdobím, dlouhodobý přínos, nejen v obecné poloze, ale také pro 

energetiku v Ústeckém kraji, a to ve všech souvislostech. Aktivně spolupracoval s Hospodářskou komorou, kde 

"nová" energetika hraje opět zásadní roli v dalším rozvoji regionu.

5 Ing. Helena Veverková Gabriela Nekolová
Za její celoživotní práci ve prospěch rozvoje Ústeckého kraje, zejména v oblasti energetiky, zahlazování důlních 

škod a celkové transformace Ústeckého kraje jako hospodářsky znevýhodněného regionu.
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6 Jitka Gavdunová Oldřich Bubeníček Pomoc a podpora po tragické události v DOMOVĚ KAVKAZ dne 19.1.2020.

7 Jaroslav Volák HZS ÚK

Pracuje u HZS ÚK 35 let. Velmi aktivně pracoval v oblastí požárního sportu, zúčastnil se mnoha mimořádných 

událostí, aktivně pracuje s mládeží. Po celou dobu služby pracuje spolehlivě a nebyl nikdy kázeňsky trestát. Ocenění 

dlouhodobého příkladného pracovního úsilí a osobní iniciativy v oblasti požární ochrany.

8 Michal Kala KVV
Za významné přispění k řešení mimořádné situace COVID-19. Za dlouhodobé zásluhy v činnosti v ČSOL Ústeckého 

kraje a péči o válečné veterány.

9 Jiří Petrák Zdeněk Matouš

Jako ředitel Městské policie Krupka pomáhá při zajišťování bezpečnosti v ulicích města Krupka, poskytuje pomoc 

občanům v nejrůznějších krizových situacích. Často spolupracuje se svým týmem při záchraně lidských životů. 

Dohlíží na vzdělávání a pravidelná školení svých strážníků, i proto jsou jejich zásahy naprosto profesionální. V době 

koronavirové krize zajišťoval osobně pomoc seniorům, a to i v době svého osobního volna. Zajišťoval rozvoz OOP 

všem občanům města Krupka.

10 Lenka Vonka Černá Charita ÚL

Aktivně se podílela na řešení mimořádné situace - pandemie COVID-19. Pod jejím vedením vzniklo a fungovalo 

Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci. Paní Lenka Vonka Černá dokáže lidi motivovat, aktivizovat a 

nasměrovat.

11 Zuzana Lešková Charita ÚL

Za vysoké pracovní nasazení a zvládnutí krizových situací v roce 2020, které řešila v souladu s krizovým řízením 

orgánů Ústeckého kraje a v souladu se standardy panelu Humanitárních organizací ÚK. Navrhovaná skvěle řídila a 

organizovala činnost týmů v součinnosti s ostatími složkami IZS ÚK a orgány krizového řízení Ústeckého kraje.



12 Barbora Ježková ZZS ÚK

Příkladným plněním pracovních povinností patří mezi nejlépe hodnocené vedoucí lékařky Zdravotnické záchranné 

služby Ústeckého kraje a je tak vzorem pro své kolegy. V letošním roce slaví významné životní jubileum - 50 let. 

Projev úcty k její dosavadní příkladné činnosti lékařky.

13 Jan Trpišovský ZZS ÚK

Od počátku pandemie se významně podílel na zajištění dostatečného množství speiálních ochranných pomůcek. Je 

nepostradatelným členem krizového štábu ZZS ÚK. Projev úcty k jeho příkladné činnosti v pozici vedoucího krizové 

připravenosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

14 Jaroslav Halamka ZZS ÚK

Od počátku pandemie se významně podílel na vytvoření speciálních algoritmů, které přispěly k vytvoření nejlépe 

organizovaného a především uceleného souboru pravidel osobní ochrany zdravotníků v oblasti přednemocniční 

neodkladné péče poskytované ZZS ÚK. Je nepostradatelným členem krizového štábu ZZS ÚK. Projev úcty k jeho 

příkladné činnosti lékaře Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

15 Otakar Fleischmann ZZS ÚK

Od počátku pandemie se významně podílel na nastavení psychosociální podpory v obtížné a náročné situaci pro 

zdravotníky v první linii v boji proti šíření onemocnění COVID-19. Projev úcty k jeho dosavaní příkladné práci 

psychologa a vedoucího SPISZdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.

16 Ján Belko Ivan Bílý

Desítky let věnoval svůj volný čas na podporu vzdělávání dětí a mládeže v rybářských kroužcích na úkor své rodiny. 

Celý svůj život zasvětil spolčensky nejrozšířenějšímu koníčku v ČR, kterým je sportovní rybářství. Je osobností 

rybářské obce a vzorem pro celou generaci mladých rybářů.

17 Jaroslav Holý Ivan Bílý

Celý svůj život zasvětil spolčensky nejrozšířenějšímu koníčku v ČR, kterým je sportovní rybářství. Jeho osoba se 

zasloužila především o vysoce erudovanou práci v oblasti legislativy ČRS, z.s. Je vzorem pro celou generaci 

mladých rybářů.

18 Jaroslav Ježek Ivan Bílý

Podstatnou část svého života působil v různých funkcích Českého rybářského svazu. Jeho osoba se zasloužila 

především o práci v oblasti dozorčích a ekonomických komisí ČRS, z.s. Za desítky let rozdal mnoho cenných rad a 

zkušeností, které načerpal během svého velmi aktivního rybářského života.

