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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA 

 

Kraj a krajský úřad hrají významnou roli v bezpečnostním systému České republiky. Patří 

mezi důležité prostředníky mezi obcemi a vrcholnými orgány státu. Krajský úřad jako 

vykonavatel přenesené působnosti tvoří nepostradatelný komponent při krizovém plánování, 

metodické  

a kontrolní činnosti vůči občanům a obcím. Hejtman jako vrcholný představitel kraje 

odpovídá za celkovou připravenost kraje na řešení krizových situací. Prioritou kraje v oblasti 

krizového řízení je především udržitelné bezpečí a připravenost kraje a krajského úřadu na 

řešení mimořádných událostí a krizových situací. 

Oblast oddělení vnějších vztahů: 

 Prováděl shrnutí a distribuci denních monitoringů epidemiologických hlášení. 

 Sledoval a koordinoval plnění úkolů vzešlých z jednání Rady AKČR se zástupci vlády  

a Ústředního krizového štábu. 

 Zajistil koordinaci chodu call centra, jakožto pomocného pracoviště Krajské hygienické 

stanice Ústeckého kraje (dále „KHS ÚK“), a to pro trasování kontaktů osob pozitivních 

na COVID-19 (realizace tzv. 3. hovorů). Dále zabezpečil školení pracovníků Krajského 

úřadu Ústeckého kraje, komunikoval s KHS ÚK, vedl přehled uskutečněných hovorů  

a administrativně řešil personální záležitosti, zajišťoval celkový management call centra. 

 Na základě smlouvy mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ústeckým krajem 

zajistil kontroly žádostí o dotace v programu Covid – nájemné 3.  

 Organizačně a administrativně zajišťoval chod kanceláře hejtmana.  

 Prováděl dvakrát týdně monitoring zpráv ze všech krajů ČR, ORP Ústeckého kraje, 

University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Inovačního centra Ústeckého 

kraje. 

 Prováděl monitoring zpráv Ministerstva zahraničních věcí ČR. 

 Prováděl zápisy z jednání Krizového štábu Ústeckého kraje a videokonferencí s ORP 

Ústeckého kraje.  

 Organizačně a protokolárně zajistil akce týkající se poděkování dobrovolníkům z řad 

studentů pracujících ve zdravotních a sociálních službách.  

 

Oblast oddělení mediální komunikace:  

V úvodu zprávy o činnosti oddělení za období prosinec 2020 až květen 2021 je potřeba 

zdůraznit fakt, že ačkoliv během režimu home office a platných protiepidemických opatření 

byla na krajském úřadu přítomna pouze nezbytná část zaměstnanců, agenda činnosti oddělení 

byla v rámci krizové situace o to rozsáhlejší, stejně tak komunikace se zástupci médií, ať už 

písemnou, on-line, nebo živou formou. Kontinuální činnost oddělení zajišťoval vedoucí 

oddělení a zároveň tiskový mluvčí v jedné osobě, který byl přítomen v zaměstnání nepřetržitě 

každý pracovní den. Zbylí dva zaměstnanci oddělení se střídali v režimu home office a plnili 

úkoly možné v rámci střídavé práce z domova a na pracovišti. V krizových situacích je 

činnost tohoto oddělení vždy nezastupitelná a nezbytná. Celkem čítá toto oddělení aktuálně tři 

zaměstnance. 
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V rámci oblasti mediální komunikace odbor: 

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

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

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

o aktuálních tématech a důležitých událostech v souvislosti se šířením epidemie 

onemocnění COVID-19, přijatými vládními i krajskými opatřeními a aktuální situací v 

regionu. Úzce v tomto období spolupracoval zejména s oddělením krizového řízení 

Odboru kancelář hejtmana. 

 Pravidelně se účastnil všech důležitých jednání krajských orgánů, zejména jednání 

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

zástupci obcí s rozšířenou působností pomocí on-line videokonference a jednání hejtmanů  

se členy vlády České republiky v rámci Rady Asociace krajů České republiky, a to 

v týdenních intervalech. 

 V období od 1. prosince 2020 do 31. května 2021 připravil celkem 265 tiskových zpráv 

včetně zajištění fotodokumentace z vybraných jednání, akcí a událostí. Celkem 

125 tiskových zpráv bylo věnováno přímo tématu šíření onemocnění COVID-19 

a informacím s tím souvisejícím. Za tuto dobu odbor zpracoval celkem 250 odpovědí na 

dotazy novinářů z různých tematických oblastí, z toho 106 dotazů se týkalo přímo tématu 

COVID-19. 

 Oficiální tiskové zprávy včetně fotoreportáží publikoval na webových stránkách 

Ústeckého kraje, dále v součinnosti s dalšími odbory průběžně aktualizoval speciální 

podweb věnovaný tématu COVID-19. Vybrané příspěvky sdílel na sociální síti Facebook. 

Celkem bylo za uvedené období publikováno 75 příspěvků, z toho 27 příspěvků se 

věnovalo přímo tématu COVID-19. 

 Zabezpečil pravidelné vydávání informačního periodika Ústeckého kraje – krajských 

novin (jedenkrát měsíčně, osm stran formátu A3, v nákladu 306.000 ks výtisků zdarma  

do poštovních schránek v Ústeckém kraji). Zajistil přípravu obsahového zaměření 

krajských novin před každým vydáním, kompletaci podkladových informací a finální 

korektury každého vydání. Celkem bylo za uvedené období zajištěno 6 vydání krajského 

periodika. 

 Podílel se na organizačním zajištění a souvisejících mediálních výstupech z celkem 

5 realizovaných tiskových konferencí k očkování v Ústeckém kraji sdílených v přímém 

přenosu na webu Ústeckého kraje a na sociální síti Facebook. 

 Organizačně zajistil, moderoval a připravil podklady pro vedení Ústeckého kraje celkem 

k 11 realizovaným on-line tiskovým brífinkům se zástupci médií pomocí videokonference 

po schůzích Rady Ústeckého kraje. 

 Zajišťoval realizaci pravidelných rozhovorů tiskového mluvčího Krajského úřadu 

Ústeckého kraje pro Český rozhlas Sever, Českou tiskovou kancelář, iDNES.cz a dále 

rozhovory pro televizní reportáže (Česká televize, CNN Prima News, TV Nova) ohledně 

témat požadovaných zástupci médií. 

 Účastnil se všech 23 jednání Krizového štábu Ústeckého kraje a zajistil pravidelné 

zprostředkování aktuálních informací ihned po skončení jednání krizového štábu 

zástupcům vybraných médií (Český rozhlas Sever, Česká tisková kancelář, iDNES.cz), 

kteří pořizují reportáže na zvukový záznam. 

 Zpracovával denní separáty monitoringu tisku a médií pro vedení Ústeckého kraje. 

Zároveň zpracovával pravidelné týdenní monitoringy tisku a médií k tématu COVID-19 

v Ústeckém kraji pro členy krajského krizového štábu a vybrané speciální tematické 
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monitoringy k vybraným tématům zadaným z požadavku odborů krajského úřadu a 

vedoucího odboru. Celkem takto zpracoval nad rámec denního monitoringu 25 týdenních 

monitoringů ke COVID-19 a 12 speciálních monitoringů. 

 Aktivně komunikoval a propojoval mediální výstupy a prezentace se strategickými 

partnerskými subjekty Ústeckého kraje po dobu krizového stavu – zejména se společností 

Krajská zdravotní, a. s., Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 

Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem a Zdravotnickou záchrannou 

službou Ústeckého kraje. 

 Zúčastnil se všech realizovaných schůzí Rady Ústeckého kraje a při zasedání 

Zastupitelstva Ústeckého kraje zajistil péči o přítomné zástupce médií, včetně poskytování 

informací z programu jednání, zajištění rozhovorů s politiky nebo pořizování obrazové a 

zvukové dokumentace. 

 Zajistil krizovou komunikaci k několika zásadním tématům v souvislosti s COVID-19 

v úzké spolupráci s krajským koordinátorem pro očkování, Krajskou zdravotní, a. s., 

a ostatními odbory krajského úřadu: testování metodu PCR a antigenními testy, očkování 

v Ústeckém kraji, budování očkovacích center v Ústeckém kraji, distribuce očkovacích 

látek do Ústeckého kraje, distribuce osobních ochranných pomůcek a antigenních testů do 

škol a školských zařízení, prodlužování nouzového stavu a další témata nesouvisející 

přímo s tématem COVID-19. 

 Zajistil celkem 9 rozhovorů hejtmana Ústeckého kraje po jednáních krizového štábu na 

rozhlasové stanici Hitrádio FM pro sdělení aktuálních informací posluchačům v regionu. 

 Plnil další úkoly přidělené vedoucím odboru nebo stanovené Statutem Krizového štábu 

Ústeckého kraje a dalšími relevantními předpisy. 

 

Oblast oddělení krizového řízení: 

 V souvislosti s COVID 19 se zasedání Krizového štábu Ústeckého kraje uskutečnilo 

celkem 22. Poslední jednání proběhlo dne 12. 5. 2021. Vzhledem ke stávající příznivé 

epidemiologické situaci byla činnost krizového štábu ukončena.  Další jednání se 

uskuteční v případě potřeby. 

 Členové krizového štábu se pravidelně setkávali s představiteli krizových štábů obcí 

s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) prostřednictvím videokonference. Celkem  

se uskutečnilo se zástupci ORP 24 zasedání. Poslední jednání proběhlo dne 11. 5. 2021. 

Vzhledem ke stávající příznivé epidemiologické situaci byla tato setkání ukončena.  Další 

jednání se uskuteční v případě potřeby. 

 Zajišťoval účast zástupců dotčených ORP, které jsou v územní působnosti kraje  

a dalších zástupců dotčených subjektů a organizací na jednání krizového štábu. Evidoval 

úkoly a kontrolovalo jejich plnění.  

 Zajišťoval realizaci závěrů a usnesení krizového štábu ve své působnosti.  

 V rámci výše jmenovaných jednání zajišťoval přípravu podkladů pro rozhodování 

předsedy krizového štábu, svolání a zasedání štábu, rozesílání pozvánek a zápisů. 

 Informoval členy krizových štábů ORP o přijatých opatřeních a nařízeních. Zakládal  

a vyhodnocoval zápisy z krizových štábů ORP.  

 Pravidelně komunikoval se zástupci ORP a obcemi Ústeckého kraje v rámci metodické 

pomoci.  

 Řešil správní řízení týkající se přestupků, které byly spáchány během vládních opatření za 

doby nouzového stavu. Poskytoval v této oblasti metodickou součinnost ORP. 

 Pravidelně se účastnil zasedání Rady Asociace krajů ČR (dále jen „Rady AKČR“) ke 

COVID-19 v rámci druhé vlny pandemie za přítomnosti hejtmanů všech krajů. Tato 

zasedání probíhala pravidelně každý týden (poslední zasedání k 25. 5. 2021). Zasedání 
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Rady AKČR se pravidelně zúčastňovali zástupci vlády ČR a Ústředního krizového štábu 

(dále jen „ÚKŠ“). V rámci těchto zasedání byly přenášeny informace a úkoly na další 

dotčené členy krizového štábu kraje. 

 Zajišťoval spolupráci se sekretariátem Bezpečnostní rady státu, ÚKŠ, krizovými štáby 

aktivovanými ve správním obvodu kraje a v sousedních krajích. 

 Zasílal pravidelné hlášení na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o stavu skladových 

zásob osobních ochranných prostředků (dále jen „OOP“) v rámci krajského úřadu. Hlášení 

byla zasílána vždy v pátek. Vzhledem ke stávající příznivé epidemiologické situaci byla 

tato hlášení ke 12. 5. 2021 ukončena. 

 Pravidelně každé úterý ve spolupráci Karlovarským krajem zasílal monitoring týkající se 

informací o aktuální situaci v Ústeckém kraji v souvislosti s COVID-19 do Saska  

a Bavorska. Vzhledem ke stávající příznivé epidemiologické situaci byla tato hlášení k  

17. 5. 2021 ukončena. 

 Realizoval nákupy nezbytných OOP a potřebného materiálu (40 000 ks jednorázových 

rukavic a 5000 ks ochranných obleků). 

 Proběhlo uskladnění daru 22.000 antigenních testů ze SRN do skladu humanitární pomoci 

v České Kamenici. 

 Koordinoval činnost Centra humanitární pomoci v České Kamenici a podílel se na 

redistribuci OOP, desinfekce na ruce a na podlahy pro příspěvkové organizace Ústeckého 

kraje - sociálních služby, školství, doprava, zdravotnictví a kultura. Dále distribuoval OOP 

a desinfekci Krajskému koordinačnímu centru dobrovolnické pomoci Ústeckého kraje. 

 Zajišťoval průběžnou distribuci jakýchkoli dodávek OOP ze státu (SSHR, MVČR, 

MZČR, atd.) na další subjekty v rámci kraje. Např. respirátory pro pedagogické 

i nepedagogické pracovníky (celkem se jednalo o 1 264 900 respirátorů). Antigenní testy 

pro testování ve školách a školských zařízení na území Ústeckého kraje (celkem se 

jednalo o 1 000 940 antigenních testů).  

 Průběžně inventarizoval majetek v rámci COVID-19 – sklad Humanitární pomoci Česká 

Kamenice, darovací smlouvy, administrace předávacích protokolů. 

 Koordinoval výstavbu odběrového testovacího místa na COVID-19 ve spolupráci  

s Hasičským záchranným sborem ÚK (dále jen „HZS ÚK“) u nemocnice Žatec  

a odběrových antigenních míst na dálnici D8 (zajištění pronájmu kontejnerů, elektrická 

energie).  

