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ÚVODNÍ SLOVO HEJTMANA
ÚSTECKÉHO KRAJE
Ačkoliv jsem byl zvolen do funkce hejtmana až v závěru roku, celý rok jsem dění
v Ústeckém kraji pečlivě sledoval.
Nikdo nemohl předvídat neblahé dopady a následky šíření onemocnění COVID-19,
které se poprvé potvrdilo v jarních měsících právě v našem regionu na Děčínsku.
Také Ústecký kraj musel pružně reagovat na aktuální vývoj situace. Krajský úřad
se mimo jiné proměnil ve stabilní řídící krizový orgán, kdy s malou přestávkou
v letních měsících zasedal pravidelně krizový štáb, který dodnes vyřizuje a naplňuje
požadavky vzešlé z vládních opatření, řeší problémy na území regionu a distribuuje
dále informace místním samosprávám.
Zaměstnanci krajského úřadu se naučili pracovat z domova, spousta z nich si vyzkoušela nové role při distribuci ochranných pomůcek, při pomoci s trasováním
kontaktů Krajské hygienické stanici, při práci operátorů infolinek, nebo vyřizování
schůzek a setkání pomocí videokonferencí. Dnes nám to již připadá jako standardní
záležitost, ale před rokem na nic z toho nebyla a nemohla být veřejná správa
připravena.

Jan SCHILLER
HEJTMAN ÚSTECKÉHO KRAJE

Vážení a milí čtenáři,
jsem rád, že vás mohu prostřednictvím
následujících řádků pozdravit a vyjádřit se za
Ústecký kraj k loňskému roku, který byl plný
významných událostí a především díky pandemii koronaviru se nesmazatelně zapsal
do životů nás všech. Nejen na území regionu,
ale i v evropském a celosvětovém měřítku.

Šíření onemocnění poznamenalo snad všechny oblasti, které Ústecký kraj spravuje a řídí, především pak samozřejmě oblast krajského zdravotnictví. Opomenout
však nesmíme také školství, veřejnou dopravu, neblahé následky pro ekonomiku,
cestovní ruch a kulturní oblast, kdy byly přímo zrušené, nebo odložené různé akce
běžného společenského života. Týká se to i akcí z programu Rodinného stříbra,
na které byli již obyvatelé kraje zvyklí od roku 2016.
Děkuji na tomto místě všem, kteří se podílejí na rozvoji a zdokonalování Ústeckého
kraje a života v něm. Na prvním místě si ale dovolím vyzdvihnout práci všech zdravotníků a členů krajského integrovaného záchranného systému.
Věřím, že Ústecký kraj se bude ubírat cestou postupné přeměny z ryze průmyslových oborů, závislých na těžbě hnědého uhlí, do oborů moderních, ekologických
a SMART, které přinesou zaměstnanost lidem a krásné životní prostředí nám všem.
Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTECKÉM KRAJI
Ústecký kraj je jedním ze 14 krajů vzniklých na základě reformy veřejné správy a samosprávy, která představovala nové administrativní členění a znamenala tak i decentralizaci některých oblastí státní správy.
Sousedí s krajem Libereckým, Středočeským, Karlovarským a z malé
části i s krajem Plzeňským. Pyšní se právě ideální polohou u hranic
s Německem (nejdelší hranice je zároveň státní hranicí se Saskem) a bohatou sítí dopravních cest. Dlouhodobě je Ústecký kraj pátým nejlidnatějším krajem v České republice.
Území Ústeckého kraje se dělí na sedm okresů – Ústecko, které je skrze
Stadice a Přemysla Oráče vnímané jako kolébka české státnosti, Děčínsko, jež je považováno za ráj pro turisty, lázeňské Teplicko, chmelařské
Lounsko, vinařské Litoměřicko a v neposlední řadě Mostecko a Chomutovsko, které je známé jak důlní činností, tak následnou rekultivací.
Ústecký kraj má významnou zemědělskou tradici a průmyslovou výrobu. Z geografického hlediska je velmi rozdílný a plný kontrastů - vyhaslé sopky, ovocnářství, vinařství a chmelařství, přírodní i kulturní krásy.
Podél hranic s Německem je oblast uzavřena pásmem Krušných hor,
Labskými pískovci a Lužickými horami.
Ústecký kraj stále pracuje na modernizaci jak dopravních spojení,
tak služeb. Jednou z priorit je řešení problematiky nezaměstnanosti, kterou se kraj snaží systematicky snižovat. Usiluje o vytváření vhodných podmínek pro investory. Důkazem toho je Strategická
průmyslová zóna Triangle, která se postupně investory zaplňuje.
V souvislosti se snahou o zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti dochází k realizaci projektů podporujících Pakt zaměstnanosti,
ve kterém se aktéři zavazují ke společnému postupu při řešení této problematiky.
Na podporu rozvoje turismu a cestovního ruchu vznikl projekt čtyř destinačních oblastí, kterými jsou Dolní Poohří, Krušné hory, České Švýcarsko a České středohoří. V jejich rámci můžete obdivovat přírodní
krásy i historické památky Ústeckého kraje. Unikátní Pravčická brána
se dostala až do celosvětové ankety „Sedm novodobých divů světa“.

V současné době kraj čítá 14 národních kulturních památek. Jsou zde terény pro pěší
turistiku, ale také komfortně sjízdné páteřní
cyklotrasy, které se nacházejí v okolí řek –
Labe, Ohře a Ploučnice. Turisticky lákavý
je nepochybně Hornický region Erzgebirge/
Krušnohoří, který byl v roce 2019 zapsán
na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO.

Rozloha:
5 339 km2
Nejvyšší místo:
jihovýchodní svah hory Klínovec (1 125 m n. m.)
Nejnižší místo:
výtok řeky Labe u Hřenska (115 m n. m.)
= nejníže položené místo v ČR
Nejsevernější místo:
Lobendava
Počet sídel:
v Ústeckém kraji je 354 obcí,
z toho 59 má statut města
Počet obyvatel:
818 940 obyvatel (k 30. 9. 2020)
Průměrná hustota osídlení:
153 obyvatel na km2
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚSTECKÉM KRAJI
Dolní Poohří
Už z názvu této turistické oblasti vyplývá,
že je situována do okolí řeky Ohře, na které leží hned čtyři královská města: Žatec,
Kadaň, Louny a Klášterec nad Ohří. Nalezneme zde řadu pozoruhodných hradů
a zámků. Jmenovitě například zámek Nový
hrad, Líčkov, Stekník, Krásný Dvůr aj. Bohatá chmelařská historie oblasti se promítla
do vyhledávaného atraktivního turistického komplexu Chrámu chmele a piva v centru Žatce, jehož součástí je také Chmelařské
muzeum. Perlou na řece Ohři je město Louny, v jehož bezprostředním okolí se nachází
areál archeologického skanzenu v Březně.
V Kadani se zase můžete zkusit protáhnout
nejužší uličkou v České republice – Katovou
uličkou, která v nejužším místě měří 66,1 cm.
Jedinečná lokalita okolí Ohře přímo vybízí
k řadě zajímavých výletů jak pro pěší turisty,
tak pro cyklisty.

Krušné hory
Nejhornatější část našeho kraje s nejvýše
položeným místem na Klínovci přímo vybízí
k zimním i letním volnočasovým aktivitám.
Tato oblast nabízí řadu turistických tras
i cyklotras táhnoucích se po hřebenech hor
Krušnohorskou magistrálou. Při tomto putování narazíme kromě úžasného výhledu
na řadu přírodních i technických krás, jako
jsou Vlčí jámy, Blatenský příkop, nejvyšší
sopka střední Evropy - čedičová hora Špičák,
Božídarské rašeliniště, Sfingy u Měděnce,
Flájská přehrada nebo několik prohlídkoých
štol upomínajících na bohatou hornickou
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minulost Krušných hor. V zimě můžete využít služeb skiareálů - zejména modernizujícího se střediska na Klínovci či známé běžkařské Krušnohorské bílé stopy. Pokud patříte mezi milovníky golfu, určitě oceníte
golfové areály v Mostě, Ústí nad Labem, Teplicích a Libouchci. Dlouhodobou tradici zde má také lázeňství. V Teplicích, Dubí, Mšených Lázních
a Bílině si můžete vychutnat množství termálních vod. V Mostě naopak
nalezneme autodrom, hipodrom i aquadrom.

České Švýcarsko
Skalní města, věže, soutěsky, říčky a lesy, to vše v sobě zahrnuje nejcennější oblast kraje, kde nalezneme proslulý unikátní pískovcový útvar
– Pravčickou bránu. Kromě Národního parku České Švýcarsko, jehož
vstupní branou je malebná obec a zároveň nejníže položené místo
v republice Hřensko, se zde nachází CHKO Labské pískovce s Tiskými
stěnami. Přiléhá sem také část CHKO Lužické hory. Navštívit můžete zříceniny hradů Falknštejna a Tolštejna. Přes zimu jsou zde k vidění
Brtnické vodopády či Jeskyně víl. Jako na dlani se vám otevře výhled
do krajiny z rozhledny na nejvyšší stolové hoře na našem území Děčínském Sněžníku. Z nejsevernější rozhledny Čech Tanečnice je velkolepý
výhled na Českosaské Švýcarsko, Šluknovský výběžek a za pěkného
počasí spatříte i Krkonoše. Tato krajina je ideálním místem pro odpočinek i volnočasové aktivity.

České středohoří
Do této chráněné krajinné oblasti, která je známá již ze starých pověstí
(kdy Praotec Čech vystoupal na horu Říp či díky postavě Přemysla Oráče), vstupuje řeka Labe. Ta vytváří údolí známé jako Porta Bohemica.
Bohatství a pestrost přírodních krás můžeme obdivovat z vrcholu hory
Říp, Milešovky, Lovoše nebo Varhoště. Součástí oblasti jsou historická
města Litoměřice, Roudnice nad Labem, válečné zločiny připomínající
Terezín a částečně i krajské město Ústí nad Labem, na které můžete
shlédnout ze zámečku Větruše. Také můžete navštívit malebné zámky
Ploskovice, Libochovice, Krásné Březno, Korozluky nebo hrad Střekov a Házmburk, který by se dal označit za krále Českého středohoří.
V Třebenicích naleznete muzeum těžby českého granátu.

SYMBOLY ÚSTECKÉHO KRAJE
Znak
Znak Ústeckého kraje má podobu červeno-modře čtvrceného štítu.

• V prvním poli je český lev.
• Ve druhém poli můžete vidět zobrazení brány do Čech, která je zná-

•
•

má jako Porta Bohemica. Stříbrná věž s polootevřenou zlatou mříží,
která symbolizuje prosperitu, vyrůstá z vody (znázornění vodstva)
do zeleného pohoří.
Ve třetím poli na zeleném trávníku se nachází stříbrný přemyslovský
pluh – symbol české státnosti, který připomíná, že odtud pocházel
Přemysl Oráč, zakladatel prvního českého panovnického rodu.
Ve čtvrtém poli je znak sídelního města kraje, tedy Ústí nad Labem stříbrný lev se zlatou zbrojí a dvěma ocasy.

Prapor
Prapor Ústeckého kraje má podobu čtvrceného listu a plynule vychází
z podoby krajského znaku.

Logo
Logo vychází z druhého pole znaku Ústeckého kraje. Základem je Porta Bohemica, stylizovaná brána, pod níž je pruhy znázorněno vodstvo.
Rám loga symbolizuje pohoří.
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SYMBOLY ÚSTECKÉHO KRAJE
Hejtmanský řetěz
Hejtman má právo při významných příležitostech užívat závěsný odznak, tedy řetěz,
který má svou specifickou podobu.

• Dole uprostřed se nachází velký státní
•

•

•

•

znak a po jeho obvodu je uveden název
Česká republika.
Kraj je tvořen sedmi okresy, jejichž
centry jsou historická města: Ústí nad
Labem, Děčín, Chomutov, Litoměřice,
Louny, Most a Teplice. Erby těchto měst
jsou uplatněny na jednotlivých kruhových článcích řetězu. Symbolizují spojení
historických okresů v region.
Dalším specifikem Ústeckého kraje je jeho přírodní krása, zvláště pak dynamická krajina s množstvím pahorků a hor.
Některými tvary těchto nejznámějších
hor jsou ozdobeny čtvercové články
řetězu.
Spojovací články na lícové straně nesou
v kovu tzv. zafasované perly z taveného
skla v barvě připomínající české granáty,
které se v kraji těží.
Medaile uprostřed nese znak kraje, který
je lemován lipovou a dubovou ratolestí
– symbol sblížení dvou národů mající
v kraji svou tradici.
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ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
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ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
RADA ÚSTECKÉHO KRAJE
V. volební období 2020
Oldřich Bubeníček (KSČM)
hejtman Ústeckého kraje
kompetence - legislativa, krizové řízení, informační
technologie, vnější a zahraniční vztahy
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA (ČSSD)
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje,
kompetence – finance, strategie, příprava a realizace
projektů
RSDr. Stanislav Rybák (KSČM)
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
kompetence – zdravotnictví
Jaroslav Komínek, MBA (KSČM)
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
kompetence - doprava a silniční hospodářství
Mgr. Bc. Petr Šmíd (SPD+SPO)
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
kompetence - školství, mládež a sport
PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D. MBA (ČSSD)
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
kompetence - regionální rozvoj a cestovní ruch
Jitka Sachetová (KSČM)
členka Rady Ústeckého kraje
kompetence - kultura a památková péče, zemědělství,
životní prostředí a venkov
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Ing. Ladislav Drlý (KSČM)
člen Rady Ústeckého kraje
kompetence - investice a majetek
Mgr. Ing. Miroslav Andrt (ČSSD)
člen Rady Ústeckého kraje
kompetence – sociální věci, bezpečnost a sociálně
vyloučené lokality
Radek Belej (KSČM)
člen Rady Ústeckého kraje, neuvolněný člen rady
Ing. Radek Štejnar (ČSSD)
člen Rady Ústeckého kraje, neuvolněný člen rady

ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
RADA ÚSTECKÉHO KRAJE V. volební období 2020

Oldřich Bubeníček
(KSČM)
hejtman Ústeckého kraje
kraje

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA (ČSSD)
1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje,
zastupuje hejtmana
v době jeho nepřítomnosti

RSDr. Stanislav Rybák
(KSČM)
náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Jaroslav Komínek, MBA
(KSČM)
náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Mgr. Bc. Petr Šmíd
(SPD+SPO)
náměstek hejtmana Ústeckého kraje

PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA
(ČSSD)
náměstek hejtmana Ústeckého kraje

09

ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
RADA ÚSTECKÉHO KRAJE V. volební období 2020

Jitka Sachetová
(KSČM)
členka Rady Ústeckého kraje

Ing. Ladislav Drlý
(KSČM)
člen Rady Ústeckého kraje

Radek Belej
(KSČM)
člen Rady Ústeckého kraje

Ing. Radek Štejnar
(ČSSD)
člen Rady Ústeckého kraje
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Mgr. Ing. Miroslav Andrt
(ČSSD)
člen Rady Ústeckého kraje

ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
RADA ÚSTECKÉHO KRAJE
VI. volební období 2020
Ing. Jan Schiller (ANO)
hejtman Ústeckého kraje
kompetence - od 16. 11. 2020 - oblast legislativy, krizového
řízení, informačních technologií, ICUK (Inovační centrum
Ústeckého kraje), vnější a zahraniční vztahy
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA (ANO)
1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje, statutární
zástupce
kompetence od 16. 11. 2020 - oblast přípravy a realizace projektů - Fond spravedlivé transformace, fondy MŽP
(Ministerstvo životního prostředí), MMR (Ministerstvo
pro místní rozvoj) a jiných
PaedDr. Jiří Kulhánek (ODS)
náměstek hejtmana Ústeckého kraje, neuvolněný
kompetence od 16. 11. 2020 - oblast sociálních věcí,
bezpečnosti a sociálně vyloučených lokalit
Mgr. Jiří Řehák (Spojenci pro kraj)
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
kompetence od 16. 11. 2020 - oblast regionálního rozvoje,
cestovního ruchu, kultury a památkové péče
(k 16. 12. 2020 se ruší plnění úkolů v oblasti regionálního
rozvoje)
Ing. Radim Laibl (ANO)
člen Rady Ústeckého kraje
kompetence od 16. 11. 2020 - oblast zdravotnictví