19 Miroslav Körschner Václav Veverka

Zásluha za: rozvoj mládežnického šachu v Ústeckém kraji, pravidelné pořádání šachových turnajů v Mostě jako 

Mistrovství České republiky v rapid šachu, Mistrovství Čech do 8 a 10 let v letech 2018-2020, propagace Ústeckého 

kraje formou videí, fotografií a poznávání.



 
      Ing. Jan Schiller 
      hejtman Ústeckého kraje 

 
Číslo objednatele: 21/SML0639/SOD/KH  
Číslo poskytovatele:  

 

Smlouva o zajištění koordinace očkování  
proti COVID-19 v Ústeckém kraji a zajištění podmínek  
pro výkon činnosti krajského koordinátora očkování  

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) ve spojení s ustanovením § 14 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“) a § 80 zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) 
 
 

Smluvní strany 
 
Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:    Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:    Ing. Jan Schiller, hejtman  
IČO:    70892156 
DIČ:    CZ 70892156 
Bank. spojení:    Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem,  
    č. ú.: 30189-883028399/0800  

Zástupce pro věcná jednání: Ing. Petr Severa 
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz, +420 475 657 435 
(dále jen „Objednatel“)  

 
a 
 
Poskytovatel 
Krajská zdravotní, a.s. 
Sídlo:  Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad 

Labem  
Zastoupený:    MUDr. Aleš Chodacki, generální ředitel  
IČO:    25488627 
DIČ:    CZ 25488627 
Bank. spojení:    ČSOB, a.s. 
    č. ú.: 216686400/0300 

Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Dana Vaculíková 
E-mail/telefon:    dana.vaculikova@kzcr.eu / +420 477 112 024 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka1550,  
(dále jen „Poskytovatel“)  

 
a 
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Krajský koordinátor očkování 
MUDr. Aleš Chodacki 
zaměstnanec společnosti Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 
400 11 Ústí nad Labem  
E-mail/telefon:    ales.chodacki@kzcr.eu / +420 477 114 100 

(dále jen „KKOČ“)  

 

 s ohledem na to že: 

 Vláda České republiky usnesením č. 957 ze dne 30. září 2020 vyhlásila nouzový 
stav na území celé České republiky v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru 
(označovaného jako SARS CoV-2), který usneseními č. 1108 ze dne 30. října 2020 , 
č. 1195 ze dne 20. listopadu 2020, č. 1294 ze dne 10. prosince 2020 , č. 1373 ze dne 
23. prosince 2020 a č. 55 ze dne 22. ledna 2021 prodloužila; 

 Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 6. 12. 2020 Strategii zavádění, organizace 
a indikace očkování proti onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 v 
České republice, kterou aktualizovalo dne 22. 12. 2020 jako STRATEGII OČKOVÁNÍ 
PROTI COVID-19 V ČESKÉ REPUBLICE;  

 ze Strategie očkování proti COVID-19 v ČR vyplývá, že nejúčinnějším nástrojem 
kontroly současné pandemie onemocnění COVID-19 je očkování. Hlavním cílem 
očkování proti COVID-19 je ochrana obyvatel před tímto onemocněním a zabránění 
šíření nákazy v populaci. Pouze tak lze dosáhnout snížení počtu úmrtí, zabránění 
dalšímu přetížení akutních a intenzivních lůžek ve zdravotnických zařízeních, přispět k 
ochraně zdravotnických pracovníků a ochraně složek kritické infrastruktury. Tento úkol 
si vyžádá zapojení velkého počtu zainteresovaných stran. Jako zcela klíčová se jeví 
role nejen zdravotnických zařízení a v další fázi očkování také sítě praktických 
lékařů, ale také krajů, zdravotních pojišťoven, Armády ČR a dalších. Strategie 
očkování tak krajům určuje roli v oblasti strategického plánování; 

 Ministerstvo zdravotnictví ČR, zaslalo e-mailem dne 23. 12. 2020 krajům 
aktualizovanou verzi Strategie očkování proti COVID-19 v ČR, s tím, že současně 
požádalo o nominaci krajského koordinátora pro očkování proti COVID-19. Koordinátor 
by měl mimo jiné fungovat jako kontaktní bod mezi krajem, resp. Hl.m. Praha, 
Ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami, očkovacími místy a distributory 
a proto bylo nutné ustanovit co nejdříve strukturovanou formu kontaktů mezi všemi 
zainteresovanými; 

 Ústecký kraj nominaci pana MUDr. Aleše Chodacki na výkon funkce KKOČ zaslal 
Ministerstvu zdravotnictví ČR po projednání v Krizovém štábu Ústeckého kraje dne 
30. 12. 2020; 

 očkování započalo v Ústeckém kraji doručením první dávky vakcíny od společnosti 
PFIZER/BioNTech 30. 12. 2020 v odpoledních hodinách; 

 Vláda ČR dne 13. ledna 2021 usnesením č. 34 vzala na vědomí informaci ministra 
zdravotnictví o Metodickém pokynu pro očkovací kampaň Plán provedení, obsaženém 
v části III materiálu čj. 37/21 a vydala předchozí souhlas se záměrem Ministerstva 
zdravotnictví ČR vydat prováděcí mimořádná opatření; 