 V rámci nouzového stavu spravoval Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje,  

ze kterého jsou hrazeny prostředky potřebné v souvislosti s vyhlášeným krizovým stavem. 

 Zajišťoval vystavení objednávek včetně jejich realizace a prováděl likvidaci faktur. 

 Zajistil poskytnutí pohonných hmot Krajskému koordinačnímu centru dobrovolnické 

pomoci v Ústeckém kraji. 

 Zajištění nákupu chladících zařízení v rámci vakcinace (2 ks na převoz vakcín, 4 ks na 

uskladnění vakcín). 

 Prostřednictvím informačního systému správy státních hmotných rezerv (dále jen 

„SSHR“) KRIZKOM vyžádal věcné prostředky a pohotovostní zásoby do nemocnic 

v Ústeckém kraji (ventilátory, přístroje pro vysoko průtokovou nazální kyslíkovou terapii 

a redukční ventily). 

 Zajistil logistiku a distribuci věcných prostředků pro nemocnice v Ústeckém kraji  

ze skladu SSHR v Sedlčanech (ventilátory, přístroje pro vysoko průtokovou nazální 

kyslíkovou terapii a redukční ventily). Ze Správy státních hmotný rezerv bylo celkem 

vyžádáno 15ks přístrojů pro vysokou průtokovou nazální kyslíkovou terapii (HFNO), 4ks 

plicních ventilátorů a 20ks redukčních ventilů.  
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 Obeslal informaci do nemocnic v Ústeckém kraji o vrácení či ponechání pohotovostní 

zásob, který si Ústecký kraj vyžádal prostřednictvím informačního systému Krizkom na 

základě rozhodnutí Krajského koordinátora intenzivní péče. Z důvodu skončení 

nouzového stavu, musí být pohotovostní zásoby vráceny do 60 dnů Správě státních 

hmotných rezerv či zažádat SSHR o prodloužení dobu výpůjčky. Po konzultaci 

s nemocnicemi bylo zjištěno, že Ústecký kraj bude vracet celkem 27 ks pohotovostních 

zásob (23ks přístrojů pro vysokou průtokovou nazální kyslíkovou terapii a 4ks plicních 

ventilátorů). U ostatních pohotovostních zásob (celkový počet 148ks) jsme požádali 

o prodloužení doby výpůjčky do 12. 04. 2022.  

 Na základě smlouvy o výpůjčce bylo Ústeckému kraji vypůjčeno celkem 9ks plicních 

ventilátorů od Ministerstva zdravotnictví ČR. Plicní ventilátory byly zapůjčeny do 

nemocnic v Ústeckém kraji a to do 31. 7. 2021.  

 Zajistil převzetí a distribuci respirátorů z, které daroval České republice Taiwan. Celkem 

se jednalo o 12 000 kusů), který byly dále distribuovány do dětských domovů na území 

Ústeckého kraje. 

 Administroval a koordinoval uplatnění požadavků sociálních zařízení napříč Ústeckým 

krajem na nasazení sil a prostředků AČR. K 25. 5. 2021 uplatnil celkem 49. 

 Zajistil nezbytné kroky pro nasazení sil a prostředků AČR (bojový záchranář, odběrové 

týmy, techničtí pracovníci) pro nemocnice v Ústeckém kraji. Zabezpečil stravu a 

ubytování příslušníků AČR pracujících v nemocnicích Děčín, Most, Kadaň, Chomutov a 

Teplice (pro cca až 40 příslušníků denně). 

 Řešil žádosti na plošnou desinfekci, kterou provádí Hasičský záchranný sbor Ústeckého 

kraje v sociálních zařízeních a v nemocnicích v rámci kraje. 

 Provedl sběr informací o subjektech nezbytných pro chod kraje a obcí. Na základě tohoto 

sběru byly vytipování superkritičtí a kritičtí zaměstnanci těchto subjektů. U těchto 

zaměstnanců došlo k přednostnímu očkování v rámci strategie očkování.  

 Plnil další úkoly stanovené Statutem Krizového štábu Ústeckého kraje a dalšími 

relevantními předpisy. 

Uskladněno v České Kamenici, stav k 28. 5. 2021 

Nákupy kraje a dary 

název počet 

štíty 916 

návleky 10.466 

návleky zesílené 20.000 

oblek 4.875 

brýle 5.461 

respirátor FFP 2 46.672 

roušky 85.000 

polomaska s filtry FFP 2 a 3  374 - sety 

filtry FFP 2 a 3 pro polomasku  500+500 

chlornan sodný - povrchy 400 litrů 

Anticovid – desinfekce na ruce 500 litrů 

RP 95M s filtrem 180 

filtry pro RP 95M  150 

rukavice jednorázové 47.400 

antigenní testy – dar od SRN 22.000 
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ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE 

 

Odbor kancelář ředitele (dále jen „KR“) reagoval na situaci v souvislosti s přijetím 

preventivních opatření pro zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým 

koronavirem SARS-CoV-2 hned v několika úzce provázaných oblastech najednou. Jednotlivá 

oddělení koordinovaně spolupracovala na řešení jednotlivých úkolů v následujících 

oblastech.    

 

Chod úřadu a personální práce:  

Na opakující se epidemiologickou situaci zaměstnavatel musel opětovně reagovat i v oblasti 

personálního řízení a personálního zabezpečení výkonu jednotlivých agend, a to zejména 

v reakci na průběžně přijímaná usnesení vlády.  

V období od 12/2020 do 05/2021 bylo vydáno 12 opatření závazných pro zaměstnance 

zařazených do Krajského úřadu Ústeckého kraje v souvislosti s přijetím preventivních 

opatření pro zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem 

SARS-CoV-2. 

V souladu s vládní strategií zaměstnavatel opětovně přistoupil zejména k maximálnímu 

využití zamezení vzájemných osobních kontaktů mezi zaměstnanci a veřejností a mezi 

zaměstnanci navzájem. K tomu využil především systém výkonu práce z domova 

prostřednictvím již dříve uzavřených Dohod o výkonu práce z domova (práce na home 

office). Vydávaná opatření dále blíže vymezila povinnosti zaměstnanců uvnitř úřadu i jejich 

povinnosti vzhledem k externím klientům úřadu. Mimo jiné definovala také omezení provozní 

doby úřadu, omezení provozní doby podatelny a pokladny úřadu, doručování písemností na 

krajský úřad, omezení fyzického kontaktu mezi zaměstnanci a s externími klienty nebo 

zamezení vstupu cizích osob do jídelny zaměstnavatele. 

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 9364/2021-

1/MIN/KAN (dále jen „Mimořádné opatření“) zaměstnavatel vydal opatření č. O-19/2021 

Opatření k povinnému testování zaměstnanců zařazených do Krajského úřadu Ústeckého 

kraje v souvislosti s přijetím preventivních opatření pro zamezení šíření onemocnění COVID-

19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. 

Testování provádějí na základě smlouvy o spolupráci zaměstnanci FOKUS Labe, z.ú. pomocí 

antigenních SMART COVID TESTŮ v určených termínech. K tomu účelu byl vybaven stan 

vedle vchodu do budovy A krajského úřadu. Registrace zaměstnanců k testování probíhala  

a probíhá na intranetu. Zaměstnanci byli průběžně seznamováni s aktuální legislativou k dané 

problematice. V současné době testování stále probíhá; vzhledem ke klesajícímu počtu 

zájemců o testy z důvodu proočkovanosti či z důvodu ochranné doby po prodělání nemoci 

COVID-19 se testování od 10. 6. 2021 přesouvá do Testovacího centra Ústí nad Labem - 

Fokus Labe  

na adresu Stroupežnického 1372/9. 

 

V rámci chodu úřadu a personální práce odbor KR dále zajišťoval tyto činnosti 

 V období od 31. 12. 2020 dosud umožňuje zaměstnavatel zaměstnancům individuální 

poradenství a konzultace při řešení psychosociálních problémů zaměstnanců v souvislosti 

s novým koronavirem.  
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 Odbor KR spolupracoval s odborem informatiky a organizačních věcí při zajištění konání 

Zastupitelstev ÚK, kdy byly upraveny přístupové koridory pro zastupitele, zaměstnance, 

veřejnost a novináře. Samozřejmostí byla desinfekce prostor.   

 V návaznosti na usnesení Krizového štábu ze dne 17. 2. 2021 odbor KR zajišťuje 

dobrovolníky a poskytuje služební automobily pro rozvoz vakcín z KZ, a.s.  

 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci: 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci byla i v tomto období opakující se 

epidemiologické situace důležitější než v běžných podmínkách. Nadále odbor KR dbal na 

dodržování zvýšených hygienických opatření. Zaměstnancům byly průběžně zasílány e-maily 

s aktuálními informacemi a po budovách KÚÚK byly rozvěšovány informační letáky. Dalším 

důležitým úkolem bylo zabezpečovat provoz prostor vyčleněných pro činnost Krizového 

štábu ÚK.   

Odbor průběžně zajišťoval doplňování dezinfekčních mýdel a dezinfekcí na toalety, 

dezinfekci výtahových tlačítek, klik u dveří, madel a stolů ve společných prostorách 

nad rámec standardního úklidu budov, desinfekční ubrousky ve služebních automobilech, 

desinfekce vybraných prostor vlastními biolampami v určených intervalech. Bylo zajištěno 

pravidelné desinfikování služebních automobilů. Zachovány zůstaly profesionální přepážky 

do podatelny, matriky a na recepce jednotlivých budov. Bezpečnostní rámy z plexiskla jsou 

stále ponechány i v prostorách konferenčního sálu.  

Standardem se stalo využívání tří přepážek umístěných za ostrahou budovy „A“ tak, aby se 

minimalizoval kontakt zaměstnanců s veřejností (obdoba těchto přepážek je i na ostatních 

budovách KÚÚK). Veřejnost může být ostrahou vpuštěna do prostor KÚÚK (do prostor Front 

Office má veřejnost neomezený přístup) pouze po domluvě ostrahy s dotčeným pracovníkem 

KÚÚK a za dodržení mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.  

 

Skladové hospodářství: 

 Průběžně dle požadavků probíhala distribuce OOP pro jednotlivé odbory KÚÚK.  

 Do ledna 2021 probíhalo účtování bezplatně nabytých i zakoupených OOP, zasílání těchto 

informací vybraným účetním jednotkám a následná komunikace s nimi v rámci metodické 

pomoci tak, aby bylo dosaženo správného zaúčtování na obou stranách a dosaženo 

souladu v systému PAP.   

 Odbor KR spolupracoval s odborem školství, mládeže a tělovýchovy při závozech OOP 

od MŠMT. Jednalo se o pomoc při vykládání a distribuci respirátorů a testů pro školy a 

školská zařízení v celkovém objemu 1 247 538 Ks respirátorů a 1 000 940Ks testů 

 

           

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství v souvislosti s průběhem epidemie COVID-19 řešil 

prostřednictvím oddělení dopravní obslužnosti při každé další změně opatření omezujících 

obchodní a společenský život možné dopady na veřejnou dopravu i během roku 2021. 

Opatření zásadně snížila počty cestujících a některé typy cest zcela anulovala (např. uzavření 

škol), na což bylo potřeba reagovat. 

Dle přijatých opatření bylo úměrně tomu průběžně komunikováno s veřejností, dopravci,  

i s obcemi. V souvislosti s vydávanými nařízeními Vlády ČR byla veřejná doprava řešena 

v rámci DÚK od prosince 2020 do 1. 6. 2021 celkem 19 opatřeními:  
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Zejména omezování: Od 13. 12. 2020 zrušeny spoje na lince RE20; od 19. 12. 2020 zrušena 

přeshraniční doprava na linkách: 521, 583, 585, 588; od 16. 1. 2021 zrušena noční doprava na 

linkách: 801, 802, 803, 639, 623, 451, 432, 410; od 14. 2. 2021 zrušena přeshraniční doprava 

na linkách: 398, 401, 409, 452, U28, od 14. 2. 2021 linka L7 provozována přes území SRN 

v režimu bez zastavení; od 1. 3. 2021 výrazně omezen provoz na lince 639 z důvodu snížení 

poptávky; od 8. 3. 2021 a) omezení vybraných spojů na lince L7; b) zrušena turistická 

doprava na linkách: 526, 585, T8; c) obnovena linka U28 v režimu jízdy přes území SRN bez 

zastavení; od 17. 3. 2021 zrušeny školní spoje na linkách: 421 (jen 1 spoj), 451, 452, 459, 

460, 481, 482, 495, 508, 525, 565, 568, 569, 578, 587, 600, 601, 606, 622 (jen 1 spoj), 624 

(jen 1 spoj), 631, 661 (jen 2 spoje), 680, 704, 706, 715, 716, 723, 726, 732, 733, 741, 743 

(zrušeny jen školní spoje přes Měcholupy), 745, 751, 768. 

Zejména obnovování: Od 27. 3. 2021 plně obnovena linka T8; od 1. 4. 2021 plně obnovena 

linka U28; od 2. 4. 2021 plně obnovena linka L7; od 12. 4. 2021 obnoveny školní spoje na 

linkách: 421 (jen 1 spoj), 451, 452, 459, 460, 481, 482, 495, 508, 525, 565, 568, 569, 578, 

587, 600, 601, 606, 622 (jen 1 spoj), 624 (jen 1 spoj), 631, 661 (jen 2 spoje), 680, 704, 706, 

715, 716, 723, 726, 732, 733, 741, 743 (zrušeny jen školní spoje přes Měcholupy), 745, 751, 

768; od 2. 4. 2021 omezeny linky T1, T9 a T10 (omezení meziokresního cestování); od 17. 4. 