Ing. Jindra Zalabáková (ANO)
členka Rady Ústeckého kraje
kompetence od 16. 11. 2020 - oblast školství, mládeže
a sportu
JUDr. Marek Hrabáč (ANO)
člen Rady Ústeckého kraje, neuvolněný
kompetence od 16. 11. 2020 - oblast dopravy a silničního
hospodářství
Mgr. Iva Dvořáková, LL. M. (ODS)
členka Rady Ústeckého kraje
kompetence od 16. 11. 2020 - oblast životního prostředí
Ing. Jan Růžička (ODS)
člen Rady Ústeckého kraje
kompetence od 16. 11. 2020 - oblast finanční
Mgr. Bc. Tomáš Rieger (ODS)
člen Rady Ústeckého kraje
kompetence od 16. 11. 2020 - oblast majetku a investic
Ing. Michal Kučera (Spojenci pro kraj)
člen Rady Ústeckého kraje
kompetence od 16. 11. 2020 - oblast zemědělství a rozvoje
venkova
(od 17. 12. 2020 se doplňuje plnění úkolů v oblasti regionálního rozvoje)
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ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
RADA ÚSTECKÉHO KRAJE VI. volební období 2020
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(ANO)
hejtman Ústeckého kraje

Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA
(ANO)
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PaedDr. Jiří Kulhánek
(ODS)
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
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ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
RADA ÚSTECKÉHO KRAJE VI. volební období 2020

JUDr. Marek Hrabáč
(ANO)
člen Rady Ústeckého kraje
neuvolněný

Mgr. Iva Dvořáková, LL. M.
(ODS)
členka Rady Ústeckého kraje

Mgr. Bc. Tomáš Rieger
(ODS)
člen Rady Ústeckého kraje

Ing. Michal Kučera
(Spojenci pro kraj)
člen Rady Ústeckého kraje

Ing. Jan Růžička
(ODS)
člen Rady Ústeckého kraje
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ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
ZASTUPITELSTVO ÚSTECKÉHO KRAJE
V. volební období 2016 – 2020
Stav k 31. 12. 2020
Ing. Jiří Anděl, CSc.
Mgr. Ing. Miroslav Andrt
Radek Belej
Václav Beneš
PaedDr. Petr Brázda (vznik mandátu 1. 9. 2020)
Oldřich Bubeníček
Bc. Pavel Csonka
Radek Černý
Leo Dittrich
Ing. Ladislav Drlý
Ing. Jaroslav Dubský
Ing. Bc. Jiří Fišer
Jaroslav Foldyna
Josef Hambálek
Ing. Bc. Dominik Hanko
Bc. Hynek Hanza
Ing. Karel Honzl
Ing. Stanislav Horáček
RSDr. Jaroslav Horák
JUDr. Marek Hrabáč
Tereza Hyťhová
MUDr. Petr Janec, MHA
Ing. Bohumil Ježek
Drahomíra Karasová
Rudolf Klaška
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA
Ing. Marek Kocánek
Jaroslav Komínek, MBA
Vladimír Kossakowski
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Mgr. Darina Kováčová
Ing. Radmila Krastenicsová (zánik mandátu 31. 8. 2020)
Jaroslav Kubera (zánik mandátu 20. 1. 2020)
PaedDr. Jiří Kulhánek
Zdeněk Kutner
Ing. Radim Laibl
Miroslav Matějka
PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D. MBA
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA
Vlastimil Mikl
Ing. Mgr. Petr Nedvědický
Jiří Pimpara
Mgr. Bc. Tomáš Rieger (vznik mandátu 21. 1. 2020)
Mgr., Bc. et Bc. et Bc. Jan Richter
RSDr. Stanislav Rybák
Mgr. Bc. Milan Rychtařík
Jitka Sachetová
Zbyněk Svoboda
Ing. Jaroslav Sykáček
Jana Škudrnová
Mgr. Bc. Petr Šmíd
Ing. Radek Štejnar
Mgr. Pavla Tomášová
Ing. Petr Urbánek
Ing. Tomáš Vávra
Ing. Jaroslav Vodička
Pavel Vodseďálek
Mgr. Petr Vomáčka

ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
ZASTUPITELSTVO ÚSTECKÉHO KRAJE
VI. volební období 2020 – 2024
Stav k 31. 12. 2020
Ing. Mgr. Jiří Baudis
Marian Čapek
Radek Černý
MUDr. Alena Dernerová
Ing. Štefan Drozd
Mgr. Iva Dvořáková, LL. M.
Jaroslav Foldyna
Bc. Elvíra Hahnová
Ing. Bc. Dominik Hanko
JUDr. Marek Hrabáč
Ing. Marek Hrvol
Ing. Bohumil Ježek
Drahomíra Karasová
Karel Karika (zánik mandátu dne 23. 12. 2020)
Mgr. Zdeněk Kettner
Ing. Tomáš Kirbs
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA
Ing. Marek Kocánek
Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. (zánik mandátu dne 6. 12. 2020)
Jaroslav Komínek, MBA
Mgr. Jan Kranda
Ing. Bc. Petr Kubeš
Ing. Michal Kučera
PaedDr. Jiří Kulhánek
Ing. Lumír Kus
Zdeněk Kutner
Ing. Radim Laibl
Ing. Zbyněk Linhart
Ing. Petr Medáček, CSc., MBA

Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA
Ing. Věra Nechybová
Miroslav Novotný
Mgr. Jan Paparega
Jiří Pimpara
Zdeněk Plecitý
Mgr. Bc. Tomáš Rieger
Ing. Vít Rous
Ing. Jan Růžička
Mgr. Bc. Milan Rychtařík
Lukáš Ryšavý (vznik mandátu dne 24. 12. 2020)
Mgr. Jiří Řehák
Mgr. Jiří Řezníček
Ing. Jan Schiller
Ing. Vlastimil Skála
Kateřina Stojanová
Pavel Svoboda
Bc. Jiří Štábl
Mgr. Milan Šťovíček
Mgr. Pavla Tomášová
Yveta Tomková
Filip Ušák
Mgr. Zdenka Vachková
Ing. Jiří Valenta
Vladimír Vlach
Ing. Jindra Zalabáková
Tomáš Zíka (vznik mandátu dne 7. 12. 2020)
JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.
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ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
Zastoupení stran v krajském zastupitelstvu
V. volební období 2016 – 2020

ANO 11

Zastoupení stran v krajském zastupitelstvu
VI. volební období 2020 – 2024

18 křesel

ANO

17 křesel

KSČM

13 křesel

ODS

8 křesel

ČSSD

10 křesel

STAN

7 křesel

ODS

7 křesel

Piráti

6 křesel

Koalice SPD + SPO

6 křesel

SPD

5 křesel

Nezařazený

1 křeslo

KSČM

4 křesla

Spojenci pro kraj

4 křesla

LEPŠÍ SEVER

4 křesla
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ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
SEZNAM ČLENŮ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA
ÚSTECKÉHO KRAJE
V. volební období r. 2020
KONTROLNÍ VÝBOR - 9 členů
Drahomíra Karasová
Ing. Petr Urbánek
RSDr. Jaroslav Horák
Vladimír Trnovec
Tomáš Zíka
Zbyněk Svoboda
Mgr. Miroslav Přikryl
Eva Budošová
Ing. Vladislav Raška

předsedkyně
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen
členka
člen

VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST
- 11 členů
Ing. Radmila Krastenicsová

předsedkyně

předsedkyní do 31.08.2020

PhDr. Mgr. Leoš Moravec, MSc.
Gabriela Hubáčková
Emília Procházková
Mgr. Jan Mareš, MBA
Ing. František Hricz
Ing. Radek Vonka
Mgr., Ing. Petr Nedvědický
Mgr. et. Mgr. Radim Gabriel
Ing. Dagmar Prošková
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.

místopředseda
členka
členka
člen
člen
člen
člen
člen
členka
členka

FINANČNÍ VÝBOR - 9 členů
Mgr. Bc. et Bc. et Bc. Jan Richter
Ing. Jiří Novák
Ing. Josef Váňo
Jana Pilařová Honsová
Ing. Karel Honzl
Ing. Michael Straka
Ing. Bc. Jiří Fišer
PaedDr. Jiří Kulhánek
Ing. Petr Fiala

předseda
místopředseda
člen
členka
člen
člen
člen
člen
člen

VÝBOR PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY - 15 členů
Pavel Vodseďálek
Radek Belej
Bc. Jaroslav Horák
Jan Eichler
MUDr. Petr Janec, MHA
Vladimír Kossakowski
Jančo Janev
Renata Adamová
Ing. Anatoly Orlov
Michael Lichtenstein
Ivo Přichystal
Phan Dang Anh
RSDr. František Kulina
Hanuš Adamec
Rostislava Hubčuková

předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen
členka
člen
člen
člen
člen
člen
člen
členka
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ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
SEZNAM ČLENŮ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA
ÚSTECKÉHO KRAJE
V. volební období r. 2020
VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ - 9 členů
Bc. Pavel Csonka
MUDr. Martin Krákora
Mgr. Petr Vomáčka
Jan Janeček
PaeDr. Václav Homolka
Monika Jarošová
MUDr. Hilmi Mahmoud Al-Eraidi
Jana Škudrnová
Dana Slavíková

VÝBOR PRO KULTURU A PAMÁTKOVOU PÉČI - 9 členů
předseda
místopředseda
člen
člen
člen
členka
člen
členka
členka

Ing. Jaroslav Dubský
Ing. Vojtěch Václav Pour
PaedDr. Václav Homolka
Alena Mádlová
Roman Sigmund
Miloš Formáček
Bc. Hynek Hanza
Ing. Stanislav Horáček
PhDr. Petr Hrubý

předseda
místopředseda
člen
členka
člen
člen
člen
člen
člen

VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI, BEZPEČNOST A SOCIÁLNĚ
VYLOUČENÉ LOKALITY - 9 členů

VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ
A ROZVOJ VENKOVA - 9 členů

Ing. Bc. Dominik Hanko
Vlastimil Mikl
Iveta Jelínková
Nataša Schalková
PaedDr. Květoslava Čelišová
Ing. Radek Štejnar
Jiří Pimpara
Mgr. Pavla Tomášová
Mgr. Jana Oubrechtová

Jaroslav Foldyna
Radek Černý
Václav Beneš
Ing. Lukáš Pařízek
Vlastimil Mikl
Jana Blažková
Zdeněk Kutner
Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc.
Ing. Petr Medáček
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předseda
místopředseda
členka
členka
členka
člen
člen
členka
členka

předseda
místopředseda
člen
člen
člen
členka
člen
členka
člen

ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
SEZNAM ČLENŮ KOMISÍ RADY
ÚSTECKÉHO KRAJE
V. volební období r. 2020

KOMISE INVESTIČNÍ - 15 členů

KOMISE FINANČNÍ - 9 členů
Pavla Čapková
Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá
Lucie Bendlová
Mgr. Marek Drtil
Ing. Bohumil Ježek
Elvíra Hahnová
Ing. Jiří Anděl, CSc.
Tomáš Rieger
Jaroslav Hrouda

předsedkyně
členka
členka
člen
člen
členka
člen
člen
člen

Ing. Ladislav Drlý
Ing. Pavla Svítilová
Ing. Pavel Grund
Jan Janda
Ing. Pavel Hošťálek
Ing. Jakub Komárek
Jan Železný, DiS.
Ing. Pavel Hajšman
Mgr. Ing. Jindřich Šimák
Ing. Stanislav Dostál
Ing. Petra Lafková
Ing. Dagmar Waicová
Ing. Jiří Zima
Ing. František Šimek
Ing. Pavel Škorpil

předseda
místopředsedkyně
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
členka
členka
člen
člen
člen

KOMISE MAJETKOVÁ - 9 členů
Ing. Radek Štejnar
Bc. Marcel Běhounek
Zdeněk Kuba
Ing. Jiří Kubricht
Radek Belej
Ing., Bc. Jiří Fišer
Miroslav Matějka
Ing. Zdeněk Bezděka
Ing. Dorothea Kresslová

předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
členka

KOMISE DOPRAVNÍ - 9 členů
Jaroslav Foldyna
Ing. Ivo Perna
Ing. Josef Váňo
Bc. Jaroslav Kohout
Zbyněk Svoboda
Ing. Zdeněk Avenarius
Ing. Jan Schiller
Pavel Kašpar
Ing. Václav Betka

předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
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ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
SEZNAM ČLENŮ KOMISÍ RADY
ÚSTECKÉHO KRAJE
V. volební období r. 2020

KOMISE PRO SPORT A VOLNÝ ČAS - 13 členů

KOMISE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ - 11 členů
Ing. Hana Aulická Jírovcová
Radek Belej
RSDr. Erika Sedláčková
Ing. Jana Ryšánková
Ivana Fišerová
Hana Mičánová
Jaroslava Puntová
Mgr. Lenka Raadová, MBA
Petr Novák
Kateřina Klement Křížová
PaedDr. Zdeněk Dušek

předsedkyně
místopředseda
členka
členka
členka
členka
členka
členka
člen
členka
člen

Václav Beneš
JUDr. Karel Krčmárik
Václav Mojžíš
Ing. Josef Šenfeld
Bc. Karel Rouček
Václav Němeček
Tereza Hyťhová
Josef Hambálek
Bohumil Cikán
Jindřich Stádník
Kamil Havelka
Mgr. Zdeněk Kubec
Bc. Jaroslav Bžoch

předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
členka
člen
člen
člen
člen
člen
člen

KOMISE PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV - 11 členů
KOMISE LEGISLATIVNĚ PRÁVNÍ - 8 členů
Ing. Karel Honzl
JUDr. Jan Růžek
Mgr. Milan Schoř
Mgr. Jana Sieberová
JUDr. Michaela Pretschová
JUDr. Marek Hrabáč
JUDr. Daniel Volák
Mgr. Ing. Zdeněk Synek
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předseda
místopředseda
člen
členka
členka
člen
člen
člen

Radek Černý
Ing. Jaroslava Šamsová
Petr Kadavý
Jiří Jurčák
Jaroslava Smetanová
Ing. Oldřich Beneš
Zdeněk Plecitý
Petr Plíšek
Ing. Luděk Forman
Jaroslav Santner
Ing. Jaroslav Brožka

předseda
místopředsedkyně
člen
člen
členka
člen
člen
člen
člen
člen
člen

ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
SEZNAM ČLENŮ KOMISÍ RADY
ÚSTECKÉHO KRAJE
V. volební období r. 2020

KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - 9 členů

KOMISE PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ - 11 členů
Tereza Hyťhová
Václav Beneš
Ing. Josef Nétek
Radek Černý
Ing. Karel Honzl
Ing., Mgr. Zdeněk Synek
Rudolf Klaška
Josef Kubal
Ing. Rudolf Jung
Lenka Procházková
Jaroslav Slavík

předsedkyně
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
členka
člen

RADA PRO VĚDU, VÝZKUM A INOVACE - 11 členů
Ing. Ivo Perna
PaedDr. Petr Brázda
Vlastimil Waic
Ing. Lukáš Znojemský
Ing., Bc. Petr Jakubec
Michal Kolář
Ing. Bohumil Ježek
Ing. Marcel Kollmann
Ing. František Jochman
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D.
Mgr. Rudolf Sochor

předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Vlastimil Mikl
Ing. Rudolf Kozák
Bc. Martin Stojan, DiS.
Petr Kadavý
RSDr. Milan Pipal
Ing. Milan Hrachovina
Ing. Tomáš Vávra
Bc. Pavlína Hapštáková
Ing. Václav Šutera

předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen
členka
člen

RADA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ - 16 členů
Ing. Radek Štejnar
Ing. Dagmar Prošková
Radek Belej
Jaroslav Cingel
PaedDr. Václav Homolka
Ing., Bc. Alena Křtěnová
Ing. Radim Laibl
Ing. Jiří Kalous
Doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
Ing. František Jochman
Ing. Ivana Košanová
Martin Kohout
Ing. Jaroslava Kuszniruková
PaedDr. Jan Eichler
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.
Mgr. Jiří Nekuda

předseda
místopředsedkyně
člen
člen
člen
členka
člen
člen
člen
člen
členka
člen
členka
člen
člen
člen
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ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
SEZNAM ČLENŮ KOMISÍ RADY
ÚSTECKÉHO KRAJE
V. volební období r. 2020
KOMISE PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU - 11 členů