 Ministerstvo zdravotnictví dne 13. ledna 2021 mimořádným opatřením č. j.: MZDR 
1595/2021-1/MIN/KAN nařídilo postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona 
č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření 
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 všem 
poskytovatelům zdravotních služeb, kterým byl dodán léčivý přípravek obsahující 
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očkovací látku proti onemocnění COVID-19 pořízený z prostředků státního rozpočtu 
na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192 ze dne 18. června 2020 o schválení 
dohody s členskými státy o pořízení očkovacích látek proti COVID-19 jménem 
členských států a souvisejících postupech, s účinností ode dne 14. ledna 2021 
provádět očkování osob, které jsou účastny systému veřejného zdravotního pojištění v 
České republice nebo osob, které mají v České republice nárok na poskytnutí 
zdravotních služeb, jako by byly účastny systému veřejného zdravotního pojištění v 
České republice, a to v souladu s Metodickým pokynem pro očkovací kampaň 
Ministerstva zdravotnictví vydaném dne 12. 1. 2021 (dále jen „Metodický pokyn“); 

 z Metodického pokynu pro očkovací kampaň MZČR vyplývá, že zásadní úloha 
realizace očkování leží na jednotlivých krajích a krajských koordinátorech očkování, 
kteří byli jmenováni hejtmany, resp. primátorem Hlavního města Prahy k 
30. prosinci 2020, přičemž v příloze č. 1 – Popis procesu očkování – blíže definuje 
konkrétní úkoly a odpovědnost krajů a krajských koordinátorů očkování; 

 funkce KKOČ je klíčová pro správnou koordinaci a distribuci očkovacích látek v 
příslušných krajích a dohled nad očkováním prioritních skupin. KKOČ spolupracuje v 
rámci kraje s hejtmany při nasazování dobrovolníků – odborníků a dalších dobrovolníků 
v očkovacích místech (případně velkokapacitních očkovacích místech); 

 hejtman kraje v době krizového stavu podle krizového zákona, koordinuje poskytování 
zdravotních služeb a provádění opatření k ochraně veřejného zdraví; 

 v rámci Ústeckého kraje je prostřednictvím KKOČ zajišťována koordinace očkování 
proti onemocnění COVID-19 napříč územím Ústeckého kraje, a to mezi poskytovateli 
zdravotních služeb, kteří se postupně ode dne 1. 1. 2021 zapojují do sítě očkovacích 
center pro fázi IA očkování; 

 koordinace očkování v Ústeckém kraji je vykonávána KKOČ v rámci jeho působení u 
Poskytovatele a za použití jeho prostředků; 

 Poskytovatel prohlašuje, že je připraven a schopen zajišťovat podporu KKOČ při plnění 
povinností vyplývajících ze Strategie očkování proti COVID-19 v ČR a z Metodického 
pokynu s odbornou způsobilostí a toto plnění není jejich závazkem vyplývajícím 
z platných předpisů nebo uzavřených smluv;  

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
Smlouvu o zajištění koordinace očkování  

proti COVID-19 v Ústeckém kraji a zajištění podmínek  
pro výkon činnosti krajského koordinátora očkování 

(dále jako „Smlouva“) 
 

I. 
Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností při  zajištění koordinace očkování proti 
COVID-19 v Ústeckém kraji a zajištění podmínek pro výkon činnosti KKOČ v Ústeckém 
kraji dle Strategie očkování proti COVID-19 v ČR ze dne 22. 12. 2020 a v návaznosti na 
Metodický pokyn. 

2. Vzhledem k tomu, že Smlouva zajišťuje také vytvoření podmínek pro výkon činnosti KKOČ, 
se Objednatel a Poskytovatel dohodli na tom, že je vhodné, aby KKOČ byl stranou Smlouvy.  

3. Přesná specifikace předmětu plnění: 
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a) Poskytovatel se zavazuje zajistit veškeré podmínky pro výkon činnosti KKOČ, který je 
zaměstnancem Poskytovatele a který dle Metodického pokynu pro očkovací kampaň 
Ministerstva zdravotnictví vydaném dne 21. 1. 2021: 

- realizuje pokyny národního dispečinku očkování; 

- v návaznosti na systém distribuce řídí objednávání a rozdělování dodávek 
očkovacích látek v rámci kraje přičemž spolupracuje s místně příslušným 
orgánem ochrany veřejného zdraví (dále jen „OOVZ“); 

- realizuje proces očkování v Ústeckém kraji, včetně zajištění dostatečného 
počtu očkovacích kapacit, v závislosti na dodávkách očkovacích látek, dle 
metodického pokynu a přímých pokynů hejtmana příslušného kraje; 

- operačně a metodicky řídí očkovací místa v kraji; 

- usměrňuje plnění stanovených legislativních požadavků pro provoz očkovacích 
míst, přičemž spolupracuje s místně příslušným OOVZ; 

- řídí všeobecné praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost v oblasti 
metodologie a poskytuje podporu při problémech v řešení dodávek očkovacích 
látek, nebo nedostatku komplementárního materiálu; 

- informuje národního koordinátora očkování o plánu ustanovit nová – případně 
změnit stávající – očkovací místa, a to v takovém předstihu, aby je bylo možno 
zapojit do všech IT systémů; stejně tak informuje o zrušení těchto míst; 

- odpovídá za koordinaci následných převozů vakcín mezi zdravotnickými 
zařízeními ve spolupráci s krajem a místně příslušným OOVZ; 

- spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče a sociálních služeb.  

b) Poskytovatel umožní pro naplnění úkolů KKOČ vytvořit krajský vakcinační štáb, který 
zajištují odborně příslušní pracovníci Poskytovatele a zástupci kraje, dále zajistí 
podporu managementu koordinace očkovaní mezi očkovacími místy prostřednictvím 
KKOČ a jemu podřízených pracovníků v rámci krajského vakcinačního štábu a 
nezbytnou materiálně technickou podporu. Objednatel je oprávněn jednostranně 
změnit rozsah managementu koordinace očkování a to včetně ceny za poskytnuté 
plnění dle čl. III. odst. 2 této Smlouvy, a to s účinností ode dne doručení oznámení o 
této skutečnosti Poskytovateli a KKOČ. Zamýšlená změna musí být projednána 
s Poskytovatelem a  KKOČ minimálně 3 dny před její účinností.  