2021 plně obnoveny linky T1 a T9; od 18. 4. 2021 plně obnovena linka T10; od 12. 4. 2021 

plně obnovena linka 526; od 1. 6. 2021 plně obnovena linka RE20. 

Oddělení dopravní obslužnosti co nejrychleji zajistilo dle technických možností dopravců 

omezení autobusové dopravy, a to spojů školních (s omezením jízdy na prázdniny) a spojů 

v noci. Ke všem těmto krokům se zajišťovala informovanost veřejnosti, obcí a co nejrychlejší 

dodání dat pro celostátní informační systém vyhledávače spojení apod. 

Omezení v provozu dopravy a pokles počtu cestujících způsobily podstatný propad 

očekávaných tržeb, za prosinec 2020 je to 17,6 mil. Kč, za období od ledna do dubna 2021 

činí propad tržeb 40 mil. Kč. Propad za měsíc květen 2021 odhadujeme ve výši 10 mil. Kč, 

celkem tedy za období od prosince 2020 do května 2021 činí propad 67,6 mil. Kč. Za I. vlnu 

koronavirové krize (období od března do června 2020) se města podílela na propadu tržeb ve 

výši 45,4 mil. Kč. Oddělení dopravní obslužnosti řeší se zástupci jednotlivých měst, která jsou 

zahrnuta v integrovaném dopravním systému Doprava Ústeckého kraje, také možnost 

spoluúčasti na propadu tržeb ve II. (říjen – prosinec 2020) a III. (leden – červen 2021) vlně 

koronavirové krize.  

V březnu 2021 zprovoznilo oddělení dopravní obslužnosti mobilní aplikaci DÚKapka, která 

umožňuje bezkontaktní odbavení cestujících bez styku s personálem a je tak přínosem 

k omezení kontaktů. 

 

         

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

Odbor pracoval ve střídavém režimu s využitím vzdáleného přístupu práce z domova. 

 

6. 1. 2021 

ÚK požádal Ministerstvo financí  ČR o finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč na prvotní 

náklady z rezervy na řešení krizových situací na zabezpečení vybudování a provozování 

očkovacích center, mobilních očkovacích týmů a zajišťování dostatečných zásob ochranných 

osobních prostředků, zdravotnického materiálu a dezinfekčních prostředků.  

2. 2. 2021  
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Bylo doručeno rozhodnutí ministryně financí o poskytnutí dotace 10 mil. Kč na prvotní 

náklady. 

5. 2. 2021  

ÚK obdržel 10 mil. Kč na účet.  

26. 4. 2021  

Finanční prostředky byly přiděleny do Fondu pro mimořádné události ÚK. 

Dále odbor: 

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

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

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

právnických osob. 

 Účastnil se jednání Krizového štábu ÚK. 
 

Oddělení rozpočtu a financování: 

 Dokončilo zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021 a rozpočtů roku 2021  

a střednědobých výhledů rozpočtů 2022 – 2023 příspěvkových organizací ÚK. 

 Zpracovalo podklady k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2020 za kraj. 

 Zpracovalo Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2020 a oblast Hospodaření Ústeckého 

kraje do Výroční zprávy Ústeckého kraje za rok 2020. 

 Zpracovalo souhrnnou zprávu o hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných 

Ústeckým krajem za rok 2020 včetně podkladů pro schválení účetních závěrek za rok 

2020. 

 Průběžně aktualizovalo rozpočet Ústeckého kraje roku 2021. 

 V rámci přípravy rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 zpracovalo aktualizaci 

Rozpočtových pravidel ÚK a Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje včetně 

priorit kraje na rok 2022. 

 Zpracovalo aktualizaci Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových 

organizací Ústeckého kraje pro roky 2021 – 2024. 

 Zajišťovalo kontrolu a předání účetních výkazů příspěvkových organizací Ústeckého 

kraje do Centrálního systému účetních informací státu. 

 Prostřednictvím tajemníka zajišťovalo servis pro Finanční komisi Rady Ústeckého kraje. 

 

Oddělení účetnictví: 

 V rámci přípravy podkladů k roční účetní závěrce za rok 2020 se podílelo na kontrole 

zaúčtování rozdělení OOP nakoupených krajem včetně provázání na skladovou evidenci 

kraje. 

 Aktivně zajišťovalo komunikaci s MF v rámci dodržování metodické pomůcky pro 

účtování nakoupených a distribuovaných OOP prostřednictvím kraje na ostatní subjekty. 

 Zajišťovalo předkládání veškerých podkladů požadovaných ze strany kontrolních 

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

přezkoumání hospodaření Ústeckého kraje za rok 2020 včetně shromažďování podkladů 

ke konečnému přezkoumání s ohledem na zjištění v oblasti stanovení náhrady za 

zabavené OOP ve skladu v Lovosicích. 

 Zpracovalo roční účetní závěrku za rok 2020 včetně přípravy pro její schválení 

v orgánech kraje. 
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 Aktivně zajišťovalo zhodnocování volných finančních zdrojů kraje na jeho bankovních 

účtech. 

 Připravovalo zpracování daňových přiznání kraje jako plátce DPH, aktivně řešilo 

problematiku přenesené daňové povinnosti kraje a pokračovalo v uplatňování nároku na 

poměrný a zkrácený odpočet DPH. 

 Zajistilo uzavření smlouvy o úpisu akcií KZ a.s. včetně zaslání finančního vkladu z titulu 

akvizice Nemocnice Litoměřice a. s.. 
 

 

 

 

Oddělení rozpočtu a výkaznictví obcí: 

 Zajistilo předání informace obcím a příspěvkovým organizacím zřízených obcemi 

k jednotlivým druhům OOP, včetně jejich ocenění, které obce a PO obcí obdržely v roce 

2020 od Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra prostřednictvím Ústeckého kraje. 

V návaznosti pak provedlo kontrolu správnosti vykázání údajů ve výkazech v rámci roční 

účetní závěrky za rok 2020. 

 Administrovalo poskytnutí příspěvku obcím Ústeckého kraje ze státního rozpočtu dle 

zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, za 1. čtvrtletí 2021. 

 Zpracovalo finanční vypořádání dotací poskytnutých Ústeckému kraji a obcím Ústeckého 

kraje v roce 2020 z jednotlivých kapitol státního rozpočtu. 

 Zpracovalo souhrnné podklady k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2020 za obce 

Ústeckého kraje. 

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

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

sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. 

 Zajistilo zpracování, kontrolu a předání finančních a účetních výkazů jednotlivých 

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

organizací obcí) do Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) v rámci roční 

účetní závěrky za rok 2020. 

 Provedlo objednávku a distribuci příkazových bloků pro obce Ústeckého kraje na 1. 

pololetí 2021. 
 

Oddělení správy poplatků, odvodů a daní: 

 Podle zákona upravujícího správu daní vydalo celkem 194 rozhodnutí a 4 rozhodnutí 

vydalo podle správního řádu. 

 Zpracovalo přehled pohledávek Krajského úřadu Ústeckého kraje k 31. 12. 2020  

a k 31. 3. 2021, provedlo 4 přihlášky do insolvence a 2 přihlášky do likvidace. 

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

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

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, u obcí Benešov nad Ploučnicí, 

Černovice, Domoušice, Jiřetín pod Jedlovou, Libouchec, Lovosice, Moldava, Postoloprty 

a Volevčice. 

 Poskytovalo metodickou pomoc zejména obcím v oblasti výkonu správy místních 

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

vymáhání veřejnoprávních pohledávek, exekučních, insolvenčních a správních řízeních. 
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ODBOR INFORMATIKY A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ 

 

Oddělení informatiky: 

Oddělení zajistilo správu podwebů „COVID“ a „OBNOVA“. Oddělení také nadále technicky 

zabezpečuje a administruje provoz dvou videokonferenčních jednotek a plánování ostatních 

videokonferenčních jednání. Během tohoto období došlo k významnému rozšíření 

technických možností práce z domova díky zavádění nový technologií pro zabezpečené 

vzdálené připojení zaměstnanců do sítě úřadu (VPN, RDP, OWA, Mobil Iron, atd.). Oddělení 

zajistilo poskytnutí a instalaci výpočetní techniky pro velkokapacitní očkovací centra. Na 

platformě PORTABO byly vytvořeny automatizované statistiky a sestavy, které jsou 

reportovány členům zastupitelstva. 

Oddělení spisové a archivní služby: 

Oddělení zajistilo provoz podatelny a výpravny dle vládního usnesení a od 15. 2. 2021 byl 

provoz podatelny a kontaktního místa veřejné správy plně obnoven. Metodici el. systému 

spisové služby se po celou dobu věnovali metodické a konzultační pomoci v oblasti výkonu 

spisové služby formou videokonzultací a touto formou probíhala i školení, dále 

prostřednictvím HelpDesku, telefonicky či e-mailovou komunikací. Pro příspěvkové 

organizace se do Úschovny Krajského úřadu Ústeckého kraje vkládaly nové materiály týkající 

se spisové služby - obecná prezentace, vzor spisového řádu, spisového a skartačního plánu, 

vzory skartačních návrhů pro listinnou skartaci a e-skartaci. 

Pracovník centrální spisovny ve spolupráci s archivářem ze Státního oblastního archivu 

v Litoměřicích provedl skartační řízení, vč. dohlídky archiválií. Archiválie, konkrétně 221 

ukládacích jednotek byly odvezeny v květnu 2021 do Státního oblastního archivu 

v Litoměřicích. Dále byla provedena likvidace dokumentů za účasti firmy REISSWOLF 

likvidace dokumentů a dat, s.r.o., kde bylo zlikvidováno 1 416 ukládacích jednotek 

(archivních krabic), tj. cca 5 660 kg. Na oddělení byl i plně zprovozněn provoz Registrační 

autority První certifikační a.s. 

 

Oddělení organizační: 

Organizačně a technicky zajistilo 14 schůzí Rad Ústeckého kraje, 6 zasedání Zastupitelstev 

Ústeckého kraje ve speciálním režimu dle všech bezpečnostních a zdravotních opatření. 

Materiály pro schůze rad a zasedání zastupitelstev byly distribuovány elektronicky. Radní  

i zastupitelé byli vybaveni ochrannými osobními pomůckami a rovněž byla zajištěna 

dezinfekce. Schůze Rad Ústeckého kraje probíhaly ve fyzickém, online i hybridním režimu. 

Členům zastupitelstva bylo umožněno testování antigenními testy před zasedáním 

zastupitelstva. V konferenčním sále při zasedáních zastupitelstev  byli přítomni pouze 

zastupitelé a servis. Členům zastupitelstva byla umožněna v případě potřeby účast online na 

zasedáních. Při zasedáních zastupitelstev byla veřejnost v odděleném sektoru – v předsálí 

konferenčního sálu, kde byl zajištěn on-line přenos zastupitelstva a rovněž umožněno 

vystupování veřejnosti. Celý průběh zastupitelstva byl vysílán on-line přenosem na internetu  

a po té vystaven video záznam na webových stránkách. 

 
Oddělení projektů a geografických informačních systémů: 

Ve spolupráci s oddělením informatiky zajistilo správu podwebů COVID. Realizovalo 

mapovou aplikaci s očkovacími a testovacími centry. Oddělení dále zajišťovalo kompletní 

administraci výběrových řízení na nákupy produktů a služeb spojených se zajištěním chodu 

úřadu v době nouzového stavu, např.:  

 Dodávku systému na on-line připojení člena ZÚK v době karantény. 
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 Dodávku webkamery se soundbarem s ovládacím tabletem. 

 Zajištění konektivity pro budoucí velkokapacitní očkovací centra. 

 Nákup videokonferenčního terminálu Cisco Spark Room Kit včetně podpory  

a instalace. 

 

           

ODBOR INVESTIČNÍ 

 

V oblasti investic a údržby:  

 Z důvodu opatření týkající se onemocnění Covid-19 jsme byli nuceni omezit setkávání 

účastníků kontrolních dnů na realizovaných stavbách na minimum a většinu konzultací 

provádět bezkontaktním způsobem. Byla provedena taková opatření, aby nedocházelo ke 

kontaktu stavby s klienty, které využívají zařízeních Ústeckého kraje. 

 Investiční a majetkové komise, které odbor zajišťuje, probíhaly prostřednictvím 

videokonferencí, tak, aby nedocházelo k osobnímu styku zúčastněných. 

 

V oblasti veřejných zakázek:  

 Oddělení veřejných zakázek poskytovalo potřebné konzultace ostatním odborům  

a příspěvkovým organizacím, které vypisovaly veřejné zakázky, především 

prostřednictvím elektronické komunikace. 

           

ODBOR KONTROLY 

 

Oddělení přezkumu hospodaření obcí:   

Zpracovalo aktualizaci plánu konečných dílčích a jednorázových přezkoumání hospodaření za 

rok 2020 - celkem 284 subjektů, tj. 259 obcí (257 konečných přezkoumání a 2 jednorázová 

přezkoumání) a 25 dobrovolných svazků obcí, které o přezkoumání svého hospodaření 

požádaly krajský úřad.  