KOMISE PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY - 9 členů

Ing. Jaroslav Sykáček
Jan Szántó
RSDr. Jaroslav Horák
Iva Mazánková
Soňa Pulerová
Lucie Růžičková Sternbergová
Ing. Marek Kocánek
Miroslava Lazarová
Ing. Helena Veverková
Ing. Jaroslav Vodička
Ing. Mgr. Petr Nedvědický

RSDr. Jaroslav Horák
Soňa Pulerová
Eva Kohoutová
Jaroslav Foldyna
Bc. Roman Kliský
Ing. Jaroslav Vodička
Mgr. Darina Kováčová
PhDr. Filip Hrbek
Mgr. Zbyněk Pěnka

předseda
místopředseda
člen
členka
členka
členka
člen
členka
členka
člen
člen

KOMISE PRO SMART REGION ÚSTECKÝ KRAJ - 9 členů
Mgr. Ing. Miroslav Andrt
Bc. Milan Rychtařík
Bc. Hynek Hanza
Ing. Lukáš Pařízek
Ing. Bohumil Ježek
PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.
Ing. Ondřej Smíšek
Gabriela Nekolová, DiS.
Ing. Martin Mata, MBA
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předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen
člen
členka
člen

předseda
místopředsedkyně
členka
člen
člen
člen
členka
člen
člen

ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
SEZNAM ČLENŮ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA
ÚSTECKÉHO KRAJE
VI. volební období r. 2020
KONTROLNÍ VÝBOR - 13 členů
Ing. Mgr. Jiří Baudis
Jana Jirušková
Ing. Alena Kosová
František Ploner
Ing. Ladislav Růžička
Mgr. Jana Demjanová
Ing. Radek Löwy
Mgr. Jiří Řezníček
Jiří Skřivánek
Drahomíra Karasová
Miroslav Weis
Ing. Bc. Jindřich Jurajda DiS.
Monika Jarošová
Radek Černý
Mgr. Jan Paparega

FINANČNÍ VÝBOR - 13 členů
předseda
místopředsedkyně
tajemnice
zástupce tajemnice
člen
členka
člen
člen
člen
členka
člen
člen
členka
člen
člen

Ing. Marek Kocánek
Ing. Dagmar Duffková
Ing. Michaela Tobiášová
Ing. Jitka Zimová
Lukáš Sinu
Filip Ušák
Ing. Stanislav Rumlena
Jiří Čečrle
Vít Klein
Ing. Eva Outlá
Ing. Richard Červený
Vladimír Vlach
Ing. Bohumil Ježek
Jaroslav Komínek, MBA
Ing. Marek Hrvol

předseda
místopředsedkyně
tajemnice
zástupce tajemnice
člen
člen
člen
člen
člen
členka
člen
člen
člen
člen
člen
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ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
SEZNAM ČLENŮ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA
ÚSTECKÉHO KRAJE
VI. volební období r. 2020
VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST
- 15 členů
Mgr. Zdeňka Vachková
Mgr. Monika Zemanová
Mgr. Olga Ramešová
Mgr. Ludislava Poupalová
Mgr. Bc. Roman Ziegler
Ing. Jan Rýdl
Mgr. Bc. Alena Vaněčková
Ing. Mgr. Michal Šidák
Mgr. Eva Böhmová
RNDr. Milan Šmidl, Ph.D.
PhDr. Jana Müllerová, Ph.D.
Mgr. Josef Kusebauch
Mgr. Milan Šťovíček
Mgr. Jan Kranda
Mgr. Zdeněk Kettner
Ing. Bc. Bohumil Moravec, MBA
Mgr. Jan Mareš, MBA
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předsedkyně
místopředsedkyně
tajemnice
zástupce tajemnice
člen
člen
členka
člen
členka
člen
členka
člen
člen
člen
člen
člen
člen

VÝBOR PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY - 13 členů
JUDr. Karolína Žákovská Ph.D.
PhDr. Václav Hofmann
Ing. Jitka Zimová
Ing. Michaela Tobiášová
Mgr. Hana Štrymplová
Mgr. Martin Blažek, MBA
Mgr. Bc. Patricie Prokešová DiS.
Jan Kuzma
Ing. Jan Růžička
PhDr. Marie Imbrová
Mgr. Renata Zrníková
Karel Karika
Bc. Elvíra Hahnová
Jana Chudobová
Ing. Věra Nechybová

předsedkyně
místopředseda
tajemnice
zástupce tajemnice
členka
člen
členka
člen
člen
členka
členka
člen
členka
členka
členka

ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
SEZNAM ČLENŮ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA
ÚSTECKÉHO KRAJE
VI. volební období r. 2020

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ - 15 členů

VÝBOR PRO KULTURU A PAMÁTKOVOU PÉČI - 15 členů

Mgr. Bc. Milan Rychtařík
MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA
Bc. Jindra Weisová
Lenka Helebrantová
Mgr. Alena Pinkasová
Petra Kašáková
Jan Vycpálek
Vladislava Marschallová
Lenka Brunzová
Jiří Pimpara
MUDr. Hilmi Mahmoud Al-Eraidi
Ing. Lenka Hanousková
MUDr. Alena Dernerová
Kateřina Stojanová
Ing. Karel Müller
MUDr. Jana Ullrychová
MUDr. Jiří Madar

Ing. Vlastimil Skála
Vladimír Drápal
Karina Strnadová
Bc. Lenka Holavová
Mgr. Jiří Adámek
Bc. Patrik Srba
Jaroslav Pém
Ing. Kateřina Mazánková, MPA
Martin Pala
Mgr. Bc. Tomáš Rieger
Mgr. Rostislav Kadlec
BcA. Pavel Skála
Pavel Svoboda
Lukáš Ryšavý
Mgr. Zdeněk Kettner
Tomáš Zíka
Ing. Věra Nechybová

předseda
místopředseda
tajemnice
zástupce tajemnice
členka
členka
člen
členka
členka
člen
člen
členka
členka
členka
člen
členka
člen

předseda
místopředseda
tajemnice
zástupce tajemnice
člen
člen
člen
členka
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
členka
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ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
SEZNAM ČLENŮ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA
ÚSTECKÉHO KRAJE
VI. volební období r. 2020
VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ VĚCI, BEZPEČNOST A SOCIÁLNĚ
VYLOUČENÉ LOKALITY - 15 členů

VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - 15 členů

Drahomíra Karasová
Bc. Michaela Kubánková
Andrea Hájková
Kateřina Kotlíková
Ing. Martina Bečvářová
Jitka Mikulová Urbánková
Mgr. Pavla Tomášová
PaedDr. Jiří Kulhánek
Jitka Gavdunová
Michal Kratochvíl
Bronislav Podlaha
Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
Yveta Tomková
Karel Karika
Jaroslav Foldyna
Jan Janeček
Mgr. Jan Paparega

Ing. Tomáš Kirbs
Ing. Petr Medáček, CSc., MBA
Ing. Irena Jeřábková
Ing. Jan Koutecký
Matěj Prošek
Mgr. Petra Troníčková
Mgr. Martin Vízek
Jiří Weber
Ing. Josef Douša
Mgr. Iva Dvořáková, LL.M.
Bc. Pavlína Hapštáková
JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.
Ing. Tomáš Trávníček, MPA
Ing. Vít Rous
Michal Kolář
Radek Černý
Ing. Radek Štejnar

26

předsedkyně
místopředsedkyně
tajemnice
zástupce tajemnice
členka
členka
členka
člen
členka
člen
člen
člen
členka
člen
člen
člen
člen

předseda
místopředseda
tajemnice
zástupce tajemnice
člen
členka
člen
člen
člen
členka
členka
členka
člen
člen
člen
člen
člen

ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
SEZNAM ČLENŮ VÝBORŮ ZASTUPITELSTVA
ÚSTECKÉHO KRAJE
VI. volební období r. 2020

SEZNAM ČLENŮ KOMISÍ RADY
ÚSTECKÉHO KRAJE
VI. volební období r. 2020

VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV - 15 členů

KOMISE FINANČNÍ - 13 členů

Zdeněk Plecitý
Mgr. Ing. Jaroslav Šebek
Ing. Dagmar Hyblerová
Ing. Jakub Skoupý
Ing. Jiří Valenta
Ing. Marek Kocánek
Ing. Otakar Šašek
Ing. Jindřich Černý, Ph.D.
Ing. Pavel Tůma
Zdeněk Kutner
Antonín Štěpanovský
Martin Lněníček
Ing. Petr Liška
Ing. Vít Rous
Ing. Bc. Dominik Hanko
Ing. Bc. Petr Kubeš
Mgr. Ing. Miroslav Andrt

Jiří Pimpara
Lukáš Kébrt
Dagmar Pošívalová
Ing. Blanka Andresová
Miroslav Matějka
Lukáš Sinu
Ing. Jiří Anděl CSc.
František Neumann
Miroslav Řebíček
Ing. Bc. Ondřej Soukup
Ing. Štefan Drozd
Jan Kunc
Václav Zítek
Petra Matlachová Koníčková
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA

předseda
místopředseda
tajemnice
zástupce tajemnice
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

předseda
místopředseda
tajemnice
zástupce tajemnice
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
členka
člen
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ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
SEZNAM ČLENŮ KOMISÍ RADY
ÚSTECKÉHO KRAJE
VI. volební období r. 2020
KOMISE INVESTIČNÍ A MAJETKOVÁ - 13 členů

KOMISE DOPRAVNÍ - 15 členů

Zdeněk Kutner
Ing. Jakub Komárek
Andrea Kokšalová
Ing. Jana Bezděková
Ing. Lumír Kus
Jaromír Kubelka
Adolf Sigmund
Ing. Ph.D. Libor Turek
Ing. Zdeněk Bezděka
Vojtěch Vágner
Bc. Zdeněk Černý
Vladimír Vlach
Dana Fábryová
Eliška Forejtová
JUDr. Jan Růžek

Ing. Jiří Valenta
Jan Žalud
Pavel Bureš
Ing. Petra Ježková
Alexandr Agh
Jaromír Kubelka
Miroslav Rusiňák
Přemysl Živný
Mgr. Jiří Řezníček
Martin Tošner
Mgr. Michal Voltr
Ing. Bc. Tomáš Brčák
Filip Ušák
Ing. Mgr. Jiří Baudis
Jaroslav Foldyna
Jaroslav Komínek, MBA
Martin Prachař

předseda
místopředseda
tajemnice
zástupce tajemnice
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
členka
členka
člen
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předseda
místopředseda
tajemník
zástupce tajemníka
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
SEZNAM ČLENŮ KOMISÍ RADY
ÚSTECKÉHO KRAJE
VI. volební období r. 2020
KOMISE PRO SPORT A VOLNÝ ČAS - 15 členů
Miroslav Novotný
Bohumil Cikán
Mgr. Lucie Drncová
Mgr. Petra Vaverková
Jan Vycpálek
Petr Heidenreich
Ing. Radek Löwy
Jiří Horák
Bc. Jiří Štábl
Petr Globočník
Ing. Petr Pinka
MUDr. Renata Dohnalová
Radovan Šabata
Mgr. Jan Kranda
Ing. Bc. Dominik Hanko
Václav Beneš
Kamil Havelka

předseda
místopředseda
tajemnice
zástupce tajemnice
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
členka
člen
člen
člen
člen
člen

KOMISE PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, CESTOVNÍ RUCH
A LÁZEŇSTVÍ - 15 členů
Ing. Marek Kocánek
Eliška Pláničková
Mgr. Petra Ludwigová
Ing. Lucie Druckerová
Tomáš Vlach
Bc. Jiří Štábl
Radek Zenker
Ing. Kateřina Mazánková
Martin Pala
Mirka Lazarová
Mgr. Karel Švec
Mgr. Michal Kulhánek
Antonín Herzán
Petr Rýsler
Bc. Elvíra Hahnová
Soňa Pulerová
PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA
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předseda
místopředsedkyně
tajemnice
zástupce tajemnice
člen
člen
člen
členka
člen
členka
člen
člen
člen
člen
členka
členka
člen

ORGÁNY ÚSTECKÉHO KRAJE
SEZNAM ČLENŮ KOMISÍ RADY
ÚSTECKÉHO KRAJE
VI. volební období r. 2020

KOMISE PRO ENERGETIKU - 15 členů

Komise pro vědu, výzkum a inovace (SmartRegion)
- 13 členů
Jakub Žídek
Tomáš Sarnovský
PaedDr. Mgr. Jana Čuprová
Ing. Karina Hladíková
Ing. Josef Douša
RNDr. Pavel Pintr, Ph.D.
Mgr. Bc. Milan Rychtařík
Lenka Simerská
Marek Hartych
Vojtěch Nádvorník
PhDr. Filip Hrbek
Ing. Marcel Kollman
Mgr. Vojtěch Marvan
Vladimír Vlach
Ing. Bohumil Ježek
Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.

předseda
místopředseda
tajemnice
zástupce tajemnice
člen
člen
člen
členka
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

členem do 6. 12. 2020

Jiří Nedvěd

člen
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Marian Čapek
Ing. Jiří Kalous
Ing. Vladimír Skalník
Ing. Jana Nedrdová
Jiří Brusch
Martin Boruta
Petr Stejskal
Stanislav Cingroš
Zuzana Krejčíříková
Jaroslav Gabriel
Petr Starý
Ing. Martin Ulrych
Ing. Zbyněk Linhart
Ing. Jana Hladová
Jarmila Fuchsová
Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
členem do 6. 12. 2020

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA

předseda
místopředseda
tajemník
zástupce tajemníka
člen
člen
člen
člen
členka
člen
člen
člen
člen
členka
členka
člen
člen
člen

KOMISE PRO TRANSFORMACI A OBNOVU KRAJINY - 15 členů
Leo Steiner
Miroslav Závada, MBA
Bc. Michaela Zajanová
Jana Hoskovcová
Mgr. Kamila Bláhová
Mgr. Ing. Petr Nedvědický
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
Ing. Lumír Kus
Miroslav Koranda
Jaroslav Koutský
Ing. Lukáš Korbel
Bc. Jakub Ozaňák
Jaroslav Špička
Ing. Vít Rous
František Mitterwald
Ing. Bc. Petr Kubeš
Jaromír Franta

předseda
místopředseda
tajemnice
zástupce tajemnice
členka
člen
členka
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

ÚSTECKÝ KRAJ SLOVEM A OBRAZEM
– VÝBĚR Z KALENDÁRIA ROKU 2020
LEDEN
Prvním miminkem roku 2020 v Ústeckém kraji se stal malý Vilém, který
se narodil mamince z Mostu dne 1. ledna ve 4 hodiny a 12 minut v kadaňské porodnici. Vážil 3980 gramů. Hejtman Bubeníček navštívil také
prvního občánka narozeného v porodnicích společnosti Krajská zdravotní, a. s. V Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., se jako první
na svět v roce 2020 podívala v 6 hodin 30 minut holčička Viktorie vážící
4630 gramů.
Před 86 lety došlo na dole Nelson III. u Oseka na Teplicku k výbuchu,
při kterém tehdy zemřelo 142 horníků. I v roce 2020 při tradičním
pietním aktu u pomníku katastrofy uctil památku zahynulých horníků
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, zástupci okolních obcí
a hornických spolků z české i německé strany.