4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanovení platných právních 
předpisů a dalších opatření příslušných krizových či jiných orgánů.  

5. Poskytovatel se zavazuje odměňovat KKOČ v rámci pracovněprávního vztahu uzavřeného 
mezi Poskytovatelem a KKOČ. 

6. KKOČ se zavázal plnit úkoly krajského koordinátora očkování pro území Ústeckého kraje 
přijetím nominace ze dne 30. 12. 2020, přičemž KKOČ prohlašuje, že podmínky pro výkon 
jeho funkce jsou Smlouvou zcela splněny a nevznáší vůči Objednateli z titulu výkonu své 
funkce žádné další nároky a nominace je oběma stranami považována za akt jmenování 
dle Metodického pokynu. 

 

II. 
Doba plnění 

 



Stránka 5 z 7 
 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění dle čl. I. Smlouvy ode dne 1. 1. 2021 do 
doručení oznámení o ukončení poskytování plnění dle Smlouvy od Objednatele, nebo 
skončením výkon funkce KKOČ.  

2. Smluvní strany nesporně prohlašují, že KKOČ vykonával činnosti již před nabytím 
účinnosti Smlouvy, přičemž ode dne 1. 1. 2021 bylo nezbytné zajistit zvláštní podmínky 
spočívající v rozšířeném managementu, a v zajištění nezbytné materiálně technické 
podpory. Na dané období, kdy nebyla uzavřena písemná smlouva, jsou tak plně 
aplikovatelná ujednání Smlouvy, která je uzavírána na podkladě Strategie očkování a 
Metodického pokynu MZČR, v souladu se kterými KKOČ ve své činnosti doposud striktně 
postupoval, a to včetně ujednání o ceně za dané plnění Poskytovatele. 

Plnění závazku je ukončováno dnem doručení oznámení nebo skončením výkonu funkce 
dle bodu 1. tohoto článku.  

 

 

III. 
Cena za plnění a platební podmínky 

 

1. Při stanovení níže popsané ceny se přiměřeně použila příslušná ustanovení o peněžní 
náhradě dle krizového zákona. 

2. Cena za poskytnuté plnění je stanovena jako paušální, a to ve výši 8.740,- Kč (osmtisíc-
sedmset-čtyřicet-korunčeských) za každý den, ve kterém bude služba poskytována a 
vychází z následujících reálných nákladů sdělených Poskytovatelem.   

Zdravotní služby, poskytované dle Smlouvy, jsou osvobozeny od DPH. 

3. Cenu za poskytnuté plnění je Objednatel povinen hradit na základě daňových dokladů – 
faktur (dále i jako „faktura“) vystavených Poskytovatelem vždy za předchozí kalendářní 
měsíc na základě výkazu rozsahu skutečně poskytnutých služeb – počtu dní, ve kterých 
byla služba poskytována. Faktura za období ode dne 1. 1. 2021 do dne nabytí účinnosti 
Smlouvy bude předložena bezodkladně po nabytí účinnosti Smlouvy. 

4. Daňový doklad – faktura vystavená Poskytovatelem musí obsahovat kromě čísla Smlouvy 
a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury Objednateli, také náležitosti 
daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 
občanského zákoníku. Daňový doklad – faktura, bude Objednateli doručován v listinné 
podobě na podatelnu popř. v elektronické podobě prostřednictvím e-podatelny. V případě, 
že faktura nebude mít uvedené náležitosti, Objednatel není povinen fakturovanou částku 
uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 
splatnosti, Objednatel fakturu vrátí zpět Poskytovateli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná 
běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

5. Úhrada ceny za poskytovanou službu bude provedena bezhotovostní formou převodem 
na bankovní účet Poskytovatele.  

6. Poskytovatel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
Objednateli a navrhne správci daně její úhradu. Pokud správce daně zveřejnil způsobem 

za jednotku počet jednotek den celkem náklad den odvody NÁKLAD DEN

Koordinace OČM 200 Kč                   12 2 400 Kč                     840 Kč           3 240 Kč                              

Vakcinančí štáb (management OČ) 500 Kč                   8 4 000 Kč                     1 400 Kč        5 400 Kč                              

Technická podpora (paušál) 100 Kč                   1 100 Kč                        100 Kč                                 

CELKEM 8 740 Kč                              
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umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které Poskytovatel určil v přihlášce k registraci 
plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost Poskytovatele zaplatit DPH za splněnou 
připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se Poskytovatel, jako poskytovatel 
zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 ZDPH, nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že Objednatel zaplatí 
odměnu takto: 

- odměnu bez DPH zaplatí na účet Poskytovatele uvedený v záhlaví Smlouvy nebo na 
daňovém dokladu, 

- DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Poskytovatel prohlašuje, že jeho 
místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Specializovaný finanční úřad 
(nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7) a že případnou změnu místně příslušného 
správce daně z přidané hodnoty Poskytovatele do tří dnů oznámí Objednateli. 

 

IV. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Poskytovatel se zavazuje zajistit předmět plnění odborně způsobilými zaměstnanci, za 
použití technického a věcného vybavení odpovídajícího platným předpisům. 