V souvislosti s přijetím preventivních opatření pro zamezení šíření onemocnění COVID-19 

způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 byl omezen výkon kontrol na místě  

a přezkoumání hospodaření bylo u některých územních celků vykonáváno dálkovým 

způsobem zejména na základě provedeného dílčího přezkoumání, elektronicky zaslaných 

podkladů  

a z veřejně dostupných informací.  

Nastavení systému k zajištění zákonných povinností přezkoumávajícího orgánu vycházelo 

také z „Mimořádného metodického doporučení k výkonu přezkoumání hospodaření obcí“ 

vydaného Ministerstvem financí pod č. j. MF-7208/2020/47-1 dne 13. 3. 2020 a z „Upřesnění 

k mimořádnému metodickému doporučení k výkonu přezkoumání hospodaření obcí“ 

vydaného Ministerstvem financí pod č. j. MF-7208/2020/47-3 dne 16. 4. 2020. 

V období do 14. 2. 2021 nebylo možno vykonávat kontroly na místě, tedy v sídle územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a přezkoumání hospodaření bylo 

dokončeno výhradně dálkovým způsobem. 

V období od 15. 2. 2020 do 31. 5. 2021 bylo možné po vzájemné dohodě s kontrolovanou 

osobou vykonávat kontroly na místě. Podle dohod s jednotlivými zástupci obcí a 

dobrovolných svazků obcí se provádělo přezkoumávání hospodaření dálkovým způsobem 

nebo v místě kontroly. 
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 Dálkovým způsobem byla realizována konečná přezkoumání hospodaření za rok 2020  

u celkem 130 subjektů, tj. u 119 obcí a u 11 dobrovolných svazků obcí. 

 V běžném režimu byla realizována konečná přezkoumání hospodaření za rok 2020  

u celkem 154 subjektů, tj. konečná přezkoumání u 138 obcí a u 14 dobrovolných 

svazků obcí a jednorázová přezkoumání u 2 obcí. 

 

Termín Způsob zajištění přezkoumání Počet obcí Počet DSO Celkem 

1. 2. – 14. 2. 2021 dálkový způsob 20 0 20 

15. 2. – 31. 5. 2021 kombinace 
běžný režim  140 14 154 

dálkový způsob  99 11 110 

Celkem     259 25 284 

 

I přes přijatá opatření, delší a náročnější průběh kontrol prováděných dálkovým způsobem  

a karanténní opatření u kontrolovaných územních celků bylo dodrženo plnění plánu  

a přezkoumání hospodaření za rok 2020 u všech územních celků bylo vykonáno do 31. 5. 

2021. 

S jedním dobrovolným svazkem obcí vedlo řízení o uložení správního trestu pokuty za 

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

samosprávných celků; pokuta uložena ve výši 2 000,- Kč. 

 

Oddělení průběžně: 

 od 1. 1. 2021 administrativně zpracovává doručené žádosti o provedení přezkoumání 

hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2021 a oznámení o zadání 

přezkoumání hospodaření za rok 2021 auditorovi (termín pro zaslání žádostí nebo 

informací krajskému úřadu do 30. 6. 2021). Ke dni 31. 5. 2021 doručeno krajskému úřadu 

166 žádostí o přezkoumání hospodaření (155 obcí a 11 DSO) a 27 oznámení  

o zadání přezkoumání auditorovi (26 obcí a 1 DSO). 

 od 1. 1. 2021 zpracovává výsledky doručených zpráv o výsledcích přezkoumání za rok 

2020 vykonaných auditory a zavedlo je do IS MMP (celkem 105 zpráv o výsledku 

přezkoumání hospodaření provedených auditorem, termín pro zaslání krajskému úřadu do 

15 dnů po projednání v orgánech územního celku). 

 zpracovává opatření zaslaná přezkoumávajícímu orgánu, která byla přijata územními 

celky k zjištěným chybám a nedostatkům, a zavádí je do modulu IS MPP. 

 

Oddělení veřejnosprávní finanční kontroly a kontroly realizace projektů:  

S účinností od 1. 2. 2021 došlo ke sloučení oddělení kontroly realizace projektů s oddělením 

veřejnosprávní finanční kontroly do jednoho oddělení s názvem „oddělení veřejnosprávní 

finanční kontroly a kontroly realizace projektů“. Organizační změna vycházela z rozhodnutí 

zaměstnavatele sloučit vykonávané činnosti a agendy jmenovaných oddělení tak, aby lépe 

odpovídala současným potřebám a požadavkům, souvisejícím zejména s optimalizací 

pracovních míst. 

V souvislosti s přijetím preventivních opatření pro zamezení šíření onemocnění COVID-19  

v návaznosti na vydaná nařízení vlády byl výkon kontrol na místě, v sídle kontrolované 

osoby, pozastaven. Kontroly nejprve probíhaly distančním způsobem a postupně v souvislosti  

s vývojem situace a novými nařízeními vlády a přijatými opařeními byly po vzájemné dohodě 

s kontrolovanou osobou realizovány na místě.   
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V rámci dobrovolnosti se 5 pracovníků oddělení zapojilo do pomoci Krajské hygienické 

stanici Ústeckého kraje s tzv. trasováním rizikových kontaktů (CALL CENTRUM = činnost v 

období 10/2020 – 4/2021). Kromě toho se v jarních měsících řada kolegů zapojila do pomoci 

s převozem vakcín z KZ a.s. do očkovacích míst zřízených na území Ústeckého kraje. 

Činnost oddělení byla ovlivněna nejen omezenou kapacitou v důsledku jak nákazy pracovníků 

a povinné karantény, tak čerpání ošetřovného z důvodu uzavření škol, ale i povinnou 

karanténou na straně kontrolovaných osob. V důsledku toho se kontroly distančním způsobem 

prodlužovaly a termíny kontrol na místě po vzájemné dohodě posouvaly.  

I přes přijatá opatření probíhala kontrolní činnost podle schváleného Plánu kontrolní činnosti 

KÚÚK na 1. pololetí roku 2021. Vzhledem k dané situaci bylo v 1. pololetí z plánovaných  

82 veřejnosprávních kontrol provedeno celkem 55 kontrol a realizuje se celkem 16 kontrol. 

Do plánu kontrolní činnosti na 2. pololetí 2021 bylo přesunuto celkem 11 kontrol, které 

nebylo možné provést (změna termínů realizace projektů a vyúčtování do 2. pololetí roku 

2021).    

V rámci střídavého pracovního režimu a homeoffice (od 17. 5. 2021 již v běžném pracovním 

režimu) byly v souladu s Plánem kontrolní činnosti KÚÚK provedeny veřejnosprávní 

kontroly: 

 

a) hospodaření příspěvkových organizací kraje celkem u 16 subjektů:  

 11 PO odboru SMT – Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala Ústí 

n. L., p. o.; Základní umělecká škola Ústí n. L. – Neštěmice, p. o.; Střední 

zdravotnická škola Obchodní akademie Rumburk, p. o.; Střední průmyslová škola 

stavební  

a Obchodní akademie Kadaň, p. o.; Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická 

škola a Školní jídelna Dlažkovice, p. o.; Dětský domov a Školní jídelna Hora Sv. 

Kateřiny, p. o.; Střední škola obchodu a služeb Teplice, p. o.; Konzervatoř Teplice,  

p. o.; Dětský domov a Školní jídelna Tisá, p. o.; Střední škola technická Most – 

Velebudice, p. o.; Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, p. o.      

 5 PO odboru SV – Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p. o.; 

Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o.; Domov Severka 

Jiříkov,  

p. o.; Domov Brtníky, p. o.; Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o. 

 

V rámci realizace veřejnosprávních kontrol zaměřených na kontrolu hospodaření PO byl 

současně ověřován způsob čerpání a používání dotací poskytnutých v rámci:  

a) programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020“ u:  

 Domov Severka Jiříkov, p. o., Domov Brtníky, p. o., Centrum sociální 

pomoci Litoměřice, p. o.    

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

 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p. o., Ústav sociální 

péče pro tělesně postižené dospělé Snědovice, 

c) programu „Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018“ u: 

 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí n. L., p. o., Centrum 

sociální pomoci Litoměřice, p. o.,  

b) čerpání a použití dotace poskytnuté v rámci programu „Podpora sociálních služeb 

v Ústeckém kraji 2019“ u 1 subjektu: Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. 

kraje (PO odboru SV),  
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c) čerpání poskytnutých veřejných prostředků v souladu s podmínkami stanovenými  

v uzavřených smlouvách u 31 subjektů: Sempra Vrbičany, Alena Nováková Dubí- 

Dvojhradí, AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka, Pavel Šilhánek Kryry, Městys Ročov, 

Městská knihovna Most p. o., Činoherní studio města Ústí n. L., Morpheus Art s.r.o.  

Ústí n. L., Město Úštěk, UJEP v Ústí n. L., Nadační fond RFA Ústeckého kraje, Město 

Jirkov, Město Kadaň, Statutární město Most, Vaše Harmonie o.p.s. Šluknov, ADRA o.p.s. 

Praha, Dobrovolnické centrum z. s. Ústí n. L., RADKA z. s. Kadaň, Slunečnice z. s. Děčín, 

Domov pro seniory Krásné Březno p. o., Rodinné centrum Na konci světa Kovářská, 

DRUG-OUT Klub z. s. Ústí n. L., Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o. Chomutov, Bez 

problémů  

z. s. Lovosice, Obec Malečov, Město Dubí, Obec Polepy, Obec Málkov, Město Varnsdorf, 

Obec Líšťany, Město Terezín,        

d) čerpání poskytnutého státního příspěvku odborem SV pro zřizovatele zařízení pro děti 

vyžadující okamžitou pomoc u 2 subjektů: 

 Fond ohrožených dětí Praha – zařízení Klokánek Chomutov, 

 Élie z. s., Kovářská – zařízení „Na Horách“.  

Aktuálně je zahájeno či již realizováno 16 veřejnosprávních kontrol zaměřených na 

hospodaření příspěvkových organizací kraje a na čerpání poskytnutých veřejných prostředků  

u subjektů:  

a) poskytnuté dotace – Docela velké divadlo o.p.s. Litvínov, Labe aréna z. s. Štětí, UJEP 

v Ústí n. L.,  Asociace pracovní rehabilitace ČR z. s. Chomutov, Domov důchodců  

p. o., Bystřany, Romano Jasnica Trmice, Žatecký spolek Handicap z. s.  Žatec, Česká 

unie neslyšících z. ú. Praha, Domov pro seniory p. o. Chlumec, Podřipská nemocnice 

s poliklinikou s.r.o. Roudnice n. L.,  

b) hospodaření příspěvkových organizací kraje – Dětský domov a Školní jídelna 

Chomutov p. o., Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební  

a technická Ústí n. L. p. o., Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice 

p. o., Dům dětí a mládeže Teplice p. o., Dětský domov a Školní jídelna Tuchlov p. o., 

Severočeská vědecká knihovna v Ústí n. L. p. o.  

 

Oddělení všeobecné kontroly a stížností:  

S účinností od 1. 2. 2021 bylo oddělení zrušeno, agenda svěřená oddělení je zajišťovaná 

jedním zaměstnancem přímo podřízeným vedoucímu odboru, který: 

 zpracoval plány kontrolní činnosti krajského úřadu na I. pololetí roku 2021, které byly 

zpřístupněny na intranetu krajského úřadu: 

o kontroly výkonu přenesené působnosti obcemi (zveřejněno i na webových stránkách 

Ústeckého kraje), 

o veřejnosprávní kontroly na místě, 

 vyhodnotil plnění plánu kontrol výkonu přenesené působnosti obcemi za rok 2020, 

 zpracoval podklady jednotlivých odborů krajského úřadu k informaci o provedených 

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

2020, včetně zveřejnění na webových stránkách Ústeckého kraje dne 24. 2. 2021, 

 průběžně sledoval plnění plánu kontrolní činnosti krajského úřadu a zajišťoval aktuální 

změny formou 2 dodatků k plánu kontrol přenesené působnosti obcí a 1 dodatku plánu 

veřejnosprávních finančních kontrol, 

 zajišťoval vydání pověření ke kontrolám realizovaným pracovníky krajského úřadu: 

o 118 pověření (+ 1 dodatek) pro kontroly výkonu přenesené působnosti obcemi, 
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o 124 pověření (+ 1 dodatek) pro veřejnosprávní kontroly na místě dle zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,  

 metodicky vyhodnotil 66 protokolů z kontrol výkonu přenesené působnosti obcemi, které 

provedly v souladu s plánem kontrolní činnosti odbory krajského úřadu, 

 zaevidoval a administrativně zpracoval 4 petice a 129 stížností, z toho 34 stížností 

vyřizoval přímo, 

 poskytoval metodickou pomoc a konzultace odborům při vyřizování stížností a průběžně 

sledoval jejich vyřizování včetně dodržování zákonných lhůt. 

 

           

ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE 

 

Odbor zprostředkoval volné vstupy do kulturních organizací ÚK jako poděkování 

pracovníkům „v první linii“ v boji proti koronaviru. 

Průběžně seznamoval organizace ve své gesci s přijatými opatřeními. Odbor průběžně 

organizacím zprostředkovával a zasílal informace a doporučení k situaci COVID-19, zejména 

od Ministerstva kultury ČR a ICOM (International Council of Museums - Mezinárodní rada 

muzeí).  

Odbor průběžně zajišťoval informační opatření v oblasti kultury a kulturního dědictví pro 

veřejnost na krajském webu. 