Dne 20. ledna 2020 zasáhla všechny smutná
zpráva o náhlém úmrtí předsedy Senátu
Parlamentu ČR a člena Zastupitelstva
Ústeckého kraje Jaroslava Kubery. Ústecký
kraj proto vyvěsil na své budově černou
smuteční vlajku. V atriu hlavní budovy
u vstupu pak bylo zřízeno pietní místo
k uctění jeho památky.
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ÚSTECKÝ KRAJ SLOVEM A OBRAZEM
– VÝBĚR Z KALENDÁRIA ROKU 2020
ÚNOR
O prvním únorovém víkendu začala v Drážďanech sezóna veletrhů cestovního ruchu.
Na Reisemesse Dresden 2020 nechyběl
se svou překrásnou expozicí Brána do Čech
ani Ústecký kraj se svými partnery. O stánek byl tradičně velký zájem. Také se zde
poprvé představil nejnovější Handbuch
– průvodce Labskou stezkou, který byl
následně slavnostně pokřtěný na Holiday
World Praha.
Ministr vnitra Jan Hamáček dne 19. února
předal za účasti hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka a ředitele Krajského
ředitelství policie Ústeckého kraje plk. Mgr.
Jaromíra Kníže čtyři desítky nových služebních vozidel policistům Ústeckého kraje.
Předání proběhlo na dálničním oddělení
v Řehlovicích a všechny vozy jsou určeny
pro přímý výkon služby.
V pátek 28. února 2020 proběhlo v sídle
Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje první letošní zasedání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje. Mimo jiné
se řešila také připravenost Ústeckého
kraje na možná rizika spjatá se šířením
nového virového onemocnění COVID-19
známého pod pojmem koronavirus.
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ÚSTECKÝ KRAJ SLOVEM A OBRAZEM
– VÝBĚR Z KALENDÁRIA ROKU 2020
BŘEZEN
Ocenění pro vítěze krajského kola soutěže
Zlatý erb pro rok 2020, soutěže o nejlepší
webové stránky a elektronické služby měst
a obcí, předal na slavnostním vyhlášení náměstek hejtmana Ústeckého kraje Stanislav
Rybák. V roce 2020 uspěl mezi městy Vroutek
na Lounsku, nejlepší stránku mezi obcemi
mají Povrly a se svou elektronickou službou
Portál občana zabodovala Bílina.
Vláda České republiky vyhlásila ke dni 12. března od 14.00 hodin NOUZOVÝ STAV platný
pro celé území České republiky. V návaznosti
na to zasedal v 18 hodin Krizový štáb
Ústeckého kraje. Ústecký kraj následně
zřídil infolinku pro odběratele poskytující
zdravotní a sociální služby ohledně distribuce osobních ochranných pomůcek.
K 20. březnu je v regionu již pět odběrových
míst pro pacienty s indikovaným podezřením
na nákazu virovým onemocněním COVID-19.
Zprovoznila je Krajská zdravotní, a. s., před
svými všemi nemocnicemi. Jedno takové
odběrové místo přijel do areálu teplické
nemocnice zkontrolovat a zejména podpořit zdravotníky hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček.
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ÚSTECKÝ KRAJ SLOVEM A OBRAZEM
– VÝBĚR Z KALENDÁRIA ROKU 2020
DUBEN
Kromě dodávek osobních ochranných prostředků proti nákaze COVID-19 z ministerstev zdravotnictví a vnitra hledá Ústecký kraj
aktivně i další způsoby, jak ochranné
prostředky získat. Ústecký kraj tak nakoupil
z vlastních zdrojů osobní ochranné prostředky již za téměř deset milionů korun.
Ústecký kraj rozdělil mezi drobné podnikatele celkem 70 miliónů korun. Podporu
dostalo 2800 prvních žadatelů, tedy 400
z každého okresu. Na každý ze sedmi okresů
tak vyšla částka deset miliónů korun. Dotační
program, který se spustil v průběhu května,
schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne
20. dubna. Dotace byla určena především
drobným podnikatelům, kteří byli současnou
krizí zasaženi nejvíce.
Svaz Vietnamců v Ústeckém kraji předal
hejtmanovi Oldřichu Bubeníčkovi pro společnost Krajská zdravotní, a. s., finanční dar
ve výši 800 tisíc korun na nákup plicních
ventilátorů a dalších přístrojů potřebných
v boji proti pandemii COVID-19. Kromě
finančního daru věnovala vietnamská komunita Ústeckému kraji také 950 kusů osobních
ochranných pomůcek.
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ÚSTECKÝ KRAJ SLOVEM A OBRAZEM
– VÝBĚR Z KALENDÁRIA ROKU 2020
KVĚTEN
V Ústeckém kraji vzniká Akční plán opatření
pro období 2020–2021 ke zmírnění dopadů
pandemie koronaviru na rozvoj kraje. Návrh
Plánu obsahuje jak možnosti poradenství těm
nejohroženějším, tak cílené aktivity pro znovunastartování ekonomiky, včetně vypsání
nových dotačních titulů.
Za přítomnosti hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka se 7. května u pomníku
vojáků Rudé armády v Městských sadech
v Ústí nad Labem uskutečnil pietní akt u příležitosti 75. výročí ukončení druhé světové
války v Evropě. Uctění památky obětí války
se s ohledem na aktuální dění kolem pandemie koronaviru konalo pouze v omezeném
počtu osob.
O víkendu 16. a 17. května vyjely turistické
linky Dopravy Ústeckého kraje, která slaví
pět let od svého vzniku. Zážitek z cesty motoráčkem po historické trati si nenechaly ujít
stovky výletníků. Kromě vlaků vyjely také lodě
po Labi. U cestujících se turistické linky těší
velké oblibě, protože je zavezou na zajímavá
místa našeho kraje.
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– VÝBĚR Z KALENDÁRIA ROKU 2020
ČERVEN
V rámci Dotačního programu na zmírnění
následků koronaviru pro OSVČ bylo vyplaceno dalších 597 zkontrolovaných žádostí v celkovém objemu 14 925 000 korun.
Rozhodla o tom Rada Ústeckého kraje.
V první vlně bylo rozhodnuto o vyplacení
574 žádostí v celkovém objemu 14 350 000
korun. Dohromady tedy kraj vyplatil prvních
1 171 schválených žádostí v celkovém objemu
29 275 000 korun.
Letošní nabídka turistické sezóny Dopravy Ústeckého kraje je bohatší o novou linku
Litoměřice – Lovosice – Chotiměř. Na provozuschopnou část trati, která je u Dobkoviček poničena sesuvem půdy z roku 2013,
se po téměř sedmi letech vrátily vlaky.
Novou linkou T4 se turisté dostanou
až do Oparenského údolí, které je oblíbeným cílem výletníků. Slavnostního uvedení
do provozu se zúčastnil také náměstek
hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav
Komínek.
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V úterý 30. června se konalo slavnostní ukončení rekonstrukce mostu
ve Štětí na silnici III/26119, která trvala déle než rok. Stavba nezahrnovala pouze rekonstrukci mostu, ale i rekonstrukci severního a jižního
komunikačního napojení v předpolí Hněvice, severního komunikačního napojení v předpolí Štětí, rozšíření chodníků pro pěší i cyklisty
a novostavbu jižního komunikačního napojení v předpolí Štětí, kde
vznikl nový kruhový objezd.

ÚSTECKÝ KRAJ SLOVEM A OBRAZEM
– VÝBĚR Z KALENDÁRIA ROKU 2020
ČERVENEC
Na německé straně Krušných hor, ve městě
Holzhau, se uskutečnilo česko-německé pracovní setkání zájmových skupin usilujících
o opětovné propojení železniční trati mezi
obcemi Holzhau v Sasku a českou Moldavou.
Moldavská dráha patří k nejkrásnějším tratím
v ČR. Původně spojovala české Podkrušnohoří se středním Saskem, avšak od roku 1945
je rozdělena.
Příslušníci Hasičského záchranného sboru
Ústeckého kraje v Mostě budou mít opět
odpovídající prostory pro vykonávání své
služby. Symbolickým poklepáním na základní kámen začala za dohledu mnoha čestných
hostů v čele s generálním ředitelem HZS ČR
Drahoslavem Rybou výstavba nové požární
stanice a územního pracoviště. Stavba by
měla být dokončena v prvním pololetí roku
2022.
Zastupitelé rozdělili dotace z Programu obnovy venkova, pro letošní rok v celkové výši
16,2 milionu korun. Uspělo 66 žádostí z 220
podaných. Díky programu se letos opravilo
několik kulturních domů nebo kabiny na fotbalových hřištích, pořídila se veřejná osvětlení
v řadě obcí. Oblíbená soutěž Vesnice roku,
která je také hrazena z tohoto programu,
byla letos zrušená.
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SRPEN
Výjimečnou událostí v dalším rozvoji Labe
arény Ústeckého kraje byl v neděli 2. srpna
2020 podpis Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře. Své podpisy připojili hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček
či předseda Českého olympijského výboru
Jiří Kejval. Hlavní cíle Memoranda jsou
například vytvoření podmínek pro vrcholné
mezinárodní veslařské a kanoistické akce,
včetně připravovaného Mistrovství světa
ve veslování v roce 2022.
Na řidiče silných strojů byla ve středu 26. srpna cílena dopravně – preventivní akce Den
pro kamiony, kterou připravil Ústecký kraj
společně s dálničním oddělením Krajského
ředitelství Policie ČR a za vydatné podpory
německé policie. Jubilejní desátý ročník
ozdobil svou účastí šestinásobný vítěz
Dakaru Karel Loprais i s legendární Tatrou.
Mostecký okruh přivítal poslední srpnový víkend svůj nejprestižnější a nejnavštěvovanější podnik - Czech Truck Prix, který
je součástí Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Fanoušky neodradilo ani nedělní
nepříznivé deštivé počasí. O kus dál na mosteckém hipodromu se uskutečnila 23. Velká
cena Ústeckého kraje.
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ZÁŘÍ
V pátek 11. září odstartovala na litoměřickém
výstavišti podzimní Zahrada Čech. 44. ročník veletrhu se konal po celý týden. Výstava
se konala pod záštitou prezidenta České
republiky, předsedy vlády České republiky,
ministra zemědělství a ministryně pro místní
rozvoj.
Ředitelství silnic a dálnic zahájilo výstavbu dálnice D7 u Loun. V rámci stavby dojde
ke zkapacitnění stávající dopravně a bezpečnostně již nevyhovující dvoupruhové silnice I/7 na dálnici D7. Ta umožní po přestavbě
rychlé a hlavně kapacitní spojení českého vnitrozemí s oblastí Saské Kamenice a návazně
se státy Evropské unie.
I přes zhoršenou situaci kolem koronavirové pandemie se v Ústí nad Labem uskutečnil
10. ročník Mattoni 1/2Maratonu. Ještě před
samotným hlavním závodem odstartoval
v centru krajského města 1. náměstek
hejtmana Martin Klika rodinný běh, jehož
se zúčastnilo 1113 závodníků. Součástí
závodního dne bylo také Mistrovství ČR
v Handbike.
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ÚSTECKÝ KRAJ SLOVEM A OBRAZEM
– VÝBĚR Z KALENDÁRIA ROKU 2020
ŘÍJEN
Ve volbách do Zastupitelstva Ústeckého
kraje zvítězilo hnutí ANO 2011, které získalo celkem 25,88 % hlasů. Celkem v krajském
zastupitelstvu zasedne osm politických
stran, politických hnutí nebo koalic. Volební
účast v Ústeckém kraji dosáhla 31,3 %, což
je téměř o 2,5 % více než v roce 2016. Z celkového počtu 647 214 oprávněných voličů odevzdalo platné hlasy 199 913 voličů.
Vesnice Ústeckého kraje z roku 2016 Nové
Sedlo nedaleko Žatce získala další ocenění.
Tentokrát to bylo při udělování Cen Patria
Nostra 2020. Starosta obce Petr Sýkora
si v říjnu převzal z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka ocenění
za citlivou rekonstrukci bývalé barokní fary,
ze které se posléze stalo sídlo obecního úřadu. Vedení obce si cenu zasloužilo za příkladný investiční a architektonický počin.
Především za vytrvalou a přínosnou práci
a za mimořádné činy odměnil hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček nominované v kategoriích Záslužné medaile
a Medaile hejtmana Ústeckého kraje. Letošní předávání se z důvodu bezpečnosti
uskutečnilo ve skromnějších podmínkách
na půdě krajského úřadu. Oceněnou byla
například Lenka Šimůnková, ředitelka
Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje.
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ÚSTECKÝ KRAJ SLOVEM A OBRAZEM
– VÝBĚR Z KALENDÁRIA ROKU 2020
LISTOPAD
Mezi nejvýše hodnocené městské úřady
a magistráty v České republice již delší čas
patří Městský úřad v Litoměřicích. Po prvenství z roku 2019 se vloni v anketě Ministerstva
vnitra „Přívětivý úřad“ ocitl v konkurenci 142
přihlášených úřadů obcí s rozšířenou působností a městských částí Prahy na třetím místě,
a to za Prostějovem a Kolínem.
V pondělí 16. listopadu se konalo ustavující
zasedání nového Zastupitelstva Ústeckého
kraje, které vzešlo z krajských voleb konaných ve dnech 2. a 3. října 2020. Hejtmanem
byl ve veřejném hlasování zvolen Jan Schiller,
pro kterého hlasovalo 35 zastupitelů. První
náměstkyní se stala Lubomíra Mejstříková
(ANO 2011), dalšími náměstky pak Jiří Kulhánek (ODS) a Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).
V celostátním kole soutěže Zlatý erb 2020
o nejlepší webové stránky v kategoriích
„nejlepší webová stránka města“, „nejlepší
webová stránka obce“ a „nejlepší elektronická služba a projekt Smart City“ se mezi oceněnými objevily také Povrly a Bílina.
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ÚSTECKÝ KRAJ SLOVEM A OBRAZEM
– VÝBĚR Z KALENDÁRIA ROKU 2020
PROSINEC
Ústecký kraj uspořádal v předvečer první
adventní neděle tradiční adventní koncert
ve spolupráci s teplickým spolkem Trautzlova umělecká společnost. V roce 2020 potěšila hudba z lounského Chrámu sv. Mikuláše
všechny pouze prostřednictvím internetu.
Kvůli vládním opatřením se koncert uskutečnil bez účasti diváků. K divákům promluvili
v přímém přenosu hejtman Ústeckého kraje
Jan Schiller a litoměřický biskup Mons. Jan
Baxant.
Záchranáři Zdravotnické záchranné služby
Ústeckého kraje převzali na své výjezdové
základně v Ústí nad Labem devět nových
moderních sanitních vozů pořízených převážně Ústeckým krajem. Nová vozidla jsou
vybavena specifickou zástavbou pro činnost zdravotnické záchranné služby, včetně
nových technologií.
Krajská zdravotní, a. s., obdržela 30. prosince 2020 pro Ústecký kraj první box se 195
vícedávkovými injekčními lahvičkami vakcíny
od společnosti Pfizer/BioNTech proti
nákaze novým koronavirem SARS-CoV-2,
který způsobuje onemocnění COVID-19.
Část dodávky byla určena i pro nemocnice
mimo KZ a Zdravotnickou záchrannou
službu Ústeckého kraje.
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INVESTICE - DOKONČENÉ AKCE V ROCE 2020
VOŠ ekon., soc. a zdravotnická,
OA Stř. pedag. škola a SZŠ, Most
• modernizace sportovního víceúčelového
hřiště
Realizace stavebních prací:
5/2019 - 4/2020
Celkové finanční náklady vč. DPH:
31 154 581,51 Kč
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INVESTICE - DOKONČENÉ AKCE V ROCE 2020
SŠ stavební a strojní, Teplice
• dostavba areálu školy - I. etapa - 2. část
(2x novostavba)
Realizace stavebních prací:
7/2019 - 8/2020
Celkové finanční náklady vč. DPH:
310 233 138,27 Kč
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INVESTICE - DOKONČENÉ AKCE V ROCE 2020
SŠ technická, Most
• rekonstrukce objektu šaten na dílny
praktického vyučování (Velebudice)
Realizace stavebních prací:
7/2018 - 7/2020
Celkové finanční náklady vč. DPH:
181 629 103,78 Kč

45

INVESTICE - DOKONČENÉ AKCE V ROCE 2020
Speciální ZŠ a PŠ, Šluknov,
Tyršova 710
• celková rekonstrukce budovy
Realizace stavebních prací:
9/2019 - 8/2020
Celkové finanční náklady vč. DPH:
34 085 450,72 Kč
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INVESTICE - DOKONČENÉ AKCE V ROCE 2020
Střední lesnická škola a SOŠ, Šluknov
• rekonstrukce budovy na ubytovnu
pro zletilé žáky vč. sanace
Realizace stavebních prací:
9/2019 - 8/2020
Celkové finanční náklady vč. DPH:
28 508 799,13 Kč
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INVESTICE - DOKONČENÉ AKCE V ROCE 2020
Most Štětí na silnici III/26119
ev. č. 26119-1
• rekonstrukce mostu vč. vybudování nového komunikačního napojení ve Štětí
Realizace stavebních prací:
4/2019 - 6/2020
Celkové finanční náklady vč. DPH:
199 587 273,253 Kč
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ÚSTECKÉHO KRAJE