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě, že dojde ke změně v osobě koordinátora 
očkování pro území Ústeckého kraje (dále jen „Koordinátor“), nezanikají závazky 
Objednatele a Poskytovatele ze  Smlouvy s výjimkou případu, kdy by nově jmenovaný 
Koordinátor nebyl zaměstnancem Poskytovatele. V tom případě zanikají práva a povinnosti 
ze  Smlouvy všem smluvním stranám dnem ukončení výkonu funkce Koordinátora. 
V důsledku změny v osobě Koordinátora zanikne pouze jedna ze smluvních stran, přičemž 
se obě zbylé smluvní strany zavazují vyvinout úsilí k tomu, aby nově jmenovaný Koordinátor 
ke Smlouvě přistoupil. Případné dopady nepřistoupení Koordinátora budou řešeny mezi 
Objednatelem a Poskytovatelem dohodou směřující k naplnění sledovaného účelu 
Smlouvy.  

V. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti jejím uveřejnění v registru 
smluv.  

2. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření Smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje dne 
12. 2. 2021. 

3. Pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a 
číslovaných dodatků. 

5. Smlouva je vyhotovena ve 3 paré s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží 1 vyhotovení. 

6. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Poskytovatel i KKOČ prohlašují, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených ve Smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
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osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění smlouvy byla zaslána Poskytovateli do datové schránky ID 
5gueuef, na e-mail: pravni@kzcr.eu a KKOČ na jeho e-mailovou adresu. 

 

 

VI. 
Podpisy smluvních stran 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Objednatel: 

V Ústí nad Labem dne 
……………………….. 

Ústecký kraj 

Ing. Jan Schiller, hejtman 

 

 

 

………………………………………………….. 

 

 

Poskytovatel: 

V Ústí nad Labem dne 
……………………….. 

Krajská zdravotní, a.s. 

MUDr. Aleš Chodacki, generální ředitel 

 

 

 

………………………………………………….. 

 

 

KKOČ: 

V Ústí nad Labem dne 
……………………….. 

MUDr. Aleš Chodacki 

 

 

………………………………………………….. 
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Rada Ústeckého kraje
 

DOHODA O POUŽITÍ SOUKROMÉHO SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 
uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů a v návaznosti na § 157 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

Ústecký kraj  
sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
IČO:  70892156 
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem 
(dále jen „Ústecký kraj“) 

 

a 

 

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA 
datum narození:
adresa místa trvalého pobytu:
(dále jen „Zastupitel“) 
 

uzavírají spolu tuto  

DOHODU O POUŽITÍ SOUKROMÉHO SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 
(dále jen „dohoda“): 

 

I. 

Účel a předmět dohody 

 

1. Účelem této dohody je upravit právní vztahy mezi Ústeckým krajem a Zastupitelem  
při použití soukromého silničního motorového vozidla v souladu se Zásadami  
pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva 
Ústeckého kraje schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. 014/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020. 

2. Strany dohody tímto potvrzují, že Zastupitel byl požádán Ústeckým krajem, aby 
k uskutečnění pracovních cest v době VI. volebního období používal soukromé 
silniční motorové vozidlo, pokud nebude užívat služební motorové vozidlo. Konkrétní 
pracovní cesty za použití soukromého služebního vozidla budou schváleny v rámci 
cestovního příkazu. Na jiné pracovní cesty nelze soukromé motorové vozidlo využít. 

 

bod 6.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 009/8R/2021
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3. Zastupitel souhlasí s tím, že použije k vykonání pracovních cest soukromé silniční 
motorové vozidlo uvedené v čl. II. této dohody. 

 

II. 

Soukromé silniční motorové vozidlo  
(dále i jako „vozidlo“) 

 

1. Typ vozidla a registrační značka: 
 
2. Jméno, příjmení a adresa vlastníka vozidla:  

 
                                                                           
 
3. Číslo pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla:

4. Číslo pojistné smlouvy havarijního pojištění:

5. Pojištěno u pojišťovny:

6. Zastupitel tímto čestně prohlašuje, že: 

a) na výše uvedené vozidlo je uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění, a to jak na škodu vzniklou na 
věci, tak  
na zdraví, a že v případě pojistné události bude uplatňovat nárok na pojistné 
plnění u příslušné pojišťovny. Zároveň, že žádné ujednání nebrání použití 
uvedeného vozidla k pracovním cestám ve smyslu čl. I. této dohody a umožňuje 
případnou přepravu spolucestujících z řad subjektů působících u Ústeckého kraje. 
Pojištění bude trvat po celou dobu platnosti této dohody.  

b) vozidlo je a po celou dobu trvání této smlouvy bude v řádném technickém stavu, 
pravidelně předepsaným způsobem servisováno a udržováno, 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti  
se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  
o ochraně osobních údajů) v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci 
poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu se správcem a zpracovává je 
v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce a po 
nezbytně nutnou dobu stanovenou v příslušných právních předpisech. 

2. Veškeré změny okolností týkající se obsahu dohody je povinen Zastupitel oznámit 
nejpozději do 8 pracovních dnů vedoucímu odboru kanceláře hejtmana. 
 

3. Ústecký kraj potvrzuje, že uzavření této dohody bylo schváleno Radou Ústeckého 
kraje usnesením č. ……………. ze dne 12. 2. 2021. 
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4. Strany dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
 
 

 

 
 

V Ústí nad Labem dne ………………….. 

  

V Ústí nad Labem dne ………………….. 