V rámci realizace projektu „Příprava a zpracování Strategie rozvoje kultury a kulturního 

dědictví Ústeckého kraje 2021-2030“ z Operačního programu Zaměstnanost odbor zajistil  

a smluvně ošetřil úpravu projektových aktivit a prodloužení termínu realizace projektu 

v důsledku koronavirových opatření. 

Zčásti zajistil pomocné pracovní kapacity pro administraci dotačního programu Podpora 

OSVČ-Covid. 

S ohledem na přijatá pandemická opatření zpracoval změnu přeshraničního projektu „Umění 

pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří“ a realizoval projektové aktivity 

v omezeném režimu.  

V rámci omezeného provozu kulturních organizací odbor zajistil výrobu sedmi virtuálních 

prohlídek výstav realizovaných v 1. pololetí 2021 pro publikaci na webu Ústeckého kraje  

a webech jednotlivých organizací.  

Odbor průběžně komunikoval s příspěvkovými organizacemi v oblasti kultury ohledně jejich 

postupného otevírání pro veřejnost a v této věci zajistil uveřejnění tiskové zprávy 

s programem akcí na krajském webu.  

Zajistil 5 zasedání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje 

v omezeném režimu pandemických opatření. 

 

           

ODBOR LEGISLATIVNĚ-PRÁVNÍ 

 

Odbor legislativně-právní v období prosince 2020 do května 2021 svou činností navazoval na 

problematiku řešenou v rámci předešlého období nouzového stavu, vyhlášeného v září 2020. 

Následně v době další vlny epidemie poskytoval rozsáhlou metodickou a právní pomoc 
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k záležitostem, které navazují na řešení krizového stavu a v rámci realizace krizových 

opatření přijatých Vládou České republiky.  

V probíhající další vlně epidemie onemocnění COVID-19 bylo zapotřebí odborem 

legislativně-právním potřeba urychleně řešit a realizovat na podmínky Ústeckého kraje a 

krajského úřadu usnesení a doporučení Vlády České republiky a mimořádná opatření orgánů 

ochrany veřejného zdraví ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví  

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak 

ministerstva zdravotnictví.  

Dnem 11. dubna 2021 byl na území České republiky ukončen nouzový stav vyhlášený Vládou 

České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České 

republiky. Za této situace pak bylo nutné postupovat podle zcela nové legislativy, kterou byl 

zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o 

změně některých souvisejících zákonů (tzv. pandemický zákon). Vláda proto schválila celou 

řadu mimořádných opatření, kterými ministerstvo zdravotnictví zavedlo protiepidemická 

opatření na základě pandemického zákona. Odbor legislativně-právní konzultoval příslušná 

opatření pro potřeby krajského úřadu. 

V hodnoceném období byla plněna řada dalších úkolů v souvislosti s epidemií COVID-19. 

Mezi nejvýznamnějšími patřily následující: 

 Průběžné aktualizování dokumentace a postupů zpracovaných v předchozím období, a to 

s ohledem na změnu postupů a novou krizovou legislativu. 

 Problematika omezení činnosti krajského úřadu a souvisejících pracovněprávních dopadů 

(střídání práce oddělených skupin zaměstnanců z důvodů snížení rizika vzájemné nákazy, 

hromadné dohody pro práci z domova a pravidelné měsíční výkazy o práci). Poskytování 

konzultací v oblasti problematiky testování zaměstnanců. 

 Metodická pomoc a konzultace v souvislosti s vydanými usneseními vlády a 

mimořádnými opatřeními (zejména krizová opatření) – pro odbory krajského úřadu 

k jejich problematice, stanoviska a konzultace k přípravě a průběhu jednání orgánů 

Ústeckého kraje a souvisejícím opatřením během nouzového stavu. 

 Konzultace vlivu přijatých mimořádných opatření na dodržováních smluvních ustanovení, 

zejména termínovaných parametrů smluv v oblasti veřejných zakázek realizovaných 

Ústeckým krajem. 

 Posuzování návrhů rozhodnutí hejtmana kraje, kterými byla realizována krizová opatření. 

Zejména se jednalo o rozhodnutí k určení zařízení pro péči o děti vybraných skupin 

zaměstnanců a pracovní příkazy. Současně byla řešena i problematika rozšíření určených 

skupin zaměstnanců o další skupiny zaměstnanců, které nebyly uvedené v příslušném 

usnesení vlády (soudci a zaměstnanci soudů).  

 Poskytování konzultací a posuzování návrhu smluvního zajištění výkonu funkce krajského 

koordinátora očkování ve spolupráci s odborem zdravotnictví a Krajskou zdravotní, a.s. 

 Smluvní zajištění výpůjčky přístrojů pro umělou plicní ventilaci od České republiky – 

Ministerstva zdravotnictví ČR, včetně následné výpůjčky nemocnicím v Ústeckém kraji. 

 Spolupráce při řešení vybudování a provozu velkokapacitních očkovacích center v souladu 

se Strategií očkování proti nemoci COVID-19, Strategií zavádění, organizací a indikací 

očkování proti onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2 v České republice, 

vydané v prosinci 2020 ministerstvem zdravotnictví. Odbor legislativně právní kromě 

opakovaného právního posouzení materiálu do orgánů kraje a smlouvy o zajištění služeb 

rovněž zajistil posouzení realizovaných postupů a jejich souladu s pravidly veřejné 

podpory, zejména s pravidly pro poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. 
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ODBOR MAJETKOVÝ 

 

Se podílel na rozvozu vakcín z Krajské zdravotní a.s. do očkovacích míst zřízených na území 

Ústeckého kraje. 

Vyhotovil smlouvy o výpůjčce 2 kusů termokamer Krajskému ředitelství policie Ústeckého 

kraje, které jsou využity k posílení zabezpečení perimetru exponovaných areálů Policie ČR 

(Krajské ředitelství – Lidické náměstí ÚL a Územní odbor ÚL – ulice Dlouhá). 

Zajištění schválení RÚK poskytnutí podpory v rámci programu Ministerstva zdravotnictví 

„Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců 

poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID 19 pro rok 2021“ pro Krajskou 

majetkovou - středisko Lužická nemocnice Rumburk. Vyplacení mimořádných odměn ve výši 

14 136 tis. Kč. 

 

        

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

 

V období 1/2021 – 06/2021 se v souvislosti s negativními dopady pandemie COVID-19 odbor 

regionálního rozvoje zaměřil především na naplňování dílčích aktivit Plánu opatření ke 

zmírnění dopadů pandemie korona viru na rozvoj Ústeckého kraje a na zpracování projektů 

do výzev financovaných z prostředků evropské iniciativy REACT-EU v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu. Nadále pokračoval sběr a distribuce informací o finanční 

podpoře subjektům postiženým dopady pandemie a informační a mediální kampaň v oblasti 

cestovního ruchu. Odbor se podílel na připomínkování Národního plánu obnovy, který bude 

v  hlavním nástrojem pro financování rozvoje v post pandemickém období.  

Integrovaný regionální operační program, RECT-EU 

Odbor se podílel na připomínkování podmínek pro poskytnutí podpory a ve spolupráci 

s investičním odborem následně zajistilo oddělení programů a fondů EU předložení dvou 

projektů do výzvy č. 97 „Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby 

krajů“: 

1. „ZZS ÚK – výstavba výjezdové základny v Lovosicích“, celkové předpokládané 

výdaje  

činí cca 47 mil. Kč 

2. „ZZS ÚK – přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, UL“, celkové předpokládané 

výdaje projektu činí cca 17 mil. Kč  

 

Rozvojové programy 

Návazně na Plán opatření ke zmírnění dopadů pandemie korona viru na rozvoj Ústeckého 

kraje zajistilo oddělení cestovního ruchu přípravu a projednání dvou rozvojových programů. 

Programu „PODPORA AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY V ÚSTECKÉM KRAJI 2021“ směřuje 

k podpoře lokální ekonomiky prostřednictvím finančních pobídek pro filmové produkce 

k natáčení v Ústeckém kraji. 

Hlavním cílem tohoto programu u „PODPORA BUDOVÁNÍ VEŘEJNÉ 

INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI 2021“ je rozšíření 
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turistické nabídky a zkvalitnění poskytovaných služeb cestovního ruchu na území Ústeckého 

kraje. Věcné zaměření programu je směřováno do rozvoje doprovodné turistické 

infrastruktury. 

 

Poradenství a poskytování relevantních informací  

Pro distribuci informací o zejména finanční podpoře byly provozovány webové stránky 

OBNOVA https://www.kr-ustecky.cz/obnova.asp, kde jsou sousředěny informace o finanční 

podpoře, poradenství, aktuality, apod. Informace o finanční podpoře jsou získávány a 

zpracovávány ve spolupráci a RRA ÚK formou bulletinu pro jednotlivé cílové skupiny. 

Bulletin je pravidelně rozesílán všem obcím. 

 

Informační a marketingová kampaň v cestovním ruchu  

S využitím sociálních sítí https://www.facebook.com/branadocech/ pokračovala pozitivně 

laděná informační kampaň o aktivitách, které bylo možno provádět v období nouzového stavu 

a následně v jednotlivých fázích rozvolnění. Cílem kampaně bylo upozornit na málo 

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

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

V souvislosti s rozvolněním opatření se marketingové aktivity více zaměřují na přilákání 

návštěvníků z jiných regionů.  

 
           

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

 

Dne 5. 10. 2020 došlo na základě Usnesení vlády č. 957 k vyhlášení nouzového stavu. 

 

Odbor sociálních věcí se problematikou pandemie COVID-19 zabýval již od jara loňského 

roku, kdy byl vyhlášen první nouzový stav. I po skončení prvního nouzového stavu naše 

činnost nekončila. Vzájemně se zhodnocovaly nastavené postupy v sociálních službách, jejich 

účelnost a možnosti zlepšení pro očekávanou druhou vlnu pandemie COVID-19. Ze strany 

MPSV byla od začátku nastavena jasná pravidla a opatření pro poskytovatele sociálních 

služeb.  

 

Zástupce odboru sociálních věcí (VO): 

 Účast v Krizovém štábu Ústeckého kraje 

 Účast v pracovních skupinách pana hejtmana v době nouzového stavu (řešení problematik, 

nastavování postupů apod.) 

 Účast na videokonferencích s ORP 

 

Provoz telefonické krizové linky pro seniory:  

Od 25. 9. 2020 – 24. 1. 2021 zástupci odboru sociálních věcí zajišťovali provoz krizové linky 

pro seniory, a to každý den včetně sobot, nedělí a svátků od 8 do 18 hodin. 

Od 25. 1. 2021 – 28. 5. 2021 zástupci odboru sociálních věcí zajišťovali provoz telefonické 

linky pro seniory za účelem poskytnutí informace, registrace a rezervace očkování proti 

onemocnění COVID - 19, a to ve všední dny od 9 – 15 hodin. Linka byla využívána nejen 

seniory, ale i mladšími věkovými skupinami. K 28. 5. 2021 (ukončení provozu) tuto linku 

využilo 4 129 osob. 

 

Strategie očkování: 

https://www.kr-ustecky.cz/obnova.asp
https://www.facebook.com/branadocech/
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V rámci vládní strategie očkování byly stanoveny prioritní skupiny osob k očkování. Pro 

potřeby koordinace očkování v kraji odbor vytvářel přehledy pobytových sociálních služeb 

a domů s pečovatelskou službou, což zahrnovalo kontaktování služeb, zjišťování počtu 

klientů, zaměstnanců, seznamu praktických lékařů včetně kontaktních údajů. Seznamy pak 

byly předávány koordinátorovi a pravidelně aktualizovány dle požadavků (změny 

v očkovacím schématu). V případě ostatních sociálních služeb byly zjišťovány počty 

zaměstnanců, kteří chtějí být očkováni. Seznam byl zaslán na Ministerstvo zdravotnictví ČR, 

které přidělilo pro jednotlivé služby kódy k přednostnímu očkování. Tyto kódy včetně 

potřebných instrukcí a dokumentů odbor distribuoval prostřednictvím datových schránek 

jednotlivým službám.  

 

Obdobně jako u pracovníků sociálních služeb odbor zjišťoval požadavky na očkování 

u sociálních pracovníků obcí, pěstounů na přechodnou dobu a zaměstnanců pověřených osob 

k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (vč. ZDVOP). Po zajištění kódů ze strany MZ ČR byly 

kódy opět distribuovány prostřednictvím datových schránek jednotlivým obcím. 

  

 

 

 
Distribuce OOP:  

Také ve II. pololetí roku 2020 byla zajištěna distribuce OOP (dodávek OOP ze státu - MZd  

a MV) či pořízených z rozpočtu kraje a darů) – dle nastaveného systému přerozdělování OOP 

pro poskytovatele sociálních služeb a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 

(ZDVOP), a algoritmu (sběr, informování, distribuce, zveřejnění rozdělení OOP na webu 

Ústeckého kraje). Nadále probíhal výdej ochranných setů pro potřeby zejména pobytových 

sociálních služeb. 

Celkem byly OOP rozdělovány mezi 104 poskytovatelů sociálních služeb (nejen součástí 

základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje) a 8 ZDVOP.  

V březnu 2021 byla zajištěna distribuce OOP do zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc (ZDVOP) a pro děti umístěné v daných zařízeních v kraji a zároveň pro pečovatele 

náhradní rodinné péče – pěstouny (dlouhodobé pěstouny, pěstouny na přechodnou dobu a 

poručníky s osobní péčí o děti) a pro děti umístěné v dané náhradní rodinné péči (ve 

spolupráci s ORP).  