Mogilevská oblast
(Běloruská republika)

provincie Anhui
(Čínská lidová republika)

Republika srbská
(Bosna a Hercegovina)

Svobodný stát Sasko
(Spolková republika Německo)

Vojvodina v Jižním Banátu
(Srbská republika)

Vladimirská oblast
(Ruská federace)

okres Ostróda
(Polská republika)

Žilinský samosprávný kraj
(Slovenská republika)

Zakarpatská oblast
(Ukrajina)

V roce 2020 se v důsledku pandemie COVID-19
nekonala žádná oficiální setkání či pracovní
jednání a aktivity mezinárodní spolupráce
vyžadující fyzickou přítomnost byly pozastaveny.
V roce 2020 Ústecký kraj pokračoval, i když
pouze písemnou formou, ve spolupráci s regiony, s nimiž má podepsanou platnou oficiální
partnerskou smlouvu. Jedná se o Svobodný
stát Sasko (Spolková republika Německo),
provincii Anhui (Čínská lidová republika),
Žilinský samosprávný kraj (Slovenská republika), Republiku srbskou (Bosna a Hercegovina), Autonomní oblast Vojvodina a jednotlivé
subjekty v Jižním Banátu (Srbská republika),
okres Ostróda (Polská republika), Mogilevskou oblast (Běloruská republika), Zakarpatskou oblast, (Ukrajina) a Vladimirskou oblast
(Ruská federace).
Vzhledem ke geografické poloze Ústeckého
kraje a k historickým vazbám probíhá nejintenzivněji spolupráce se Svobodným státem
Sasko. O tom svědčí řada realizovaných projektů v oblasti školství, kultury a památkové
péče, životního prostředí, regionálního rozvoje a cestovního ruchu, dopravy, zdravotnictví,
krizového řízení či územního plánování. Dílčí
spolupráce a projekty jsou administrovány
příslušnými odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Více informací o vývoji zahraniční spolupráce
lze nalézt na webových stránkách Ústeckého
kraje www.kr-ustecky.cz v sekci vnější a mezinárodní vztahy.
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RODINNÉ STŘÍBRO
Od roku 2016 se mohou významné akce
a projekty v Ústeckém kraji pyšnit titulem
Rodinné stříbro Ústeckého kraje, jehož
cílem je mimo jiné udržení kontinuity
a zachování nejvýznamnějších akcí celokrajského i nadregionálního významu.
V roce 2020 bylo do tohoto programu zahrnuto celkem 36 akcí. Nově spojil kraj své
jméno s těmito projekty: Bitva 1813 u Chlumce, Přestanova a Varvažova, Mostecká slavnost, Hudební setkání 2020 – Za tichem
s Beethovenem, 70mm Weekend/Neisse
Film Festival – Varnsdorf, Úštěcké jarmarky, Vrcholy udržitelného turismu v Českém
středohoří, Pravidelná nedělní odpoledne
s Lounskou třináctkou.
Všechny projekty provází logo – SRDCE,
které symbolizuje srdcovou záležitost
a reprezentuje heslo „Vzácnost, kterou
ochraňujeme“.
V souvislosti s pandemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vlády České republiky
musela být bohužel v roce 2020 spousta
dílčích akcí pořadateli přesunuta na jiný
termín, zrušena, nebo odložena na příští
kalendářní rok.

Projekty zahrnuté do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje
v roce 2020
• 70mm Weekend/Neisse Film Festival – Varnsdorf
- Centrum Panama Varnsdorf
• Bitva 1813 u Chlumce, Přestanova a Varvažova
- město Chlumec a Historický spolek města Bíliny
• Císařský den® 2020 - Město Kadaň
• Czech Truck Prix 2020 - AUTODROM MOST a.s.
• Děčínská kotva 2020 (Mistrovství floristů ČR) - Střední škola
zahradnická a zemědělská A. E. Komerse, Děčín – Libverda, p. o.
• Hasičské slavnosti Litoměřice 2020 – Sdružení pro obnovu
hasičských tradic, z.s.
• Hudební festival Ludwiga van Beethovena 2020 Severočeská filharmonie Teplice
• Hudební setkání 2020 – Za tichem s Beethovenem
- Morpheus Art, s.r.o.
• INTERPORTA 20´ - INTERPORTA z. s.
• Josefínské slavnosti v Terezíně 2020 - Terezín – město změny,
zájmové sdružení právnických osob
• Klášterecké hudební prameny - Zámek Klášterec nad Ohří,
příspěvková organizace

50

RODINNÉ STŘÍBRO
• Krajské dožínky Ústeckého kraje - Městys Peruc
• Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem - Tempo Team
Prague, s.r.o.
• Mezinárodní folklorní festival Krásná Lípa – Folklorní
soubor Lužičan
• Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice - Dům
kultury Česká Kamenice
• Mezinárodní hudební festival Lípa Musica - ARBOR –
spolek pro duchovní kulturu
• Mezinárodní taneční festival 2020 - FINCORP s.r.o.,
Petr Barnat

• Světový pohár a Evropská olympijská kvalifikace
v rychlostní kanois-tice - Národní olympijské centrum
vodních sportů, z.s. & Labe aréna, z.s.
• Terezínská tryzna - Památník Terezín, státní příspěvková
organizace
• Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska - Klub
cyklistiky Krásná Lípa, z.s. a město Krásná Lípa
• Turistické aktivity a značení - Klub českých turistů
Ústeckého kraje
• Údržba Krušnohorské magistrály – Krušnohorská bílá
stopa - Krušnohorská bílá stopa, z.s.
• Úštěcké jarmarky – město Úštěk

• Mostecká slavnost - statutární město Most
• Velká letní cena Ústeckého kraje - HIPODROM MOST a.s.
• Národní festival dechových orchestrů FEDO 2020 město Štětí

• Vinařské Litoměřice - ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o.

• Novohradská pouť 2020 - Zámek Nový hrad, p.o.

• Virtuosi per musica di pianoforte - ZUŠ Evy Randové

• Pravidelná nedělní odpoledne s Lounskou třináctkou –
Vrchlického divavlo v Lounech, příspěvková organizace
a Lounská třináctka

• Vrcholy udržitelného turismu v Českém středohoří
(Milešovka a Říp) – Destinační agentura České
středohoří, o.p.s.

• Regionální potravina Ústeckého kraje a Potravinářský
výrobek Ústeckého kraje - Okresní agrární komora Most

• Zahrada Čech - Zahrada Čech s.r.o.

• Setkání u pomníku Přemysla Oráče - Krajská agrární
komora Ústeckého kraje

• Závod míru juniorů - Cyklistický klub Slavoj Terezín,
zapsaný spolek
• Žatecká dočesná - Městské divadlo Žatec, p.o.
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HOSPODAŘENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2020
Krajský rozpočet v r. 2020 poznamenal zejména propad ekonomiky ČR
v souvislosti s ekonomickými opatřeními vlády ČR k řešení pandemie
COVID-19. Z uvedených důvodů došlo k radikálnímu poklesu sdílených
daňových příjmů kraje. Reálný pokles vlastních příjmů byl ve výdajích řešen zásadní úsporou jednak v oblasti hospodaření zřízených příspěvkových organizací ve výši 376 mil. Kč (snížení příspěvků na provoz, velkou
údržbu, investičních příspěvků a mimořádnými odvody z fondů investic) a z volných prostředků minulých let 443 mil. Kč.

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2020
byl schválen jako schodkový v celkovém objemu 20 843 mil. Kč, z toho kapitálový rozpočet ve výdajové části 2 488
mil. Kč.
Schodek rozpočtu ve výši -865 mil. Kč
byl kryt cizími zdroji (1 364 mil. Kč)
a vlastními prostředky minulých let
(96 mil. Kč) při současném splácení
jistin cizích zdrojů (-595 mil. Kč).
Během roku 2020 bylo provedeno
v rámci 20 souhrnných materiálů 360
rozpočtových opatření. Poslední upravený rozpočet byl 25 645 mil. Kč, z toho
běžné výdaje činily 21 508 mil. Kč a kapitálové výdaje 4 137 mil. Kč (16 % celkových výdajů).
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I přes radikální propad vlastních příjmů byl celkově ve skutečnosti
zaznamenán meziroční nárůst příjmů o 1 716 mil. Kč, tj. 8 % vzhledem
k posílení transferů zejména navýšením prostředků na platy regionálního školství a v souvislosti s pandemií COVID-19 také v sociální a zdravotní oblasti. V oblasti výdajů byl vykázán podstatný nárůst téměř o 16 %
v běžných i kapitálových výdajích celkem o 3 223 mil. Kč. V běžných výdajích šlo především o zvýšení platů pracovníků regionálního školství
a sociální oblasti, v kapitálových výdajích odpovídá nárůst posílení projektových prostředků a realizaci více stavebních akcí z úvěru 2017 – 2022.
Výdaje byly v r. 2020 uskutečněny v celkové výši 23 664 mil. Kč. Z druhového hlediska převládlo poskytnutí transferů ve výši 18 758 mil. Kč
(79 % výdajů), z toho 808 mil. Kč jako investiční. Nákupy a související výdaje včetně platů byly uhrazeny ve výši 4 906 mil. Kč, z toho
1 833 mil. Kč jako investiční.
Obcím, případně jejich příspěvkovým organizacím a dobrovolným svazkům obcí, bylo z vlastních prostředků poskytnuto 190 mil. Kč, z toho
134 mil. Kč jako investiční. Dotace byly rozděleny v rámci 15 vyhlášených
dotačních programů, v ostatních 12 oblastech byly poskytnuty jako
individuální.

HOSPODAŘENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2020
Za územní dopravní obslužnost (drážní, autobusovou, vodní, trolejbusovou a tramvajovou) uhradil kraj 2 175 mil. Kč, z toho drážní dopravní
obslužnost činila 1 264 mil. Kč a byla částečně profinancována ze státního rozpočtu ve výši 263 mil. Kč

Celková výše nesplacených cizích zdrojů
k 31. 12. 2020 činila 1 359 mil. Kč, což je meziroční nárůst o 421 mil. Kč odpovídající řádným
splátkám při současném čerpání dalších úvěrových prostředků.

V souladu s prioritami kraje bylo vynaloženo 1 342 mil. Kč na revitalizaci
krajských silnic, z toho výdaje ve výši 586 mil. Kč byly provedeny Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, přitom
536 mil. Kč mělo charakter oprav a 50 mil. Kč byly stavební investice.
Výdaje byly částečně kryty dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 334 mil. Kč.
Projekty podpořené z EU byly v roce 2020 realizovány za 1 508 mil. Kč
(z toho 1 029 mil. Kč investičních) včetně projektů zřízených příspěvkových organizací. Meziroční nárůst o 545 mil. Kč (57 %) odpovídá
realizaci finančně významnějších projektů. Jejich předfinancování
bylo částečně kryto úvěrovým rámcem 2016 – 2023 ve výši 672 mil. Kč.
56 % všech projektů, tj. za 839 mil. Kč, bylo financováno v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (nejvýznamnější akcí byla
„Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“ ve výši 201 mil. Kč).
V rámci Operačního programu Zaměstnanost bylo uhrazeno 270 mil. Kč.
Na financování projektů obdržel kraj 848 mil. Kč z EU a 92 mil. Kč
ze státního rozpočtu zejména v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu (500 mil. Kč).
Nad rámec projektů byly realizovány stavební investice a velká údržba
včetně výkupů pozemků v objemu 1 521 mil. Kč, kryté zejména vlastními
prostředky kraje ve výši 723 mil. Kč a 465 mil. Kč z úvěru 2017 – 2022.
Většina investic proběhla na majetku spravovaném zřízenými příspěvkovými organizacemi (852 mil. Kč). Nejvýznamnější akcí byla „Střední
škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace – dostavba areálu školy 1. etapa - 2. část“ ve výši 247 mil. Kč financovaná z investičního
úvěru 2017 – 2022.
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HOSPODAŘENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2020
Bilance příjmů a výdajů za rok 2020
Ústecký kraj hospodařil v roce 2020 se saldem -936 mil. Kč. K vyrovnání schodku zapojil cizí zdroje včetně splátek ve výši 421 mil.
Kč a vlastní zdroje minulých let 515 mil. Kč.
Tabulka č. 1: Bilance příjmů a výdajů r. 2020 v mil. Kč

Druhové třídění

Schválený
rozpočet na rok
2020

Upravený
rozpočet
k 31. 12. 2020

Skutečnost
k 31. 12. 2020

Rozdíl
k upravenému
rozpočtu

% plnění

Příjmy celkem

19 978

22 479

22 728

249

101,1

Daňové příjmy

6 523

5 803

6 040

237

104,1

Nedaňové příjmy

441

723

740

17

102,4

Kapitálové příjmy

25

36

31

-5

86,1

Přijaté transfery

12 989

15 917

15 917

0

100,0

Výdaje celkem

20 843

25 645

23 664

-1 981

92,3

Běžné výdaje

18 355

21 508

21 023

-485

97,7

2 488

4 137

2 641

-1 496

63,8

-865

-3 166

-936

2 230

29,6

865

3 166

2 761

-405

87,2

96

2 340

2 341

1

100,0

Úvěr 2017 - 2022

553

733

464

-269

63,3

Úvěrový rámec 2016 - 2023

811

812

672

-140

82,8

Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014

-137

-137

-137

0

100,0

Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023

-378

-502

-499

3

99,4

-80

-80

-80

0

100,0

Kapitálové výdaje
Saldo
Financování
Prostředky minulých let

Splátka návratné ﬁnanční výpomoci 2013
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Příjmy v roce 2020
Ústecký kraj obdržel v roce 2020 příjmy ve výši 22 728 mil. Kč. Hlavní
příjmovou oblastí obdobně jako v minulých letech byly účelově vázané
transfery v objemu 15 917 mil. Kč, tj. 70 % z celkového objemu skutečných příjmů, z toho 711 mil. Kč jako investiční. 78 % veškerých transferů bylo poskytnuto z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
v celkové výši 12 442 mil. Kč v rámci 16 programů, z toho přímé náklady
na vzdělávání regionálního školství činily 12 201 mil. Kč.