……………………………………………… 

                  Ústecký kraj 

……………………………………………… 

                       Zastupitel 
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Rada Ústeckého kraje
 

DOHODA O POUŽITÍ SOUKROMÉHO SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 
uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů a v návaznosti na § 157 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

Ústecký kraj  
sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
IČO:  70892156 
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem 
(dále jen „Ústecký kraj“) 

 

a 

 

Bc. Elvíra Hahnová 
datum narození: 
adresa místa trvalého pobytu: 
(dále jen „Zastupitel“) 
 

uzavírají spolu tuto  

DOHODU O POUŽITÍ SOUKROMÉHO SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 
(dále jen „dohoda“): 

 

I. 

Účel a předmět dohody 

 

1. Účelem této dohody je upravit právní vztahy mezi Ústeckým krajem a Zastupitelem  
při použití soukromého silničního motorového vozidla v souladu se Zásadami  
pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva 
Ústeckého kraje schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. 014/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020. 

2. Strany dohody tímto potvrzují, že Zastupitel byl požádán Ústeckým krajem, aby 
k uskutečnění pracovních cest v době VI. volebního období používal soukromé 
silniční motorové vozidlo, pokud nebude užívat služební motorové vozidlo. Konkrétní 
pracovní cesty za použití soukromého služebního vozidla budou schváleny v rámci 
cestovního příkazu. Na jiné pracovní cesty nelze soukromé motorové vozidlo využít. 
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3. Zastupitel souhlasí s tím, že použije k vykonání pracovních cest soukromé silniční 
motorové vozidlo uvedené v čl. II. této dohody. 

 

II. 

Soukromé silniční motorové vozidlo  
(dále i jako „vozidlo“) 

 

1. Typ vozidla a registrační značka: 
 
2. Jméno, příjmení a adresa vlastníka vozidla:

 
                                                                           
 
3. Číslo pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla: 

4. Číslo pojistné smlouvy havarijního pojištění:

5. Pojištěno u pojišťovny:

6. Zastupitel tímto čestně prohlašuje, že: 

a) na výše uvedené vozidlo je uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění, a to jak na škodu vzniklou na 
věci, tak  
na zdraví, a že v případě pojistné události bude uplatňovat nárok na pojistné 
plnění u příslušné pojišťovny. Zároveň, že žádné ujednání nebrání použití 
uvedeného vozidla k pracovním cestám ve smyslu čl. I. této dohody a umožňuje 
případnou přepravu spolucestujících z řad subjektů působících u Ústeckého kraje. 
Pojištění bude trvat po celou dobu platnosti této dohody.  

b) vozidlo je a po celou dobu trvání této smlouvy bude v řádném technickém stavu, 
pravidelně předepsaným způsobem servisováno a udržováno, 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti  
se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  
o ochraně osobních údajů) v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci 
poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu se správcem a zpracovává je 
v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce a po 
nezbytně nutnou dobu stanovenou v příslušných právních předpisech. 

2. Veškeré změny okolností týkající se obsahu dohody je povinen Zastupitel oznámit 
nejpozději do 8 pracovních dnů vedoucímu odboru kanceláře hejtmana. 
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3. Ústecký kraj potvrzuje, že uzavření této dohody bylo schváleno Radou Ústeckého 
kraje usnesením č. ………..….. dne 12. 2. 2021. 

4. Strany dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
 
 

 

 
 

V Ústí nad Labem dne …………………… 

  

V Ústí nad Labem dne ………………….. 

……………………………………………… 

                  Ústecký kraj 

……………………………………………… 

                       Zastupitel 
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Z á s a d y 
pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva 

Ústeckého kraje 

schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č.    /4Z/2021 dne 15. 2. 2021 

 
stanovené v souladu s ust. § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o krajích“), a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“). 

 

 

I. 

Tuzemské pracovní cesty 

 

1. Na pracovní cesty člena Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jako „Zastupitel“) vysílá a 

cestovní příkaz k vyslání na pracovní cestu schvaluje (tato osoba dále jako „Oprávněná 

osoba“): 

 
a) hejtman, a v jeho nepřítomnosti 1. náměstek hejtmana, vůči všem ostatním uvolněným 

členům Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jako „Uvolnění zastupitelé“); 

b) hejtman vůči prvnímu náměstkovi hejtmana a 1. náměstek hejtmana vůči hejtmanovi; 

v případě nepřítomnosti jednoho z nich náměstkové hejtmana a v jejich nepřítomnosti 

ostatní uvolnění členové rady vůči hejtmanovi nebo 1. náměstkovi hejtmana; 

c) hejtman, 1. náměstek hejtmana, náměstkové hejtmana či ostatní uvolnění členové rady, 

do jejichž působnosti plnění úkolů při pracovní cestě spadá, vůči všem neuvolněným 

členům Zastupitelstva Ústeckého kraje (dále jako „Neuvolnění zastupitelé“). 

 

2. Za každý kalendářní den pracovní cesty náleží Zastupiteli stravné podle doby trvání 

pracovní cesty. Stravné při tuzemské pracovní cestě se poskytuje za každý kalendářní den 

pracovní cesty ve výši: 

 
a) 100 Kč trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b) 160 Kč trvá-li pracovní cesta déle než 12, nejvýše však 18 hodin, 

c) 240 Kč trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

 

Bylo-li Zastupiteli během tuzemské pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter 

snídaně, oběda nebo večeře, na které zastupitel finančně nepřispívá, bude za každé 

uvedené jídlo stravné kráceno o uvedenou hodnotu: 

 
a) 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (pokud budou poskytnuta 2 jídla, 

stravné nepřísluší), 

b) 56 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (pokud 

budou poskytnuta 3 jídla, stravné nepřísluší), 

c) 60 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.  
 