Celkem byly OOP rozdělovány mezi 8 ZDVOP (a 140 dětí umístěných v ZDVOP) a cca 

1 570 pečovatelů a 1 610 dětí jim svěřených do péče. 

 

Krizový plán pro zabezpečení zaměstnanců v sociálních službách v případě 

personálního výpadku, který ohrožuje život nebo zdraví uživatelů, v souvislosti 

s onemocněním COVID – 19: 

Na základě zkušeností z jarní epidemie koronaviru, informací z terénu a potřebách 

poskytovatelů byl nastaven krizový plán, který dne 27. 10. 2020 vzala na vědomí Rada 

Ústeckého kraje. Tento plán byl rozeslán všem poskytovatelům sociálních služeb Ústeckého 

kraje, aby v případě výpadku personálu měli vodítko pro řešení situace.  

Do 12. 5. 2021 pak bylo v platnosti Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne  

19. října 2020, č. j. MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN, kterým bylo s účinností ode dne 21. 

října 2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče, 

poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, 

domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb 

poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě nařízeno vyčlenit prostory s lůžkovou 
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kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány zdravotní nebo 

sociální služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19, zajistit personální 

zabezpečení pro chod a poskytování služeb ve vymezeném prostoru, pravidelně sledovat 

zdravotní stav osob, kterým jsou v jejich zařízeních poskytovány služby, a stanovit 

hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění COVID-19 

uvnitř svých zařízení. 

 

Krajské koordinační centrum dobrovolnické pomoci:   

 Ustanoveno od 25. 9. 2020 do současné doby. 

  Proběhlo jednání s Dobrovolnickým centrem, byla nastavena pravidle spolupráce. 

 Soustředěni dobrovolníci pro zajištění pomoci lidem a sociálním službám napříč celým 

regionem o víkendech i svátcích (např. zajištění nákupů, léků, venčení psů, výpomoc 

v sociálních službách apod.), celkem cca 514 dobrovolníků v celém kraji (250 stálých 

dobrovolníků + 264 nových dobrovolníků). V rámci dotačního programu Ústeckého kraje 

na podporu dobrovolnictví bylo jedním ze základních hodnotících kritérií, zajištění alespoň 

900 dobrovolnických hodin s tím, že více jak 75 % (tedy 675 hodin) bylo provedeno 

v sociálních nebo zdravotních službách. 

 

 

Katalog sociálních služeb Ústeckého kraje https://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/ : 

Prostřednictvím Katalogu sociálních služeb distribuovány informace (postupy, doporučení, 

Usnesení Vlády ČR, informace z MPSV a MZd) pro poskytovatele sociálních služeb (rychlý 

komunikační nástroj v době pandemie). 

 

Krajský web Ústeckého kraje COVID-19 – Sociální oblast https://www.kr-

ustecky.cz/socialni-veci/ds-100579/p1=259425 : 

Zveřejňovány informace pro poskytovatele sociálních služeb: 

 Postupy a stanoviska pro poskytovatele sociálních služeb, odborné pracovníky obcí – 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce, neformální pečovatele a občany 

(např. i ve formě letáků či videí). 

 Informace o rozdělení OOP pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb + informace  

o výdeji ochranných setů. 

 Adresář obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem s informacemi, 

na koho se v obci obrátit na pomoc, odkazy na weby obcí s dalšími informacemi (např. 

úřední hodiny a kontakty v době omezeného provozu úřadu apod.) vč. přehledu sociálních 

služeb pečovatelské služby a osobní asistence v Ústeckém kraji (a informacemi o 

případném omezení služeb). 

 

Zajištění objektu pro osoby bez přístřeší a osoby vykázané, u nichž bylo 

diagnostikováno onemocnění COVID-19 nebo nařízena karanténa: 

 Dne 30. března 2020 nabylo účinnosti usnesení Vlády české republiky č. 341 o řešení 

situace některých osob, kterým byla nařízena karanténní opatření (V důsledku následných 

mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR po ukončení nouzového stavu 17. 5. 

2020 nedošlo k alternativnímu vyřešení problematiky osob bez přístřeší a vykázaných 

osob v rozsahu, obdobném usnesení vlády ČR č. 341 ze dne 30. března 2020).  

https://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/
https://www.kr-ustecky.cz/socialni-veci/ds-100579/p1=259425
https://www.kr-ustecky.cz/socialni-veci/ds-100579/p1=259425
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 Na základě výše uvedeného usnesení vlády byla hejtmanům dle § 4 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 240/2000 o krizovém řízení uložena povinnost zajistit systém péče o osoby bez 

přístřeší  

a osoby vykázané z důvodu domácího násilí podle § 44 zákona o Policii České republiky, 

 u nichž bylo diagnostikováno onemocnění COVID 19 nebo nařízena karanténa, včetně 

zajištění objektů.  Objekty, v nichž se budou moci zdržovat osoby bez přístřeší, mají 

zajistit na základě rozhodnutí hejtmana starostové obcí s rozšířenou působností.  

 Kraj tedy vytipoval vhodné objekty na území kraje s tím, že pilotně se zajistil objekt 

v bezprostřední blízkosti krajského města. Konkrétně se jednalo se o bývalý objekt pro 

osoby se zdravotním postižením Hliňany, v katastru obce Řehlovice, který je ve vlastnictví 

kraje. Jelikož se jedná o objekt ve vlastnictví kraje, tak po dohodě se starosty obcí 

s rozšířenou působností kraj převzal odpovědnost za provoz tohoto objektu. Maximální 

kapacita objektu v Hliňanech je stanovena na 50 osob. Provoz tohoto objektu pro kraj na 

základě uzavřené smlouvy o spolupráci vč. dodatku a na základě uzavřené smlouvy  

o poskytnutí dotace zajišťoval poskytovatel sociálních služeb Oblastí charita Ústí nad 

Labem.   

 Provoz objektu byl zajištěn do 31. 5. 2020. Po tomto datu,  byl objekt zakonzervován  

a napojen na pult centrální ochrany.   

 V období od 1. 6. 2020 do 31. 12.2020 měl objekt v Hliňanech fungovat jen 

v pohotovostním režimu - objekt měl být znovu zprovozněn do 24 hodin v případě, že se 

potvrdí výskyt nákazy koronavirem u výše popsaných skupin osob a bude potřeba zajistit 

ubytování. 

 Dne 22. 9. 2020 byla Oblastní charita Ústí nad Labem informována o tom, že k aktivaci 

objektu v Hliňanech, resp. k aktivaci systému zajištění péče o osoby bez přístřeší a osoby 

vykázané z důvodu domácího násilí podle § 44 zákona o Policii České republiky, u nichž 

bylo diagnostikováno onemocnění COVID 19 způsobené novým koronavirem SARS 

CoV-2 a nebyly hospitalizovány, nebo jimž byla nařízena karanténa, dochází dnem 25. 9. 

2020.  

 Provoz objektu v Hliňanech byl na základě uzavřené smlouvy o spolupráci vč. dodatku  

a na základě smlouvy o poskytnutí dotace zajištěn do 31. 12. 2020. Obce byly o ukončení 

provozu objektu v Hliňanech informovány. Obdržely též informaci o fungování sociálních 

lůžek v Krajské zdravotní, a.s. Za celou dobu provozu objektu v Hliňanech, ubytování 

v objektu našlo 10 osob.   
 

Zajištění náhradních prostor pro poskytovatele sociálních služeb v pobytové formě:    

Usnesením Vlády ČR č. 1117 ze dne 30. 10. 2020 byla nařízena povinnost zajistit lůžkovou 

kapacitu pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem. S ohledem na výrazně 

horší situaci u poskytovatelů sociálních služeb než byla na jaře, nebylo možné analogicky 

použít postup rezervovaného hotelu (Smlouva od 15. 4. do 30. 6. 2020 TEPGADTRO s. r. o., 

hotel Panorama Teplice), kam by se v případě potřeby přestěhovali zdraví klienti 

s personálem.  Na základě výsledků průzkumu u poskytovatelů sociálních služeb byla 

navržena a dne  

4. 11. 2020 na krizovém štábu přijata následující usnesení, včetně algoritmu 4 stupňů naplnění 

Usnesení Vlády ČR:  

1. V Ústeckém kraji bylo u poskytovatelů sociálních služeb vyčleněno a provozováno 

k dnešnímu dni 290 lůžek (240 pozitivních klientů a 51 v karanténě). Většina poskytovatelů 

byla organizačně připravena se o pacienty/klienty s COVID-19 nevyžadujících poskytování 

akutní lůžkové péče starat v režimu interních provozních opatření.  
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2. U pacientů, kteří nebyli klienty pobytových sociální služeb, a nevyžadovali poskytování 

akutní lůžkové péče, a jejichž rodinná situace či jejich objektivní stav neumožňoval jejich 

propuštění, byly využity kapacity oddělení následné péče v nemocnicích nebo u 

poskytovatelů následné či dlouhodobé péče.  

3. V případě zhoršení situace, a vyčerpání vnitřních kapacit poskytovatelů zdravotních služeb, 

připadala v úvahu spolupráce s „polní nemocnicí v Letňanech, popř. určené kapacity 

Vojenské lázeňské léčebny Teplice.  

4. Pro osoby nevyžadující zdravotní ani sociální služby, které by vyžadovaly izolaci mimo své 

pobytové možnosti, byla připravena kapacita hotelového typu v rámci ubytovny v PZ 

Triangle. 

 

Komunikace s obcemi II. a III. typu a dalšími institucemi: 

 Zpracování přehledu služeb zajišťovaných na odborech SV obecních úřadů obcí II. a III. 

typu v době nouzového stavu vč. předávání nařízení a informací z MPSV, MZd. 

 Komunikace s obcemi a jinými institucemi při řešení situace klientů (dětí, rodin  

i jednotlivců) v souvislosti s přijatými opatřeními (byla řešeny situace rodin (jednotlivců)  

v souvislosti se ztrátou bydlení a nalezením jiného řešení (azylového bydlení) apod. 

 Distribuce postupů a stanovisek. 

 

Komunikace s poskytovateli sociálních a jiných služeb:  

Průběžné vyřizování emailové a telefonické komunikace s poskytovateli sociálních služeb 

a dalšími institucemi, např. zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc (zodpovídání 

dotazů, stanovování postupů apod.) 

 
    Tab. 1 – Forma pomoci 

Forma pomoci  Po dobu nouzového stavu 

Telefonické konzultace řádově stovky za dobu nouzového stavu 

Konzultace 

prostřednictvím 

elektronické pošty 

řádově stovky za dobu nouzového stavu 

Metodická a jiná pomoc 

poskytovatelům 

sociálních služeb a obcím   

řádově desítky za dobu nouzového stavu 

 

Usnesení Vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1027 o zajištění poskytování péče v 

zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – podání zprávy k datu 31. 

05. 2021: (Pracovní povinnosti)  

 Vláda s účinností ode dne 16. prosince 2020 ukončila pracovní povinnost studentů 

v zařízeních sociálních služeb. K tomuto datu bylo vydáno 101 pracovních příkazů  

a uzavřeno 38 dohod o pracovní činnosti. 

 Příprava Potvrzení o výkonu pracovní povinnosti + výkazy práce. 

 Administrace podkladů pro výpočet náhrad za uložené pracovní povinnosti pro odbor 

kancelář ředitele. Celková výše náhrad studentům byla za období říjen až prosinec ve výši  



25 
 

- 760 532,- Kč (96 pracovních příkazů), z toho platba studentům ve výši 645 152 Kč a 

odvod finančnímu úřadu za daň z příjmu ve výši 115 380 Kč. 

 Podání žádosti Ústeckého kraje o mimořádnou dotaci dle § 104 odst. 3 písm. c) zákona o 

sociálních službách ve vazbě na doplatek za náhrady uložených pracovních povinností. 