Graf č. 1: Struktura skutečných příjmů
r. 2020 v mil. Kč

Vlastní příjmy ve výši 6 811 mil. Kč tvořily 30 % celkových příjmů. Meziročně poklesly o -380 mil. Kč, tj. o 5 %. Vývoj byl velmi nepříznivý zejména
u daňových příjmů (-387 mil. Kč) v důsledku ekonomických opatření
vlády ČR k zamezení šíření pandemie COVID-19.
Kapitálové příjmy (vlastní a transfery) byly přijaty ve výši 742 mil. Kč, což
je 3 % celkových příjmů – je zřejmé, že nestačí jako zdroj krytí kapitálových výdajů (11 % výdajů).
V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny
o 249 mil. Kč, tj. o 1 % v oblasti vlastních příjmů.
Meziročně se skutečné příjmy navýšily o 8 % (o 1 716 mil. Kč) vzhledem
k posílení transferů (o 2 096 mil. Kč) zejména navýšením prostředků
na platy regionálního školství a v souvislosti s pandemií COVID-19 také
v sociální a zdravotní oblasti.
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Výdaje v roce 2020
Graf č. 2: Struktura skutečných výdajů
r. 2020 v mil. Kč

V r. 2020 byly uskutečněny celkové výdaje ve výši 23 664 mil. Kč.,
z toho běžné výdaje byly ve výši 21 023 mil. Kč a kapitálové výdaje ve výši
2 641 mil. Kč, tj. 11 % celkových výdajů. V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány o 1 981 mil. Kč, tj. o 8 %.
Z toho v běžných výdajích bylo dosaženo úspory 485 mil. Kč, což odpovídá čerpání na 98 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
ve výši 1 496 mil. Kč, tj. čerpání na 64 %. K nedočerpání došlo zejména
na peněžních fondech z důvodu posunu realizace stavebních prací
nebo projektů - nevyčerpané finanční prostředky zůstávají k použití
ke stejnému účelu v dalších letech.
Tabulka č. 2: Nejvýznamnější investiční akce za rok 2020 v mil. Kč
Název akce

Skutečné výdaje
v mil. Kč

Stavební akce realizované krajským úřadem
Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková
organizace – dostavba areálu školy 1. etapa - 2. část

247

IROP- Nová komunikace u města Roudnice nad Labem

203

IROP - Rekonstrukce silnice II/265 Krásná Lípa - Velký
Šenov

138

IROP - Nová komunikace u města Chomutova

122

IROP - Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín

103

Další významné investiční akce
Krajská zdravotní, a. s. - vyrovnávací platba za plnění
závazku veřejné služby (investiční dotace) + investiční
dotace v rámci krajských dotačních programů
IROP - Integrovaný regionální operační program
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V rámci meziročního srovnání došlo k zásadnímu nárůstu výdajů
o 16 %, tj. o 3 223 mil. Kč. Kapitálové výdaje tvořily 11 % celkových výdajů,
což znamená meziroční zvýšení podílu o 2 %.
V běžných výdajích došlo k meziročnímu nárůstu o 2 429 mil. Kč,
tj. o 13 %. Důvodem je posílení výdajů krytých transfery ze státního
rozpočtu (+2 096 mil. Kč) zejména na pokrytí:
• zvýšených platových tarifů a souvisejících odvodů pracovníků
regionálního a soukromého školství (celkem o 1 537 mil. Kč), zejména
pro obecní školy a školská zařízení (o 982 mil. Kč) – kryto státní dotací,
• financování sociálních služeb v kraji včetně posílení v rámci pandemie COVID-19 (o 228 mil. Kč) - kryto prostředky státního rozpočtu,
• posílení financování krajských zdravotnických zařízení v rámci pandemie COVID-19 (o 93 mil. Kč) - kryto prostředky státního rozpočtu.
Z vlastních prostředků došlo k nárůstu, zejména v oblasti dopravy
v souvislosti se zdražením poskytování dopravní územní obslužnosti,
zejména drážní (o 312 mil. Kč).
Meziroční zvýšení kapitálových výdajů o 795 mil. Kč, tj. o 43 % odpovídá
zejména:
• posílení projektových prostředků především v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu (o 398 mil. Kč),

Z tabulky č. 3 a grafu č. 3 vyplývá, že 55 % výdajů zaujímala oblast vzdělávání a školských
služeb. Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
regionálního školství. Druhá největší – oblast
dopravy (19 %) obsahuje financování dopravní
obslužnosti, správu, údržbu a rekonstrukce
silnic II. a III. tříd včetně mostů a výstavbu
cyklostezek. Třetí místo zaujala oblast sociálních věcí (11 %), která soustřeďuje prostředky
ze státního rozpočtu i vlastních zdrojů
na financování sociálních služeb pro veškeré
poskytovatele sociálních služeb v kraji. Tyto
tři oblasti tvořily v roce 2020 téměř 85 %
celkových výdajů kraje, tj. 19 948 mil. Kč.
Meziročně byl zaznamenán zásadní absolutní
nárůst v oblasti „vzdělávání a školské služby“
(+1 489 mil. Kč; +13 %) v souvislosti s posílením
platů a povinných odvodů pracovníků ve školství. K nejvyššímu relativnímu nárůstu došlo
v oblasti „územní rozvoj a cestovní ruch“
(+97 %; +253 mil. Kč) na základě navýšení
prostředků na realizaci rozvojových projektů

• použití více prostředků z úvěru 2017 – 2022 na stavební investice
včetně nákupu Lužické nemocnice v Rumburku (o 191 mil. Kč),
• zvýšení poskytnuté investiční dotace pro Krajskou zdravotní, a.s.
v rámci financování služeb obecného hospodářského zájmu
(o 175 mil. Kč).
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Tabulka č. 3: Výdaje za rok 2020 dle oblastí v mil. Kč

Skutečnost 2019
v mil. Kč

Skutečnost 2020
v mil. Kč

Podíl
na celkových
výdajích 2020
v%

11 508

12 996

54,9

Doprava

3 803

4 376

18,5

Sociální věci

2 154

2 576

10,9

Zdravotnictví

898

1 182

5,0

Činnost krajského úřadu

570

626

2,7

Tělovýchova a zájmová činnost

570

613

2,6

Územní rozvoj a cestovní ruch

260

513

2,2

Kultura a ochrana památek

442

482

2,0

Zemědělství, lesy, vody a životní prostředí

135

172

0,7

Krizové řízení a integrovaný záchranný systém

45

70

0,3

Činnost zastupitelstva

56

58

0,2

20 441

23 664

100,0

Oblast

Vzdělání a školské služby

Celkem
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Graf č. 3: Výdaje za rok 2020 dle oblastí v mil. Kč
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Tabulka č. 4: Výdaje za rok 2020 dle věcné struktury v mil. Kč

Skutečnost 2019
v mil. Kč

Skutečnost 2020
v mil. Kč

Podíl
na celkových
výdajích 2020
v%

Dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací

7 964

9 131

39

Transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu

3 780

4 607

19

Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím

3 113

2 726

12

Dopravní obslužnost

1 696

2 175

9

Investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy

1 233

1 902

8

Dotace fyzickým osobám, neziskovým a podobným organizacím

1 008

1 197

5

Dotace podnikatelům

763

1 010

4

Provozní výdaje

884

916

4

20 441

23 664

100

Název

Celkem
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Graf č. 4: Výdaje za rok 2020 dle věcné struktury v mil. Kč
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Financování v roce 2020
Z tabulky č. 4 a grafu č. 4 je zřejmé,
že zásadní výdaje představují dotace obcím
včetně jejich příspěvkových organizací,
zejména obecním školám na přímé náklady
na vzdělávání (39 %). Finanční prostředky
pro zřízené příspěvkové organizace Ústeckého kraje na provoz i investice (31 %) jsou
rozděleny do dvou kategorií podle zdroje
financování – ze státního nebo krajského rozpočtu. Další finančně významnou
činností je zajištění územní dopravní
obslužnosti, zejména drážní a autobusové
(9 %).
Meziročně byl zaznamenán zásadní absolutní nárůst v oblasti „Dotace obcím
včetně jejich příspěvkových organizací“
(+1 167 mil. Kč; +15 %), zejména v souvislosti
s posílením platů a povinných odvodů
pracovníků ve školství. K nejvyššímu relativnímu nárůstu došlo v oblasti „Investiční stavby, velká údržba a investiční nákupy“ (+56 %; +689 mil. Kč)
ve spojitosti s rozjezdem stavebních evropských projektů a investičních akcí hrazených z úvěru 2017 - 2022. V důsledku
úspor v rozpočtu kraje poklesly meziročně
zejména příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků
o -387 mil. Kč, tj. 12 %.
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V rámci hospodaření kraje v roce 2020 byly na krytí záporného salda
použity cizí zdroje ve výši 1 137 mil. Kč a vlastní prostředky z minulých let
ve výši 515 mil. Kč při současném splácení jistin cizích zdrojů 716 mil. Kč:
• úvěr s čerpáním v letech 2017 - 2022 na krytí výdajů zejména v oblasti
dopravy, školství a sociálních věcí ve výši 464 mil. Kč,
• úvěrový rámec 2016 - 2023 na předfinancování krajských projektů
spolufinancovaných z EU ve výši 672 mil. Kč při současném splacení
jistiny ve výši -499 mil. Kč,
• splátka návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu 2013 na poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Severozápad
ve výši -80 mil. Kč – jednalo se o poslední splátku,
• splátka jistiny úvěru s čerpáním v letech 2011 - 2014 na odstranění
havarijních stavů krajských silnic, na financování investičních akcí
a spolufinancování projektů obcí (7,5 %) v rámci ROP Severozápad
ve výši -137 mil. Kč,
• vlastní prostředky minulých let ve výši 515 mil. Kč, z toho v rámci
peněžních fondů 299 mil. Kč. K dispozici pro další období zůstaly
finanční prostředky ve výši 1 825 mil. Kč. Krátkodobý termínovaný
vklad (majetkové účty) byl snížen na 4 mil. Kč.
V souladu se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti hospodařil Ústecký kraj v r. 2020 v zájmu zdravých a udržitelných
financí tak, aby výše dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Výše tohoto poměru (při
dluhu 1 359 mil. Kč a průměru příjmů 19 530 mil. Kč v letech 2017 až 2020)
za rok 2020 činila 7 %.
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Tabulka č. 5 : Vývoj zatížení Ústeckého kraje cizími zdroji k 31. 12. běžného roku v mil. Kč

r. 2015

r. 2016

r. 2017

r. 2018

r. 2019

r. 2020

Schválený
rozpočet

skutečnost
Úvěr 2011-14

860

711

Úvěr 2014

140

0

312

0

400

Úvěrový rámec

2012 - 15

Návratná ﬁnanční výpomoc 2013
Úvěrový rámec

2016 - 23

574

436

299

162

320

240

160

80

0

0

7

179

285

458

600

0

2

275

740

1 216

821

776

939

1 360

1 841

Úvěr 2017 - 2022
Celkem

1 712

r. 2021

1 031

63

25
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Graf č. 5: Vývoj zatížení Ústeckého kraje cizími zdroji k 31. 12. běžného roku v mil. Kč
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Cash flow roku 2020
Tabulka č. 6: Cash flow roku 2020 v mil. Kč
Finanční prostředky k 1. 1. 2020 včetně majetkových účtů
Saldo roku 2020
Cizí zdroje a ostatní ﬁnancování
Finanční prostředky k 31. 12. 2020 včetně majetkových účtů
Povinné odpočty, z toho:
- ﬁnanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje

2 340
-936
421
1 825
-1 403
-1 130

- prostředky převáděné k použití v r. 2021 (účelové)

-156

- prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2021

-100

- vratky prostředků do státního rozpočtu
Zůstatek k rozdělení

Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu
všech povinných plateb jsou ve výši 422 mil. Kč.
Tento přebytek vznikl zejména přeplněním
daňových příjmů o 234 mil. Kč, nepoužitím
centrální rezervy ve výši 163 mil. Kč a vratkou
prostředků z předfinancování akcí ve Strategické průmyslové zóně Triangle 22 mil. Kč.

-17
422
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Peněžní fondy Ústeckého kraje
Tabulka č. 7: Peněžní fondy Ústeckého kraje v mil. Kč
Čerpání v r. 2020
kapitálové
běžné výdaje
výdaje

Fondy
Fond rozvoje ÚK

celkem

Zůstatky na
účtech fondů
k 31. 12. 2020

420

973

1 393

383

70

342

412

429

144

175

319

121

94

73

167

24

5

48

53

153

Fond pro mimořádné události ÚK

34

0

34

14

Fond zaměstnavatele

10

0

10

6

777

1 611

2 388

1 130

Fond investic a oprav ÚK
Regionální podpůrný fond ÚK
Fond ÚK
Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK

Celkem

Tabulka č. 8: Čerpání finančních prostředků z peněžních fondů Ústeckého kraje od r. 2015 v mil. Kč
r. 2015

r. 2016

r. 2017

r. 2018

r. 2019

r. 2020

Fond rozvoje ÚK

675

118

236

719

850

1 393

Fond investic a oprav ÚK

329

262

301

425

321

412

0

127

57

330

258

319

Fond Ústeckého kraje

44

58

43

102

138

168

Fond vodního hospodářství a životního prostředí ÚK

49

49

40

54

34

52

Fond pro mimořádné události ÚK

0

1

0

0

0

34

Fond životního prostředí ÚK

7

0

0

x

x

x

10

7

9

13

4

10

1 114

622

686

1 643

1 605

2 388

Regionální podpůrný fond ÚK

Fond zaměstnavatele
Celkem
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Graf č. 6: Čerpání finančních prostředků fondů od r. 2015 v mil. Kč
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Vybrané ukazatele rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2020
Tabulka č. 9: Vybrané ukazatele rozvahy Ústeckého kraje k 31. 12. 2020 v mil. Kč
k 31. 12. 2019

k 31. 12. 2020

16 975

19 623

11 932

12 832

45

36

Dlouhodobý hmotný majetek, z toho:

3 854

4 743

- stavby

1 230

839

- nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

2 320

3 568

79

87

Dlouhodobý ﬁnanční majetek, z toho:

7 704

7 704

- majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

7 554

7 554

329

349

5 043

6 791

Majetek Ústeckého kraje celkem, z toho:
Stálá aktiva, z toho:
Dlouhodobý nehmotný majetek

- pozemky

Dlouhodobé pohledávky
Oběžná aktiva

68

HOSPODAŘENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2020
Graf č. 7: Vývoj struktury majetku Ústeckého kraje v letech v mil. Kč
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Vývoj příjmů a výdajů Ústeckého kraje od r. 2010
Graf č. 8: Vývoj skutečných příjmů a výdajů Ústeckého kraje od roku 2010 v mil. Kč

Graf č. 9: Struktura skutečných výdajů od roku 2010 v mil. Kč
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Příspěvky poskytnuté z vlastních prostředků Ústeckého kraje zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2020
Tabulka č. 10: Prostředky pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje v roce 2020 v mil. Kč
Oblast

počet PO

provozní
velká údržba
příspěvek

investiční
příspěvek

odvod
z odpisů

Doprava a silniční hospodářství

2

724

203

51

-226

Školství, mládež a tělovýchova

99

503

1

7

-126

Zdravotnictví

4

513

0

15

-15

Sociální věci

14

373

13

8

-38

Kultura a památková péče

12

230

1

3

-11

Krajská majetková

1

45

0

8

-7

SPZ Triangle

1

27

0

0

-18

Datové centrum ÚK

1

2

0

0

0

134

2 417

218

92

-441

Celkem
Graf č. 10: Příspěvky r. 2020 po oblastech v mil. Kč
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Ústecký kraj k 31. 12. 2020 zřizoval 134 příspěvkových organizací v oblasti školství,
mládeže a tělovýchovy (99), sociálních věcí
(14), kultury (12) zdravotnictví (4), dopravy
(2), Krajskou majetkovou, příspěvkovou
organizaci, SPZ Triangle, příspěvkovou
organizaci, a Datové centrum Ústeckého
kraje, příspěvkovou organizaci. Meziročně
došlo ke zvýšení o 1 nově zřízenou organizaci Datové centrum Ústeckého kraje,
příspěvkovou organizaci.
Hospodaření 132 organizací skončilo s celkovým kladným výsledkem 96 mil. Kč, 2 organizace vykázaly ztrátu celkem -1 mil. Kč.