3. Vyslání na tuzemskou pracovní cestu pro Neuvolněné zastupitele a kontrolu správnosti 

vyúčtování cestovních náhrad za pracovní cestu zajišťuje odbor kancelář hejtmana  

ve spolupráci s odborem informatiky a organizačních věcí.  

Vyslání na tuzemskou pracovní cestu pro Uvolněné zastupitele a kontrolu správnosti 

vyúčtování cestovních náhrad za pracovní cestu zajišťuje odbor kancelář hejtmana.  
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Příloha č. 1  

 

Úhradu cestovních náhrad z pokladny Krajského úřadu Ústeckého kraje zajišťuje odbor 

kancelář ředitele. Zahrnutí cestovních náhrad do výplaty odměny Neuvolněných zastupitelů 

zajišťuje odbor informatiky a organizačních věcí 

 

 

II. 

Zahraniční pracovní cesty 

 
1. Na zahraniční pracovní cesty všechny Zastupitele (bez ohledu na jejich uvolnění) vysílá, a 

pracovní příkaz schvaluje hejtman a v nepřítomnosti hejtmana 1. náměstek hejtmana 

(Oprávněná osoba), po případném schválení dle odst. 2 tohoto článku.  

 
2. Zahraniční pracovní cestu Zastupitele delší než 2 dny schvaluje Rada Ústeckého kraje. 

V cestovním příkazu se do poznámky uvede číslo usnesení, kterým Rada Ústeckého kraje 

zahraniční pracovní cestu schválila. 
 

3. Dle § 179 Zákoníku práce je Zastupitelům poskytováno za každý kalendářní den stravné v cizí 

měně, stanovené prováděcím právním předpisem vydaným podle § 189 Zákoníku práce, a to 

následovně: 

 
- trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni déle než 18 hodin, je 

poskytnuto stravné ve výši základní sazby zahraničního stravného, 
- trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni déle než 12 hodin, 

nejvýše však 18 hodin, je poskytnuto stravné ve výši dvou třetin základní sazby 

zahraničního stravného, 
- trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni méně než 12 hodin, 

avšak alespoň 1 hodinu, je poskytnuto stravné ve výši jedné třetiny základní 

sazby zahraničního stravného, 
- vznikne-li Zastupiteli právo na stravné za cestu na území České republiky (trvání 

cesty po území ČR 5 hodin a více), je poskytnuto stravné ve výši jedné třetiny 

základní sazby zahraničního stravného za podmínky, že doba strávená mimo území 

ČR je nejméně 5 hodin, 
- trvá-li doba strávená mimo území ČR v kalendářním dni méně než 1 hodinu, 

zahraniční stravné není poskytnuto. 

 
4.  V souladu s § 179 odst. 2 Zákoníku práce je hejtmanovi a 1. náměstkovi hejtmana (jeho 

zástupci) navýšeno zahraniční stravné o 15 % základní sazby. 

 

5. Doby strávené mimo území ČR, které trvají 1 hodinu a déle při více zahraničních pracovních 

cestách v jednom kalendářním dni, se pro účely zahraničního stravného sčítají. 
 

6. Bylo-li během zahraniční pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda 

nebo večeře, na které Zastupitel finančně nepřispívá, je Zastupiteli základní sazba 

zahraničního stravného krácena za každé bezplatné jídlo o: 

 

a) 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní 

sazby pokud byla u zahraniční pracovní cesty v trvání méně než  12 hodin 

poskytnuta 2 bezplatná jídla, zahraniční stravné nepřísluší); 
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b) 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v dvoutřetinové výši 

základní sazby (pokud byla u zahraniční pracovní cesty v trvání 12 až 18 hodin 

poskytnuta 3 bezplatná jídla, zahraniční stravné nepřísluší); 
c) 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby. 

 

7. V souladu s § 180 Zákoníku práce je při zahraničních pracovních cestách Zastupitelům 

poskytováno kapesné ve výši 40 % zahraničního stravného. 

 
8. Vyslání na zahraniční pracovní cestu a kontrolu správnosti vyúčtování cestovních náhrad  

za zahraniční pracovní cestu zajišťuje odbor kancelář hejtmana. Úhradu cestovních náhrad  

z pokladny Krajského úřadu Ústeckého kraje zajišťuje odbor kancelář ředitele.  

9. Záloha na cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě je poskytována po předložení řádně 

vyplněného a schváleného cestovního příkazu. Žádost o poskytnutí zálohy v cizí měně - EUR, 

USD je nutné podat nejpozději 3 pracovní dny; u ostatních měn pět pracovních dnů  

před nástupem pracovní cesty do pokladny Krajského úřadu Ústeckého kraje tak, aby 

pokladna mohla zabezpečit dostatečné množství příslušné cizí měny. 

 

10. Při vyplňování tiskopisu „Cestovní příkaz pro zahraniční pracovní cestu“ je nutné vyznačit 

celkovou předpokládanou dobu pobytu mimo území České republiky. Při jednodenním pobytu 

mimo území České republiky je nutné vyznačit počet hodin pobytu do 18 hodin a nad 18 hodin. 

Podle těchto údajů bude vypočtena výše zálohy na zahraniční pracovní cestu. 

 

 

III. 