 

Tab. 2 – Pracovní příkazy (odpracované hodiny a výše náhrad) 
Příjmení a jméno  CEKLEM 

odpracovaných 

hodin 

Celkem 10/2020 až 

12/2020 k výplatě 

Student č. 1 47 3 561 Kč 

Student č. 2 92 7 398 Kč 

Student č. 3 212 16 686 Kč 

Student č. 4 69 5 435 Kč 

Student č. 5 42,5 3 205 Kč 

Student č. 6 29 2 196 Kč 

Student č. 7 64,5 5 327 Kč 

Student č. 8 43 3 250 Kč 

Student č. 9 34,5 2 612 Kč 

Student č. 10 57,5 4 785 Kč 

Student č. 11 234 18 980 Kč 

Student č. 12 85,5 6 470 Kč 

Student č. 13 148,5 12 153 Kč 

Student č. 14 140 10 595 Kč 

Student č. 15 222,52 16 844 Kč 

Student č. 16 125,5 10 507 Kč 

Student č. 17 112,5 9 186 Kč 

Student č. 18 84,78 6 405 Kč 

Student č. 19 91,53 6 933 Kč 

Student č. 20 88 7 086 Kč 

Student č. 21 37 2 805 Kč 

Student č. 22 32 2 567 Kč 

Student č. 23 67 5 476 Kč 

Student č. 24 11,5 861 Kč 

Student č. 25 35 3 472 Kč 

Student č. 26 92 7 398 Kč 

Student č. 27 45 3 398 Kč 

Student č. 28 46 3 699 Kč 

Student č. 29 21,5 1 617 Kč 

Student č. 30 42,75 3 228 Kč 

Student č. 31 34,5 2 809 Kč 

Student č. 32 35 2 857 Kč 

Student č. 33 9 668 Kč 

Student č. 34 62,5 4 893 Kč 

Student č. 35 14 1 054 Kč 

Student č. 36 92 7 383 Kč 
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Student č. 37 13 979 Kč 

Student č. 38 122 9 634 Kč 

Student č. 39 92 7 383 Kč 

Student č. 40 24 1 810 Kč 

Student č. 41 51 4 370 Kč 

Student č. 42 66 6 447 Kč 

Student č. 43 195,5 16 471 Kč 

Student č. 44 57,5 4 348 Kč 

Student č. 45 24 2 026 Kč 

Student č. 46 153,5 12 881 Kč 

Student č. 47 33 2 756 Kč 

Student č. 48 69 5 435 Kč 

Student č. 49 109,75 8 302 Kč 

Student č. 50 69 5 435 Kč 

Student č. 51 164,96 13 322 Kč 

Student č. 52 35 2 857 Kč 

Student č. 53 60 5 060 Kč 

Student č. 54 35,5 2 686 Kč 

Student č. 55 84 6 366 Kč 

Student č. 56 131,5 11 249 Kč 

Student č. 57 95 7 182 Kč 

Student č. 58 77 5 817 Kč 

Student č. 59 91 7 323 Kč 

Student č. 60 149,5 12 940 Kč 

Student č. 61 84 6 366 Kč 

Student č. 62 24 2 026 Kč 

Student č. 63 150,5 11 990 Kč 

Student č. 64 184,52 13 965 Kč 

Student č. 65 100 7 568 Kč 

Student č. 66 31 2 329 Kč 

Student č. 67 92 7 383 Kč 

Student č. 68 101,5 7 672 Kč 

Student č. 69 12 979 Kč 

Student č. 70 76,5 6 210 Kč 

Student č. 71 217,5 19 072 Kč 

Student č. 72 197,17 14 928 Kč 

Student č. 73 91,5 6 930 Kč 

Student č. 74 84,78 6 405 Kč 

Student č. 75 156,5 12 791 Kč 

Student č. 76 133 10 061 Kč 

Student č. 77 63 4 764 Kč 

Student č. 78 139,5 11 115 Kč 

Student č. 79 35 2 641 Kč 

Student č. 80 108,68 8 222 Kč 

Student č. 81 92 7 398 Kč 
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Student č. 82 13 979 Kč 

Student č. 83 7 519 Kč 

Student č. 84 69 5 661 Kč 

Student č. 85 140 10 595 Kč 

Student č. 86 4,25 319 Kč 

Student č. 87 124,5 10 002 Kč 

Student č. 88 187,87 14 219 Kč 

Student č. 89 143,5 12 257 Kč 

Student č. 90 89,5 7 387 Kč 

Student č. 91 26,5 2 003 Kč 

Student č. 92 81,5 6 618 Kč 

Student č. 93 46 3 472 Kč 

Student č. 94 72 5 884 Kč 

Student č. 95 89 6 949 Kč 

Student č. 96 140 10 595 Kč 

Student č. 97 0 0 Kč 

Student č. 98 0 0 Kč 

Student č. 99 0 0 Kč 

Student č. 100 0 0 Kč 

Student č. 101 0 0 Kč 

CELKEM 8111,56 645 152 Kč 

 

           

ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 

 

Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad od prosince 2020 do května 2021 i přes 

nepříznivou epidemiologickou situaci v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2 vykonával 

všechny činnosti, které má ve své gesci, tedy neomezil se pouze na nejnutnější činnosti. 

Krajský živnostenský úřad prováděl vyúčtování voleb do krajského zastupitelstva za všechny 

obce v Ústeckém kraji, a to zvlášť za volby konané standardním způsobem ve volebních 

místnostech, tak zvláštním způsobem hlasování určených pro voliče postižených nemocí 

způsobenou koronavirem SARS-CoV-2 na tzv. drive-in, v pobytových zařízeních a do 

zvláštních přenosných schránek. Současně prováděl vyúčtování nových voleb do obecních 

zastupitelstev 5 obcích v Ústeckém kraji a voleb do Senátu ve volebním okrsku Teplice, a to 

za všechny obce v tomto volebním okrsku.   

Krajský živnostenský úřad připomínkoval zákon, který by měl ve volbách do Parlamentu 

České republiky, poslanecké sněmovny opětovně umožnit hlasování i voličům, kteří by byli 

postižených nemocí způsobenou koronavirem SARS-CoV-2. Po přijetí tohoto zákona bude 

zajišťovat uvedení tohoto zákona do praxe ve spolupráci s odbory krajského úřadu, 

pověřenými obecními úřady s rozšířenou působností v Ústeckém kraji, s Armádou České 

republiky  

a samozřejmě s Policii České republiky 

Krajský živnostenský úřad zpracoval podklady pro vyhlášení nových voleb do zastupitelstev 

obcí Vražkov a Malíč a tyto podklady spolu se žádostí o vyhlášení nových voleb zaslal na 

Ministerstvo vnitra. Volby do obecního zastupitelstva obce Vražkov se uskuteční dne  
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19. června 2021 (poslední volby se zde konaly 19. prosince 2020) a do obecního 

zastupitelstva obce Malíč dne 18. září 2021.  

Po vyhlášení nouzového stavu byly zastaveny veškeré kontroly v terénu u podnikatelských 

subjektů ve všech oblastech. Kontrolní činnost byla však zaměřena na kontrolu sociálních sítí 

(Facebook, Instagram, Twitter), kdy bylo provedeno 476 kontrol reklam na alkoholické 

výrobky. 

Dále krajský živnostenský úřad provedl 38 kontrol vyúčtování veřejných sbírek a za 

sledované období projednal osvědčení 11 sbírek. 

Ve sledovaném období krajský živnostenský úřad provedl celkem 14 kontrol na dodržování 

zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, a to v oblasti informovanosti občanů o provozu pohřebišť a poskytování dalších 

služeb související s provozováním pohřebišť na území Ústeckého kraje.  

Krajský živnostenský úřad provedl v nouzovém stavu za dodržování epidemiologických 

opatření celkem 14 kontrol přenesené působnosti, a to v oblasti živnostenského podnikání, 

evidence zemědělců, válečných hrobů.  

Oddělení správních činností v době vyhlášeného nouzového stavu provedlo za dodržování 

epidemiologických opatření 11 kontrol přenesené působnosti na obcích, a to na úseku 

přestupků, na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů a na úseku 

matriky a vidimace a legalizace.   

Oddělením správních činností byla a je poskytována metodická pomoc jak pracovníkům na 

obcích, kteří vykonávají agendu přestupků, zejména u přestupků, které byly spáchány 

nenošením roušek v nouzovém stavu, případně byly využívány předzahrádky u restaurací ke 

konzumaci nápojů, pití alkoholických nápojů na veřejnosti apod., tak metodická pomoc 

pracovníkům krajského úřadu, kteří se zabývají odvolacím nebo přezkumným řízením u 

těchto přestupků. Od počátku roku 2021 se začala opět poskytovat ve větší míře metodická 

pomoc i v oblasti „standardních“ přestupků, kdy správní orgány I. stupně začaly opětovně 

projednávat přestupky v oblasti občanského soužití, veřejnému pořádku a majetku. 

Byla a je poskytována i metodická pomoc týkající se konání svateb. Bylo a je zajišťováno 

v omezeném počtu a za přísných epidemiologických podmínek skládání státoobčanských 

slibů do rukou ředitele krajského úřadu, kdy termíny byly stanovovány tak, aby došlo 

k uspokojení, co nejvíce žadatelů o státní občanství, jejichž žádosti byly kladně vyřízeny. 

Za období od prosince 2020 a do května 2021 bylo odborem správních činností a krajským 

živnostenský úřadem vydáno 71 rozhodnutí v odvolacím a přezkumném řízení. 

Jak již jsem uváděla v úvodu, odbor správních činností a krajský živnostenský úřad vykonával 

a vykonává celý rozsah agendy, která byla odboru svěřena bez ohledu na skutečnost, že byl 

vyhlášen nouzový stav a následně byla vydávána omezení dle „pandemického zákona“. 

           

 

ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ 

 

Oddělení projektů: 

V rámci administrace dotačního programu ÚK Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro 

OSVČ pracovníci oddělení kontrolovali 2 800 vyúčtování poskytnutých dotací, řešili 

s ekonomickým odborem a odborem LP porušení rozpočtové kázně a další porušení smlouvy, 
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včetně vymáhání nevyúčtovaných či nesprávně vyčerpaných dotací. Průběžně oddělení 

poskytovalo řádově stovky telefonických a e-mailových konzultací pro příjemce dotací.  

S příjemci individuálních dotací z Fondu Ústeckého kraje byly v desítkách případů řešeny 

problémy při realizaci projektů způsobené restrikcemi a dopady koronavirové pandemie, pro 

25 příjemců byly zajištěny změny ve smlouvách o poskytnutí dotace formou dodatku ke 

smlouvě.  

V souladu s přijatými opatřeními probíhalo hromadné podepisování smluv o poskytnutí 

kotlíkových dotací individuálně domluvenými konzultacemi s jednotlivými příjemci či 

korespondenčně. V online formátu proběhla jednání s kraji, Ministerstvem životního prostředí 

a Státním fondem ŽP o nastavení podmínek pro čerpání kotlíkových dotací v novém 

programovacím období. 

V rámci součinnosti s Ministerstvem financí probíhala účast na jednáních hodnotících komisí 

5 veřejných zakázek zadávaných v rámci Programu 18 ekomiliard formou per rollam.  

 

Oddělení uhelné regiony: 

Vzhledem k pandemii koronaviru SARS Cov – 2 probíhala jednání v rámci přípravy 

Ústeckého kraje na čerpání prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci online. 

 

Oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání: 

V rámci projektu KAP ÚK („KAP - Ústecký kraj“) byl ve spolupráci s PPP Teplice 

realizován akreditovaný kurz Vzdělávací lídr určený ředitelům a zástupcům škol. Praxe 

probíhala v triádách mezi účastníky online včetně jednoho bloku s lektorem. Dne 28. 5. 2021 

došlo k závěrečnému prezenčnímu setkání a předání certifikátů, vše proběhlo za zpřísněných 

hygienických podmínek. Minitýmy probíhaly online. 

V rámci projektu ÚK IKAP A2 („Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností  

v Ústeckém kraji“) některé Technické kluby realizovaly kroužky online. Po uvolňování 

opatření byla zahájena činnost povinné výuky, kroužky přešly do prezenční formy a plánuje 

se spuštění činnosti Otevřených dílen. V rámci Centra virtuálního prototypování (CVP) 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně byly vzdělávací kurzy realizovány online a postupně se 

začaly realizovat exkurze žáků do CVP. Prezenčně budou kurzy pokračovat opět od září. 

V online prostředí probíhalo setkávání Odborných metodických skupin (6x). Výjezdy 

Mobilního centra kolegiální podpory (27x) probíhaly online a prezenčně. Aktivita Výjezdy / 

exkurze škol byly spuštěny od 23. 4. 2021. V aktivitě Spolupráce škol a firem byly dokončeny 

didaktické materiály – průvodci trhu a předány do škol. Byl pořízen simulační SW do 

podnikatelských inkubátorů a probíhaly programy vzájemného učení. 

V rámci projektu ÚK IKAP B2 („Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“) byly 

aktivity realizovány distančně (on-line): jednání odborných metodických skupin SV 5 x, 

pracovní skupina pedagogických pracovníků vzdělávající nadané žáky 2 x, seminář pro 

pedagogy vzdělávající nadané žáky 4 x, pedagogické dny 3 x, schůzky realizačního týmu 

projektu 6 x, kazuistické semináře pro pedagogy a odbornou veřejnost 4 x, pracovní skupina 

Podpora škol a kazuistické semináře 1 x, pracovní skupina Individuální pomoc učitelů pro 

práci s žáky se SVP 2x, semináře pro pedagogické pracovníky a veřejnost realizované v rámci 

přípravy Databáze pomůcek a příkladů dobré praxe 2 x. Činnost logopedických klubů na 30 

ZŠ nebyla po celou dobu přerušena – probíhala distančně (on-line i off-line) za významné 

součinnosti rodičů. Podpora kariérového poradenství na 28 ZŠ v podobě testování žáků 

pomocí speciálního softwaru probíhalo buď individuálně, nebo distančně. Aktivity 
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individuálního charakteru např. činnost expertů společného vzdělávání, činnost koordinátorů 

SV ve školách a koordinátorů strategického plánování na školách probíhaly částečně 

prezenčně (individuální schůzky/konzultace apod.), v případě skupinového 

jednání/komunikace byly také přesunuty do on-line prostoru. Akce, které vyžadují prezenční 

formu (např. interaktivní semináře pro asistenty pedagoga) byly přesunuty na další období.  

V rámci projektu SMART – ÚK II („Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji 

II“) byla realizována pravidelná měsíční setkání celého projektového týmu, která byla v době 

mimořádných opatření transformována do online formy. Dne 5. 2. 2021 proběhlo zveřejnění 

dotačního programu „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ Aktualizace č. 1 (příjem žádostí 

od 15. 3. 2021), dále dne 8. 2. 2021 zveřejnění dotačního programu „Podpora a stabilizace 

mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje“(příjem žádostí od 15. 3. 2021), a dále dne 7. 