Zadluženost v celkové výši 425 mil. Kč se týká 2 organizací. Částku
424 mil. Kč dluží Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, bance za pořízení 71 ks 12m autobusů včetně odbavovacího systému a dalšího příslušenství k zajištění dopravní obslužnosti
na vybraných linkách v rámci Ústeckého kraje. Čerpání úvěru bylo
ukončeno. V r. 2020 byla splacena jistina 61 mil. Kč.
Návratnou finanční výpomoc od zřizovatele organizace nevykazují.
Kraj poskytl příspěvkovým organizacím z vlastních prostředků celkem
2 726 mil. Kč, z toho bylo 2 417 mil. Kč na provoz, 218 mil. Kč na akce
velké údržby a 92 mil. Kč do fondů investic na investiční akce. Financování zřízených příspěvkových organizací z vlastních prostředků
pokleslo meziročně o 387 mil. Kč z důvodu úspor v rozpočtu kraje
v souvislosti s propadem daňových příjmů vlivem pandemie. Zejména
došlo ke snížení příspěvku na velkou údržbu a investičního příspěvku
na revitalizaci silnic pro Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje,
příspěvkovou organizaci (- 333 mil. Kč).
Současně bylo rozhodnuto o odvodu odpisů především z nemovitého
majetku ve výši 441 mil. Kč. Finanční prostředky byly zpětně přerozděleny na plánované investiční akce a akce velké údržby na objektech
spravovaných příspěvkovými organizacemi.
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Tabulka č. 11: Přehled vývoje příspěvku na provoz příspěvkových organizací ÚK v mil. Kč
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Doprava

577

753

634

729

701

1 189

1 061

1 286

1 140

927

Školství

472

493

488

472

525

523

534

555

570

504

Zdravotnictví

299

298

296

299

305

323

369

419

477

512

Sociální věci

126

190

188

181

207

239

276

290

325

387

Kultura

147

154

156

157

165

180

196

214

222

230

12

13

14

14

21

22

29

34

35

45

SPZ Triangle

x

x

1

22

29

26

30

31

31

27

Datové centrum ÚK

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

1 633

1 901

1 777

1 874

1 953

2 502

2 495

2 829

2 800

2 634

Krajská majetková

Celkem
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Graf č. 11: Vývoj výše provozního příspěvku v letech po oblastech v mil. Kč
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Dotace poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí (DSO) včetně jejich příspěvkových organizací z vlastních
prostředků Ústeckého kraje

Tabulka č. 12: Dotace poskytnuté obcím a dobrovolným svazkům obcí (DSO) z vlastních prostředků Ústeckého kraje v mil. Kč

Dotace obcím a DSO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

108

114

165

113

121

112

128

206

148

147

190

Graf č. 12: Dotace obcím a DSO v mil. Kč
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Tabulka č. 13: Dotace obcím a DSO na 1 obyvatele v r. 2020 a za období 2002 - 2020

dotace
na 1 obyvatele
za r. 2020 v Kč

Celková dotace
za období
2002 - 2020
v mil. Kč

dotace
na 1 obyvatele
za období
2002 - 2020
v Kč

počet obyvatel
k 31. 12. 2020

Počet obcí a
DSO

Celková dotace
za r. 2020
v mil. Kč

Teplice

128 830

34 + 3

12

92

218

1 693

Děčín

128 449

52 + 6

17

133

365

2 843

Chomutov

124 600

44 + 7

25

201

503

4 039

Litoměřice

119 177

105 + 8

44

372

618

5 181

Ústí nad Labem

118 651

23 + 3

9

75

314

2 645

Most

110 933

26 + 2

3

30

171

1 544

Louny

86 364

70 + 6

80

925

449

5 200

817 004

354 + 35

190

233

2 638

3 229

Okres

celkem/průměr

Objemově nejvýznamnější dotace byly v roce 2020 poskytnuty městům Postoloprty (30 mil. Kč), Žatec (14 mil. Kč) a Terezín
(15 mil. Kč), včetně jejich příspěvkových organizací.
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Graf č. 13: Dotace obcím a DSO na 1 obyvatele za rok 2020 po okresech v Kč

Graf č. 14: Dotací obcím a DSO na 1 obyvatele po okresech od roku 2002 v Kč

Louny Litoměřice Chomutov Děčín Ústí nad Labem Teplice

Most
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Tabulka č. 14: Dotace obcím a DSO od r. 2016 podle oblastí v tis. Kč
skutečně poskytnuté transfery
Oblast podpory
r. 2016

r. 2017

r. 2018

r.2019

r. 2020

Sport, volný čas a školství

16

38

7

6

35

Kultura a památkové péče

19

45

32

26

31

Vodovody, kanalizace

17

55

33

8

30

Zdravotnictví

23

20

15

33

28

Životní prostředí a zemědělství

10

7

13

14

27

Dobrovolní hasiči a městská policie

10

10

11

16

19

Silnice, chodníky, cyklostezky

11

12

22

22

9

Ostatní podpora venkova

11

9

7

7

7

Sociální péče

11

10

8

15

4

128

206

148

147

190

Celkem
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Graf č. 15: Dotace obcím a DSO za rok 2020 podle oblastí v %
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ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2020
Shrnutí výsledkĤ pĜH]Noumání hospodDĜení

MINISTERSTVO FINANCÍ
odbor 17 – Kontrola
PID: MFCRBXHQSH
ý. j.: 18248/2020/1702-38

Ustanovení
]ákona
þ 420/2004
SE
§ 2 odst. 1
písm. a)
§ 2 odst. 1
písm. b)
§ 2 odst. 1
písm. c)
§ 2 odst. 1
písm. d)
§ 2 odst. 1
písm. e)
§ 2 odst. 1
písm. f)
§ 2 odst. 1
písm. g)
§ 2 odst. 2
písm. a)
§ 2 odst. 2
písm. b)

Zpráva
o výsledku SĜHzkoumání hosSRGDĜHQt
Ústeckého kraje za rok 2020

§ 2 odst. 2
písm. c)
§ 2 odst. 2
písm. d)
§ 2 odst. 2
písm. e)
§ 2 odst. 2
písm. f)
§ 2 odst. 2
písm. g)
§ 2 odst. 2
písm. h)
§ 2 odst. 2
písm. i)

PĜHGmČt SĜe]koumání

Výsledek
SĜH]koumání

SOQČQí pĜíjmĤ a výGDMĤ rozpoþtu vþetQČ penČåních operací,
týkajících se rozpoþtových prostĜedkĤ

C

finanþní operace, týkající se tvorby a pouåití penČåních fondĤ

A

náklady a výnosy podnikatelské þinnosti územního celku

A

penČåní operace, týkající se sdruåených prostĜedkĤ
vynakládaných na základČ smlouvy mezi dvČma nebo více
územními celky, anebo na záklaGČ smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami
finanþní operace, týkající se cizích zdrRMĤ ve smyslu právních
pĜedpisĤ o úþetnictví
hospodaĜení a nakládání s prostĜedky poskytnutými
z Národního fondu a s dalšími prostĜedky ze zahraniþí
poskytnutými na záklaGČ mezinárodních smluv
vyúþtování a vypoĜádání finanþních vztDKĤ ke státnímu
rozpoþtu, k rozpoþtĤm krDMĤ, k rozpoþtĤP obcí, k jiným
rozpoþtĤP, ke státním fonGĤP a k dalším osobám
nakládání a hospodaĜení s majetkem ve vlastnictví územního
celku
nakládání a hospodaĜení s majetkem státu, s nímå hospodaĜí
územní celek
zadávání a uskuteþĖRvání veĜejných zakázek, s výjimkou
úkoQĤ a postXSĤ pĜezkoumaných orgánem dohledu podle
zvláštního právního pĜedpisu

A

A
A

A
A
A
C

stav pohledávek a závazkĤ a nakládání s nimi

A

ruþení za závazky fyzických a právnických osob

A

zastavování movitých a nemovitých vČcí ve prospČch tĜetích
osob

A

zĜizování vČcných bĜemen k majetku územního celku

A

úþetnictví vedené územním celkem

A

ovČĜení pomČru dluhu územního celku k prĤPČru jeho pĜíjmĤ
za poslední 4 rozpoþtové roky podle právního pĜedpisu
upravujícího rozpoþtovou odpovČdnost

A

A … nebyly zjištČQy chyby a nedostatky
B … byly zjištČQy chyby a nedostatky, které nemají závaånost nedostatkĤ uvedených pod C
C … byly zjištČQy nedostatky dle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona þ. 420/2004 Sb.

Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1

80

ID datové schránky: xzeaauv
e-mail: podatelna@mfcr.cz
Telefon: +420 257 041 111
Fax: +420 257 042 788

Zpráva o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení

strana 2 / 14

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2020
PĜezkoumání hospodaĜení (dále také „pĜezkoumání“) bylo vykonáno na základČ
ustanovení § 20 zákona þ 129/2000 Sb o krajích (krajské zĜízení) ve znČQí
pozGČjších pĜedpiVĤ a v souladu se zákonem þ 420/2004 Sb o pĜezkoumávání
hospodaĜení územních samosprávných celkĤ a dobrovolných sva]NĤ obct ve zQČQí
pozGČjších pĜedpisĤ (dále také „zákon þ 420/2004 Sb“)

PĜezkoumání hospodaĜení vykonali:
kontrolor povČĜený Ĝízením pĜezkoumání:

Jarmila Masárová

kontroloĜi:

Pavlína Doleåalová
Romana Neumanová
Ing. Iva PavlíþNová

PĜezkoumávající orgán: Ministerstvo financtodbor 17 – Kontrola

Ing. Michal Vogel

PĜezkoumaný územní celek: Ústecký kraj (dále také „kraj“)

PĜedmČty a hlediska SĜezkoumání hospodaĜení

PĜedmČt kontroly: pĜezkoumání hospodaĜení ve smyslu zákona þ 420/2004 Sb
PĜezkoumané období: rok 2020
Zahájení SĜezkoumání hospodaĜení:
PĜezkoumání hospodaĜení bylo zahájeno dne 2 7 2020 doruþením oznámení
v souladu s ustanovením § 5 odsW 2 písm b) zákona þ 255/2012 Sb o kontrole
(kontrolní Ĝád) ve zQČQí pozGČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon þ 255/2012 Sb“)
ve spojení
s ustanovením
§5
odsW
3
zákona
þ 420/2004
Sb
þ j MF 18248/2020/1702-3 ze dne 1 7 2020
PĜezkoumání hospodaĜení na místČ:
S ohledem na mimoĜádnou situaci v souvislosti se šíĜením nákazy koronavirem
SARS-CoV-2 a pĜijatým plošným restriktivním opatĜením k zabráQČQí šíĜení nákazy
tj zejména omezení osobního kontaktu a zrušení sluåebních cest bylo pĜezkoumání
hospodaĜení Ústeckého kraje za rok 2020 vykonáno na Ministerstvu financt
distanþní formou tj bez úþasti kontrolujících v sídle pĜezkoumávaného subjektu
Kontrolní úkony byly realizovány v místČ urþeného výkonu sluåby zamČstnancĤ
Ministerstva financí (kanceláĜské prostory popĜíSDGČ jiné místo výkonu sluåby
sjednané na základČ pĜíslušných dohod s jednotlivými zamČstnanci) Jednání mezi
zamČstnanci Ministerstva financí a zástupci pĜezkoumávaného subjektu YþetnČ
zajiãĢování podkladové dokumentace probíhalo dálkoYČ s vyuåitím informaþních
technologií a telekomunikaþních nástrojĤ v termínech:
1dílþí pĜezkoumání hospodaĜení od 19102020 do 30102020
2 dílþí pĜezkoumání hospodaĜení od 22 2 2021 do 26 2 2021
a od 15 3 2021 do 164 2021
koneþné pĜezkoumání hospodaĜení od 125 2021 do 1752021

PĜedmČtem pĜezkoumání hospodaĜení byly údaje o roþním hospodaĜení kraje, tvoĜící
souþást závČreþného úþtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona þ 250/2000 Sb.,
o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ, ve zQČQí pozGČjších pĜedpisĤ,
vymezené ustanovením § 2 odst. 1 zákona þ 420/2004 Sb. a dále údaje vymezené
ustanovením § 2 odst. 2 zákona þ. 420/2004 Sb., jejichå Yêþet je uveden na str. 2 ve
shrnutí výsledkĤ pĜezkoumání hospodaĜení.
PĜedmČty pĜezkoumání hospodaĜení byly ve smyslu ustanovení § 3 zákona
þ 420/2004 Sb. pĜezkoumávány z hlediska:
a) dodråování povinností stanovených zvláštními právními pĜedpisy, zejména
pĜedpisy o finanþním hospodaĜení územních celkĤ, o hospodaĜení s jejich
majetkem, o úþetnictví a o odmČĖRvání,
b) souladu hospodaĜení s finanþními prostĜedky ve srovnání s rozpoþtem,
c) dodråení úþelu poskytnuté dotace nebo návratné finanþní výpomoci
a podmínek jejich pouåití,
d) vČcné a formální správnosti doklDGĤ o pĜezkoumávaných operacích.
PĜezkoumání hospodaĜení kraje bylo realizováno na konkrétních datech týkajících se
zákonem vymezených pĜedmČtĤ pĜezkoumání. Informace a podklady byly
z celkového souboru veškerých dostupných dat vybírány s vyuåitím odborného
úsudku kontrolujícího. Vyuåití odborného úsudku v sREČ zahrnuje posouzení
rizikovosti a významnosti získaných informací a znalostí konkrétních oblastí
a GĤleåitých aspektĤ prostĜedí kontrolovaného subjektu, za úþelem stanovení
pĜimČĜeného rozsahu provČĜování a vhodných kontrolních postXSĤ. Vêþet
konkrétních doklaGĤ a jiných materiálĤ vyuåitých pro realizaci vlastního ovČĜování
vybraných finanþních a hospodáĜských operací pĜi pĜezkoumání hospodaĜení je
obsahem pĜílohy A zprávy, která je její nedílnou souþástí. Míru ujištČQí vycházející ze
závČrĤ této zprávy o pĜezkoumání hospodaĜení je nezbytné vnímat v tomto
konkrétním rozsahu provČĜovaných informací a podkladĤ. V pĜíSDGČ, åe pĜi
pĜezkoumání jednotlivých pĜedmČtĤ byly zjištČQy chyby a nedostatky, jsou podrobnČ
popsány v další þásti zprávy.
PĜi pĜezkoumání jednotlivých pĜedmČtĤ bylo ovČĜováno dodråování povinností
vyplývajících zejména z právních pĜedpiVĤ uvedených v pĜíloze B, která je nedílnou
souþástí zprávy.

PĜezkoumání hospodaĜení bylo vykonáno na záklDGČ povČĜení k pĜezkoumání
hospodaĜení vydaného ve smyslu ustanovení § 5 zákona þ 420/2004 Sb
a § 4 zákona þ 255/2012 Sb Ĝeditelem odboru 17 – Kontrola pod
þj MF-18248/2020/1702-2 dne 172021 YþetQČ dodatku þ1 ze dne 153 2021
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ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2020
ZamČĜení SĜezkoumání hospodaĜení

Nedostatky]MLãWČné pĜLpĜH]Noumání za rok 2020

PĜezkoumání hospodaĜení Ústeckého kraje za rok 2020 se detailnČ zabývalo
zejména:
kontrolou proviGČQí Ĝídící kontroly dle zákona þ. 320/2001 Sb., o finanþní
kontrole ve veĜejné správČ a o zmČQČ QČkterých zákRQĤ (zákon o finanþní
kontrole), v platném zQČQí, se zamČĜením na procesy vedoucí k vynakládání
veĜejných výdajĤ v souladu se zásadami úþelnosti, hospodárnosti
a efektivnosti na kontrolním vzorku v celkové hodnotČ 627 168 773 Kþ YþetnČ
DPH a pĜíjmĤ v hodnotČ 4 554 566,06 Kþ YþetnČ DPH,
kontrolou realizace výEČrových a zadávacích Ĝízení dle zákona
þ 134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek, v platném znČní,
se zamČĜením na kontrolu postupu zadavatele ve smyslu dodråení zásad
transparentnosti, nediskriminace, rovného zacházení a pĜimČĜenosti,
na kontrolním
vzorku
veĜejných
zakázek
v celkové
hodnotČ
496 429 948,40 Kþ bez DPH,
kontrolou dodråování povinností stanovených zákonem þ. 250/2000 Sb.,
o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ, v platném znČní, a kontrolou
správnosti zachycení vybraných operací v rozpoþtu dle vyhlášky
þ 323/2002 Sb., o rozpoþtové sklDGEČ, v platném zQČQí,
kontrolou správného a vČrného zachycení vybraných hospodáĜských operací
v úþetní evidenci dle zákona þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, v platném zQČQí,
a souvisejících pĜedpisech upravujících oblast úþetnictví,
kontrolou poskytování dotací, a to kontrolou procesu pĜíjmu åádostí, jejich
následného hodnocení, uzavĜení smlouvy, procesu vyúþtování a vypoĜádání
v celkové hodnotČ 2 907 197 Kþ,
kontrolou procesu inventarizace majetku
pĜezkoumáním úþetní závČrky k 31. 12. 2020.

a

závazkĤ

k 31. 12. 2020,

Kontrola plnČní opDWĜHní pĜLMDWých k nápUDYČ chyb a nedostatkĤ
]MLãWČných pĜLpĜH]Noumání hospodDĜHní za pĜHdchozí roky
Kontrola opatĜení pĜijatých k nápravČ chyb a nedostatkĤ nebyla provedena, neboĢ dle
Zprávy o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení za rok 2019 nebyly v pĜedcházejících
obdobích zjištČQy chyby a nedostatky

x

SĜehled zjištČných nedostatkĤ ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c)
bod 4. zákona þ. 420/2004 Sb.
1) v oblasti související s SĜedmČtem podle zákona þ. 420/2004 Sb. – § 2 odst.
1 písm. a) plQČQí pĜíjmĤ a výdajĤ rozpoþtu YþetQČ SHQČåních operací,
týkajících se rozpoþtových prostĜedNĤ,
¾

spoþívající v porušení ustanovení § 13 odstavec 2 písm. b) aå d)
vyhlášky þ. 416/2004 Sb. a návaznČ § 26 odst. 1 a 4 zákona
þ. 320/2001 Sb., o finanþní kontrole ve veĜejné spriYČ a o zmČnČ
nČNterých zákRQĤ (zákon o finanþní kontrole), (dále také „Zákon
þ. 320/2001 Sb.“) ve spojení s ustanovením § 11 odst. 1, téhoå
zákona