 
Společná ustanovení 

 

1. Pro účely poskytování cestovních náhrad se stanoví: 

 

a) pravidelným pracovištěm Uvolněných zastupitelů sídlo Ústeckého kraje, 

b) pravidelným pracovištěm Neuvolněných zastupitelů místo jejich trvalého pobytu.  

 

2. Pro účely určení cestovních náhrad se posuzuje doba od nástupu Neuvolněného zastupitele 

na pracovní cestu související s výkonem jeho funkce, tj. zejména jednání orgánů kraje či 

dalších orgánů, do kterých byl neuvolněný zastupitel zvolen nebo jmenován 

zastupitelstvem či radou kraje, včetně doby výkonu práce, do doby ukončení pracovní 

cesty.  

 
3. Zastupitelé mohou za níže uvedených podmínek použít při pracovní cestě soukromé silniční 

motorové vozidlo. V případě použití soukromého silničního motorového vozidla je nezbytné 

předem předložit doklady prokazujících sjednání platného pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění, a to jak na škodu vzniklou na věci, tak 

na zdraví, s tím, že v případě pojistné události bude uplatňovat nárok na pojistné plnění  

u příslušné pojišťovny. 
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4. Cestovní náhrady při použití soukromého silničního motorového vozidla mohou být 

poskytnuty následovně: 

 

a) ve výši odpovídající ceně jízdného určeného hromadného dopravního prostředku 

dálkové přepravy, nebo 

b) ve výši za každý 1 km jízdy základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované 

pohonné hmoty podle § 157 odst. 3 zákoníku práce. 

 

5. Uplatnění náhrad dle odst. 4 bodu b) tohoto článku je možné pouze v případě, kdy bude 

uzavřena mezi Ústeckým krajem a Zastupitelem Dohoda o použití soukromého silničního 

motorového vozidla (dále i jako „Dohoda“). Vzor Dohody tvoří přílohu č. 3 těchto zásad.  

 

Uzavření Dohody dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 těchto zásad schvaluje Rada Ústeckého 

kraje na návrh oprávněného žadatele.  

Pokud o to oprávněný žadatel požádá a Zastupitel s tím bude souhlasit, lze Zastupitelem  

po přechodnou dobu nutnou k přípravě a schválení dohod, tj. nejpozději do nejbližší schůze 

Rady Ústeckého kraje, použít soukromé silniční motorové vozidlo k pracovní cestě  

před uzavřením Dohody. Podstatné skutečnosti budou uvedeny v Cestovním příkazu. 

Nástupem na pracovní cestu Zastupitel potvrzuje, že jsou splněny podmínky uvedené  

ve vzoru dohody (zejména obsah prohlášení). 

 

6. Oprávněným žadatelem v případě uplatnění náhrad dle odst. 4 bodu b) tohoto článku je: 

 

a) 1. náměstek hejtmana vůči hejtmanovi, 

b) hejtman vůči všem ostatním zastupitelům.  

 

7. Administraci Dohod pro Uvolněné zastupitele zajišťuje odbor kancelář hejtmana a  

pro Neuvolněné zastupitele odbor informatiky a organizačních věcí.  

 

8. Neprokáže-li Zastupitel cenu za pořízení pohonných hmot, bude použita pro určení výše 

náhrady průměrná cena příslušné pohonné hmoty stanovená postupem dle zákoníku práce.  

 

9. Schválení a vyúčtování pracovní cesty je prováděno na tiskopise „Cestovní příkaz  

pro tuzemské pracovní cesty“, který tvoří přílohu č. 1 nebo na tiskopise „Cestovní příkaz 

pro zahraniční pracovní cesty“, který tvoří přílohu č. 2 těchto zásad.  

 

10. Cestovní příkaz musí být schválen Oprávněnou osobu před nástupem na pracovní cestu. 

 

11. Oprávněná osoba na cestovním příkazu (přílohy č. 1 a 2 těchto zásad) určí dobu a místo 

nástupu na pracovní cestu, dobu ukončení pracovní cesty, místo výkonu práce na pracovní 

cestě, způsob dopravy (zda bude využit hromadný dopravní prostředek, služební vozidlo, 

soukromé silniční motorové vozidlo za cenu odpovídající ceně jízdenky hromadného 

dopravního prostředku dálkové přepravy nebo dle Dohody za cenu základní náhrady a 

spotřebované pohonné hmoty podle § 157 odst. 3 Zákoníku práce), případně další podmínky 

pracovní cesty. 
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12. Vyplacení zálohy na cestovní náhrady povoluje Oprávněná osoba současně s vysláním  

na pracovní cestu. Další zálohu na cestovní náhrady lze poskytnout až po vyúčtování 

dříve poskytnuté zálohy. V případě zahraniční pracovní cesty bude záloha vyplacena  

v příslušné zahraniční měně. Vyúčtování zálohy na cestovní náhrady se řídí § 183 

Zákoníku práce. 

 

13. Zastupitelům náleží při pracovní cestě náhrada prokázaných jízdních výdajů za podmínek 

stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance kraje a v jejich mezích podle 

těchto zásad. Ostatní podmínky poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách 

stanoví Zákoník práce. 

 

14. Zastupitelé jsou povinni po ukončení pracovní cesty vyúčtovat cestovní náhrady a  dalš í  

výdaje  bez zbytečného odkladu. 

 

15. Zrušují se Zásady pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům 

Zastupitelstva Ústeckého kraje, schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. 014/2Z/2020 dne 16. 12. 2020. 

 
16. Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 15. 2. 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

V Ústí nad Labem, dne ……………………….  

 

 

 

       Ing. Jan Schiller 

 hejtman Ústeckého kraje 
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