5. 2021 dotačního programu „Asistenční vouchery Ústeckého kraje“ – Aktualizace č. 2 

(příjem žádostí od 11. 6. 2021). V rámci aktivity Marketingová a komunikační strategie kraje 

proběhly akce Den otevřených dveří Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Veletrh vysokých 

škol Gaudeamus formou online. Ostatní realizace aktivit projektu SMART II – ÚK probíhala i 

v době opatření vyplývající z pandemie COVID 19, kdy došlo k transformaci realizace 

vybraných aktivit projektu do on-line formy.  

V rámci dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji“ byl dne 

10. 5. 2021 vyhlášen dotační program pro rok 2021. Příjem žádostí bude probíhat od 14. 6. 

2021 do 16. 7. 2021. Alokace pro letošní ročník dotačního programu je ve výši 8 010 000,- 

Kč. Seminář pro žadatele o dotaci, na kterém byly představeny podmínky dotačního programu 

a nejčastější chyby v rámci vyplňování žádostí o dotaci a povinných příloh, proběhl dne 20. 5. 

2021 online formou.  

 

 

 

 

Oddělení finančního řízení a kontroly: 

Zajišťoval správu Regionálního podpůrného fondů a Fondu Ústeckého kraje v rámci opatření 

COVID – ve spolupráci s ekonomickým odborem zejména optimalizace rozložení přídělů do 

fondu v čase. 

U mezinárodních projektů RFC, ECOS4IN, u kterých Ústecký kraj vystupuje v roli Lead 

partnera, se přesunula veškerá komunikace s partnery do virtuálního prostoru včetně vyřešení 

náhrady studijních cest prostředky elektronické komunikace a videovstupy. 

U mezinárodních projektů SIE a PURE COSMOS se účastnil on-line formou závěrečných 

konferencí. 

V rámci komunikace sekretariátů RSK a komunikace s příslušnými ministerstvy  

a dalšími aktéry byla veškerá jednání přesunuta na on-line platformy 

V rámci vzdělávání vlastních zaměstnanců realizoval řadu akcí e-learningovou nebo distanční 

formou. 

Realizoval online formou projektová setkání v rámci Bergbau/Hornictví. 

 

          

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 



31 
 

 Řízení distribuce respirátorů (262 800 ks), roušek (984 750 ks) a antigenních testů 

(1 012 190 ks) do škol a školských zařízení (celkem až cca 700 organizací) na území 

Ústeckého kraje. 

 Zajištění péče o děti, jejichž rodiče vykonávají vybrané profese v době plošného, nebo 

částečného uzavření škol.  

 Zajištění zveřejňování relevantních informací z MŠMT a dalších zdrojů, ve vztahu ke 

školství a vzdělávání, na webových stránkách kraje. 

 Poskytování individuálních konzultací prostřednictvím e-mailu a telefonních rozhovorů. 

 Koordinace (se zdravotnickými školami) přesunu souvislé praktické výuky žáků v době 

kritického nedostatku zdravotnického personálu v nemocnicích v ÚK. 

 Komunikace se středními školami se sociálními a zdravotnickými obory vzdělání 

v souvislosti s usnesením Vlády ČR, na základě kterého může být žákům uložena pracovní 

povinnost.  

 Sběr a vyhodnocení dat pro potřeby rozhodování Krizového štábu ÚK. 

 Koordinace zajištění notebooků pro dětské domovi pro potřeby online výuky. 

 Participace na přednostním očkování pedagogických pracovníků – zjištění zájmu a sběr dat 

ze škol. 

 Metodická podpora ředitelům SŠ v souvislosti s vydáním Opatření obecné povahy MŠMT 

k jednotné přijímací zkoušce, s řadou Opatření obecné povahy MŠMT k maturitním 

zkouškám a Opatřením obecné povahy k absolutoriím, vše vydáno z důvodu zamezení 

šíření onemocnění COVID-19 .  

 Metodická podpora ředitelům základních škol a veřejnosti v souvislosti s distančním 

vzděláváním uskutečňovaným na základě usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření 

důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s COVID-19. 

 Metodická podpora ředitelům mateřských škol a veřejnosti v souvislosti s přijetím opatření 

pro zamezení šíření onemocnění COVID-19 a omezením provozu mateřských škol 

z důvodu ohrožení veřejného zdraví. 

 Příprava podkladů a následná realizace ekonomických opatření v souvislosti s pandemií 

COVID – 19 navrhovaných odborem ekonomickým a schvalovaných Radou ÚK, které se 

týkaly rozpočtu odboru SMT a rozpočtů příspěvkových organizací zřizovaných ÚK v 

oblasti školství. 

 Vyúčtování finančních prostředků ke stanovení dalších finančních prostředků zaslaných 

v souvislosti s onemocněním Covid-19 pro základní školy zřizované krajem, obcí nebo 

dobrovolným svazkem obcí na rok 2020 a stanovení dalších finančních prostředků pro 

nižší stupně víceletých gymnázií zřizované krajem, obcí nebo dobrovolných svazkem obcí 

na rok 2020.  

 Vyhodnocování podkladů pro mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a 

dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti 

s onemocněním Covid-19.  

 

           

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU 

 

Vycházeje z agendy vyřizované naším odborem, kterou je výkon státní správy na úseku 

stavebního práva a vyvlastnění,  v naší činnosti, co se týká její obsahové náplně, nelze 

specifikovat žádnou činnost přímo související s přijatými preventivními opařeními. Na chod 

odboru dopadají pouze tzv. „provozní“ opatření. Na odboru jsou nastaveny služby 
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v jednotlivých kancelářích za účelem minimalizace kontaktu. Služby jsou koordinovány dle 

potřeb jednotlivých pracovníků být přítomni na úřadě a to zejména z důvodu vypravení 

dokumentů zpracovaných v rámci práce z domu. Kromě vedoucí odboru nemá totiž nikdo 

z pracovníků „vzdálený přístup“ pro home office. Chod sekretariátu je zajištěn v plném 

rozsahu a rovněž je zajištěna vzájemná zastupitelnost v kancelářích přepojením telefonů na 

přítomného pracovníka. Odbor tedy funguje v plném rozsahu. 

 

 

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ 

 

Vedoucí odboru ZD je členem Bezpečnostní rady Ústeckého kraje, Krizového štábu 

Ústeckého kraje (dále KŠ) a členem pracovních skupin KŠ řešících problematiku epidemie 

COVID-19. 

V rámci koordinace aktivit s Ústředním krizovým štábem, Integrovaným centrálním řídícím 

týmem a Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále MZČR) je vedoucí odboru současně určen 

krajským koordinátorům odběrových míst a laboratoří a radou kraje pověřen výkonem funkce 

Krajského koordinátora zdravotní péče za účelem zajištění součinnosti poskytovatelů akutní 

lůžkové péče s poskytovateli následné a náhradní lůžkové péče na území Ústeckého kraje s 

krajským koordinátorem intenzivní péče a národním dispečinkem lůžkové péče a od 24. 3. 

2021 krajským koordinátorem očkování proti COVID-19 (dále také KKOC).  

 

Stěžejní aktivity: 

Koordinace aktivit v návaznosti na opatření Vlády a MZČR ve vzatu ke všem 

poskytovatelům zdravotních služeb 

Podpora činnosti krajského koordinátora intenzivní péče (dále KKIP) 

Koordinace plnění úkolů souvisejících zejména s poskytováním lůžkové péče, s činností 

odběrových míst a laboratoří 

 Předávání cílených informací všem poskytovatelům zdravotních služeb na území 

o aktualizované algoritmy péče o nemocné COVID, 

o prověřování lůžkové kapacity nemocnic, 

o monitoring zásob spotřebního materiálu pro odběrová místa (dále OM) a laboratoře 

(dále LAB), 

o sběr dat k zásobování nemocnici materiálem (nedostatkovým). 

 Systematické sledování regionálních dat z úložiště Ústavu zdravotnických informací 

a statistiky, portálu Centrálního řídícího týmu (dále ICŘT) a COVID FORMS APP, online 

dispečinku intenzivní péče 

o předávání informací o kapacitách nemocnic ORP, 

o podpora koordinace preventivního testování antigenními, 

o součinnost s ICŘT při koordinaci OM a LAB v krajích. 

 Podpora činnosti KKIP, jednání s nemocnicemi, spolupráce při řešení aktuálních úkolů 

o příprava smlouvy pro zápůjčku ventilátorů a zajištění organizace distribuce těchto 

ventilátorů, 

o zajištění požadavků nemocnic o nasazení sil a prostředků Armády České republiky 

(CLS – pomocný pracovník ve zdravotnictví), 

o spolupráce s odborem SV při umísťováním klientů pobytových zařízení sociálních 

služeb zpět po hospitalizaci. 
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 Koordinace aktivit v návaznosti na opatření Vlády a MZČR v rámci problematiky 

očkování proti onemocnění COVID-19 

o koordinaci aktivit Ústeckého kraje a Krajského koordinátora očkování (KKOČ) při 

tvorbě sítě očkovacích míst a distribuci očkovacích látek v kraji a dohled nad 

očkováním prioritních skupin 

o spolupraáce v rámci při nasazování dobrovolníků – odborníků a dalších dobrovolníků 

v očkovacích místech (případně velkokapacitních očkovacích místech).  

o předávání cílených informací všem poskytovatelům zdravotních služeb na území 

provozujícím OČM  

o prezentace pro obce (ORP), která kvantifikuje postup očkování a populační 

proočkovanost prioritních profesních a věkových kategorií + trendy v Ústeckém kraji, 

včetně srovnání krajů  

o příprava velkokapacitních očkovacích míst, včetně smluvních ujednání 

 Příprava dílčích usnesení a rozhodnutí Krizového štábu Ústeckého kraje, příprava 

podkladových materiálů pro jednání KŠÚK. 

 Účast na videokonferenčních jednáních Rady Asociace krajů ČR a obcí s rozšířenou 

působností  

 V době 1. 12. 2020 - 31. 5. 2021 bylo vydáno celkem 102 Povolení k poskytování 

zdravotních služeb mimo zdravotnické zařízení podle § 11a (mobilní a stacionární 

odběrová centra, stacionární očkovací centra). 

 

Zajištění pracovní povinnosti studentů a žáků zdravotnických oborů u poskytovatelů 

zdravotních služeb Na základě rozhodnutí Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 

č. 196 o vyhlášení nouzového stavu bylo usnesením Vlády České republiky ze dne 5. března 

2021 č. 248 rozhodnuto o pracovní povinnosti žáků a studentů, kteří dovršili 18 let, z ročníků 

a studijních programů, uvedených v tomto usnesení vlády a usnesením Vlády České 

republiky ze dne 3. března 2021 č. 247 rozhodnuto o pracovní povinnosti lékařů a 

zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání, uvedených 

v tomto usnesení vlády k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních 

služeb akutní lůžkové péče po dobu platnosti nouzového stavu.   

Na základě výše uvedených usnesení bylo v působnosti odboru ZD vydáno 38 příkazů 

k výkonů pracovní povinnosti žáků a studentů, kteří studovali studijní program nebo obor 

vzdělání, které požadovali k výkonů pracovní povinnosti poskytovatelé zdravotních služeb 

a 10 příkazů k výkonu pracovní povinnosti lékařů a zdravotnických pracovníků, kteří 

vykonávají nelékařské zdravotnické povolání. 

Aktivity: 

 komunikace s poskytovateli zdravotních služeb (dále také PZS), jejich personalisty  

a hlavními sestrami, komunikace se školami a univerzitami. 

 telefonické kontaktování studentů a žáků, sester a lékařů. 

 vydávání jednotlivých příkazů k výkonu pracovní povinnosti v souladu s výše uvedenými 

usneseními Vlády ČR. 

Všem studentům a zdravotnickým pracovníkům (lékařům a sestrám) bylo nutné připravit 

a zaslat po ukončení nouzového stavu potvrzení o vykonání pracovní povinnosti a ke 

každému příkazu, budou provedena kontrola podkladů pro vyúčtování, a následně podána 

žádost o dotaci na Ministerstvo zdravotnictví o peněžní náhrady spojené s výkonem pracovní 

povinnosti studentů, žáků, sester a lékařů.  
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Tabulka: Počty vydaných pracovních příkazů (PP): 

  Vydané PP 

Studenti  38 

Lékaři  7 

Sestry  3 

CELKEM 48 

 

           

ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU 

 

 ÚIA vykonal v souladu s ročním plánem interního auditu na rok 2021: 

 Audit systému finančního řízení a kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje za 

rok 2020 

 V současné době má rozpracovaný:  

 Audit procesu přijímání a distribuce osobních ochranných prostředků Ústeckým 

krajem 

 Audit dodržování ustanovení Směrnice dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 

bezpečnosti a prováděcí vyhlášky č. 82/2018 Sb. a dodržování základních pravidel 

při nakládání s osobními údaji v podmínkách KÚÚK 

 Zapojil se do připomínkování: 

 vnitřních dokumentů KÚ (např. Směrnice o poskytnutí cestovních náhrad 

zaměstnancům při pracovních cestách, Kolektivní smlouva, Zásady pro poskytování 

dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem, návrh směrnice Usnesení 

vlády ČR  - přístup, evidence a vypořádání, Personální minimum), 

 materiálů pro jednání vlády ČR (např. Materiál „Strategie spolupráce veřejné správy s 

nestátními neziskovými organizacemi na léta 2021 až 2030“, Materiál „Národní plán 

obnovy“, Materiál „Národní program reforem ČR 2021“). 

 Vykonával poradenskou a konzultační činnost pro některé odbory KÚ především v oblasti 

dotačních a operačních programů, veřejné podpory, spisové služby, cestovních příkazů, 

GDPR. 
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