Popis nedostatku:
Písemnou åádostí ministra vnitra ý5 þ. j. MV-2567-17/KM-2020 ze dne 17. 3. 2020
byl hejtman Ústeckého kraje poåádán, aby na záklDGČ zákona þ. 240/2000 Sb.,
o krizovém Ĝízení a o zmČQČ QČkterých zákRQĤ (zákon o krizovém Ĝízení), v platném
zQČQí, vydal rozhodnutí, jehoå cílem bude zajištČQí zdravotnického materiálu
nacházejícího se na území Ústeckého kraje v areálu firmy Arete Gama s.r.o (Iý2
04771150). äádost ministra vnitra ý5 obsahovala rovQČå i prohlášení závazku
pĜípadné náklady spojené s akcí refundovat z rozpoþtu Ministerstva vnitra ý5.
Hejtman Ústeckého kraje na záklDGČ této åádosti vydal téhoå dne rozhodnutí
þ 2/2020/C2V19, o provedení krizového opatĜení v GREČ nouzového stavu, jímå
naĜídil okamåité poskytnutí (zabavení) vČcných prostĜedkĤ v podobČ roušek
a dalšího ochranného a zdravotnického materiálu na uvedeném místČ (pĜedmČtný
materiál byl ve vlastnictví spoleþnosti CBA trade s.r.o.,,ý225636308).
Dne 19. 5. 2020 se na Ústecký kraj obrátila spoleþnost M5 Invest Group s.r.o. (Iý2
07093861), která doloåila Dohodu o postoupení pohledávky ze dne 2. 4. 2020 od
spoleþnosti CBA trade s.r.o. Spoleþnost M5 Invest Group s.r.o. poåadovala
v souladu se shora uvedeným rozhodnutím hejtmana finanþní náhradu za zabavené
vČcné prostĜedky (dále souhrnnČ „náhrada“).
V návaznosti na uvedené skuteþnosti se Ústecký kraj rozhodl zajistit si ve vČci právní
zastoupení a to postupem dle ustanovení § 29 písm. k) bod 2 zákona þ. 134/2016
Sb., o zadávání veĜejných zakázek, v platném zQČQí. Dne 11. 6. 2020 došlo
k uzavĜení smlouvy na externí právní zastoupení (dále v textu také „právní
zastoupení ÚK“), jejímå pĜedmČtem bylo poskytnutí komplexních právních sluåeb
v právní vČci Ĝešení nároku vzneseného spoleþností M5 Invest Group s.r.o., YþetQČ
veškerých úkRQĤ pro pĜípravu na Ĝízení pĜed soudem, jednání s Ministerstvem vnitra
ý5, ve vČci zSĤsobu Ĝešení refundace náklaGĤ, pĜípravy a konzultace podklaGĤ pro
rozhodnutí orJiQĤ kraje a rovnČå jednání a vystupování ve vztahu k M5 Invest
Group s.r.o.
Spoleþnost M5 Invest Group s.r.o. poåadovala prvotQČ náhradu ve výši
29 000 000 Kþ. V reakci na tento prvotní poåadavek vyzval Ústecký kraj
prostĜednictvím svého právního zastoupení pĜedmČtnou spoleþnost k doloåení
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relevantních informací a doklDGĤ, zejména k prokázání vlastnictví zabavených
prostĜedkĤ a jejich poþtu. Spoleþnost MR Invest Group s.r.o. na obdråenou výzvu
reagovala pĜípisem ze dne 30. 6. 2020, ve kterém pĜedevším doloåila celní
prohlášení a pĜepravní list, ze kterého plyne pĜesné mnoåVtví osobních ochranných
prostĜedkĤ, za které je náhrada poåadována. Spoleþnost MR Invest Group s.r.o. na
záklDGČ výzvy právního zastoupení Ústeckého kraje rovQČå upravila svĤj pĜedchozí
finanþní poåadavek, kdy poåadovanou þástku sníåila na 27 500 000 Kþ
Právní zástupce Ústeckého kraje následnČ provedl výpoþet þástky náhrady ve výši
26 380 193 Kþ. Tato cena byla urþena jako prostý aritmetický prĤmČr cen z jemu
dostupných podkladĤ doloåených dotþenými stranami, tj. Ústeckým krajem,
Ministerstvem vnitra ý5 a spoleþností MR Invest Group s.r.o. Dle doloåeného
podkladu (e-mailová korespondence právního zástupce Ústeckého kraje urþená MV
ý5 ze dne 9. 9. 2020) byly pro výpoþet þástky náhrady pouåity následující údaje, cit:
1.
2.

3.

„Ústecký kraj – rouška 13,89 Kþ/kus, respirátor FFP2 109,- Kþ/kus
a 108,90 Kþ/kus, rouška typ 3M8101 40,- Kþ/kus (30. 3., 1. 4. a 8. 4. 2020).
Ministerstvo vnitra – rouška 9,08 Kþ/kus, respirátor FFP2 57,04 Kþ/kus
a 77,61 Kþ/kus (polovina bĜezna 2020), za období bĜezen aå kvČten 2020
rouška 9,60 Kþ/kus, respirátor FFP2 62,77 Kþ/kus. Dle sGČlení Policie ý5, þ j.
PP5-18427/ýJ-2020-990400 ze dne 3. 6. 2020 bylo analýzou cen shodného
zboåí na trhu ý5 zjištČQR, åe prodejní cena 32,- Kþ/kus, za kterou byly rouška
nabízeny Ministerstvu zdravotnictví ý5, nebyla zjevnČ nepĜimČĜená
a neobvyklá vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v regionu a pĜedevším
pak vzhledem k mimoĜiGQČ vysoké poptávce a nedostatku tohoto zboåí na trhu.
M5 Invest Group – Vyškov na MoravČ rouška 50,- Kþ/kus, Karviná rouška 50,Kþ/kus, EASY MOVING rouška 31,40 Kþ/kus bez dopravy a DPH, po pĜiþtení
DPH 37,99 Kþ/kus, Brno rouška 50,- Kþ/kus, HavíĜov rouška 68,- Kþ bez DPH,
po pĜiþtení DPH 82,28 Kþ/kus, Ostrava rouška 48,40 Kþ/kus, síĢ lékáren Dr.
Max rouška 32,- Kþ/kus a 28 Kþ, nemocniþní lékárna U Pelikána v Kadani
rouška 40,- Kþ/kus, síĢ lékáren Benu rouška 27,- Kþ/kus, respirátor FFP2 200
Kþ/kus a 214 Kþ/kus, Alza.cz respirátor FFP2 98,- Kþ/kus, e-shop Dialékárna
rouška 29,- Kþ/kus, respirátor FFP2 95,- Kþ/kus, objednávka Ministerstva
zdravotnictví þ. 28/UST/MZ-P5O/2020 ze dne 14. 3. 2020 rouška 25,- Kþ/kus
bez DPH, po pĜiþtení DPH 30,25 Kþ/kus, respirátor FFP2 163,20 Kþ/kus.“

Prostým aritmetickým prĤmČrem vyznaþených hodnot v rozGČlení na roušky
a respirátory FFP2 byla navråena cena náhrady pro roušky ve výši 35,85 Kþ/kus
a pro respirátory FFP2 ve výši 118,55 Kþ/kus.
Právní zástupce, jakoåto zpracovatel kalkulace, v pĜedloåené komunikaci souþasnČ
zkonstatoval, åe pĜi výpoþtu bylo vycházeno pouze z informací pĜedaných úþastníky
a dále, åe cit: „jedná se o prostý matematický prĤmČr a advokátní kanceláĜ
neprovádČla åádnou analýzu trhu, neboĢ k tomu není odborQČ ani personálnČ
vybavena“.
Právní zástupce Ústeckého kraje výše uvedený propoþet konzultoval dne 9. 9. 2020
prostĜednictvím e-mailové korespondence s odborným útvarem MV, který k tomuto
emailem ze dne 15. 9. 2020 sdČlil, åe „…s ohledem na tehdejší situaci, kdy bylo
velmi obtíåné zajistit na tuzemském trhu osobní ochranné prosWĜedky a jejich ceny se
pohybovaly v rozmezí i QČkolika stovek procent, je stanovení ceny v místČ a þase
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obvyklé i pro odborné znalce velmi problematické. Odbor správy majetku
nedisponuje potĜebným mnoåVtvím obchodních pĜíSDGĤ pro porovnání cen osobních
ochranných prostĜedkĤ, neboĢ jejich nákup zajišĢoval pĜedevším od dodavatelĤ
z ýíny. Výše cenové náhrady, která byla pĜedloåena právním zástupcem Ústeckého
kraje ze dne 9. 9. 2020 s tím, åe její výpoþet, pĜi poþtu 19 780 ks respirátorĤ za
prĤmČrnou cenu 118,55 Kþ/ks a poþtu 670 440 ks roušek za prĤmČrnou cenu
35,85 Kþ/ks, þiní 26 380 193 Kþ, je sice v porovnání s obchodními pĜípady
realizovanými v rámci rezortu MV vyšší, ale není z GĤvodu velkého rozSČtí cen
tohoto zboåí v daném þase zpochybnitelná. V návaznosti na výše uvedené se
domníváme, åe þástku pĜedloåenou právním zástupcem Ústeckého kraje, lze
povaåovat za náhradu v místČ a þase obvyklou. V pĜtSDGČ odborného posouzení
správnosti výpoþtu by bylo nutné zajistit si další znalecký posudek“.
ýástka náhrady za poskytnuté vČcné prostĜedky ve výši 26 380 193 Kþ, pĜedloåená
prostĜednictvím uvedené kalkulace právním zastoupením Ústeckého kraje (dále také
„zpracovatel kalkulace“), byla v Ministerstvu vnitra ý5 posouzena a náslHGQČ dne
25. 9. 2020 schválena (þ. j. MV-81641-17/P-2020). ZmíQČQým interním dokumentem
došlo rovQČå ke schválení návrhu Memoranda s Ústeckým krajem (viz dále)
a k uloåení zajistit finanþní prostĜedky ke krytí náhrady z rozpoþtu MV ý5.
Dne 30. 9. 2020 5ada Ústeckého kraje vydala rozhodnutí o:
- uzavĜení „Memoranda o spoleþném postupu pĜi refundaci náhrady za poskytnuté
vČcné prostĜedky YþetQČ náklaGĤ s tím spojených dle rozhodnutí hejtmana
Ústeckého kraje þ. 2/2020/COV19 z 17. 3. 2020 a na záklDGČ åádosti ministra
vnitra þ. j. MV-2567-17/KM-2020 z 17. 3. 2020“ (dále jen „Memorandum“),
- poskytnutí náhrady za poskytnuté vČcné prostĜedky ve výši 26 380 193 Kþ
a o uzavĜení „Dohody o narovnání“ se spoleþností M5 Invest Group s.r.o
Ministerstvo vnitra ý5 a Ústecký kraj poté na záklDGČ spoleþného jednání podepsaly
Memorandum (podepsáno 1. 10. 2020 za Ústecký kraj a 14. 10. 2020 za MV &ě), ve
kterém spoleþQČ konstatovali, åe za spotĜebování 690 220 ks ochranných prosWĜedkĤ
povaåují za cenu v místČ a þase obvyklou þástku 26 380 193 Kþ, v následujícím
ocHQČQí:
a) respirátor FFP2 v cHQČ za 1 kus
118,55 Kþ x 19 780 ks, tj.
b) rouška modrá v cHQČ za 1 kus
35,85 Kþ x 555 640 ks, tj.
c) rouška zelená v cHQČ za 1 kus
35,85 Kþ x 56 000 ks, tj.
d) rouška typ 952 v cHQČ za 1 kus
35,85 Kþ x 12 400 ks, tj.
e) rouška typ DM95 v cHQČ za 1 kus
35,85 Kþ x 37 800 ks, tj.
f) rouška typ 3M8101 v ceQČ za 1 kus 35,85 Kþ x 8 600 ks, tj.
celkem:

2 344 919 Kþ,
19 919 694 Kþ,
2 007 600 Kþ,
444 540 Kþ,
1 355 130 Kþ,
308 310 Kþ.
26 380 193 .þ

Ministerstvo vnitra ý5 a Ústecký kraj se uzavĜeným Memorandem rovQČå dohodly,
åe Ministerstvo vnitra ý5 refunduje Ústeckému kraji vyplacenou náhradu za
prokazatelQČ poskytnuté vČcné prostĜedky v uvedené výši (26 380 193 Kþ).
Ministerstvo vnitra ý5 poté skuteþQČ, v souladu s åádostí ministra vnitra ze dne
17. 3. 2020 a uzavĜeným Memorandem, náhradu Ústeckému kraji zSČtQČ proplatilo.
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Kontrolní skupina ve vztahu k výše uvedenému procesu stanovení þástky náhrady
spatĜuje z vČcného hlediska QČkolik nedostatkĤ:
x stanovení þástky náhrady za poskytnuté vČcné prostĜedky bylo provedeno na
velmi omezeném mnoåVtví dat. Jak je uvedeno výše v popisné þásti textu
zjištČQí, výpoþet byl proveden aritmetickým prĤmČrem cen doloåených pouze
zúþastQČQými stranami a nebyla provedena åádná analýza trhu 1. Na tuto
skuteþnost je zpracovatelem v uvedené korespondenci upozorĖRváno a stejnČ
tak je upozorQČQR na skuteþnost, åe k jejímu provedení není zpracovatel
odborQČ ani personálnČ vybaven,
x do výpoþtu výše þástky náhrady byly nekriticky zahrnuty ceny pĜedloåené
spoleþností MR Invest Group s.r.o., které z pohledu kontrolujícího nebyly
relevantním vstupem do kalkulace a pĜesto výsledek kalkulace zásDGQČ
ovlivnily, protoåe:
o

o

o

nebylo rozlišováno mezi cenami ústenek z netkané textilie a cenami
bavlnČných roušek. Spoleþnost MR Invest Group s.r.o. udala do výpoþtu
zejména ceny bavlnČných roušek (napĜ. „rouškomat Karviná 50 Kþ/ks“),
aþNoliv zabavené prostĜedky, vyjma respirátorĤ FFP2, odpovídaly
ústenkám z netkané textilie (viz i celní deklarace „roušky vyrobené
z textilií – netkaná, jednorázová“),
ceny udané spoleþností MR Invest Group s.r.o. vycházely
z maloobchodních cen (ceny z lékáren, rouškomat), aþNoliv zboåí bylo
SĤvRGQČ nabízeno v rámci velkoobchodního prodeje pĜímo RGEČrateli,
celková poĜizovací cena zboåí (vþ. dopravy a cla) od zahraniþního
dodavatele CTE International Co., Limited, do ý5 þinila 10.990,72 EUR,
coå lze kurzem ý1B ke dni celní deklarace 13. 3. 2020 Y\þíslit na þástku
286 198 Kþ. Kontrolní skupina rozumí, åe pĜedmČtem ocenČní bylo
stanovení hodnoty náhrady, která se mĤåe odlišovat od ceny poĜizovací,
nicmpQČ i tato informace a zejména takto významný rozdíl, je hoden
zĜetele a posiluje pĜedpoklad, åe stanovení adekvátní výše odškRGQČQí
v tak odborQČ nároþné a specifické situaci, musí být vČQRvána náleåitá
odborná péþe.

PĜes uvedené skuteþnosti nebyl návrh zpracovatele kalkulace z úrovQČ Ústeckého
kraje v rámci Ĝídící kontroly nijak vyhodnocen. V této fázi však mČly být takto zásadní
zpracované informace pĜedmČtem pĜHGEČåné Ĝídící kontroly na úrovni Ústeckého
1

V dobČ, kdy byla právním zastoupením ÚK pĜedkládána kalkulace náhrady za vČcné prostĜedky, jiå existovala
veĜejnČ dostupná data o cenách realizovaných obchodních pĜípadĤ v prĤbČhu mČVíce bĜezna 2020, která byla
zveĜejnČna v registru smluv podle zákona þ. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úþinnosti nČkterých smluv,
uveĜejĖRvání tČFhto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znČní. Za úþHlem
objektivizovaného ocenČní pĜedmČtných vČcných prostĜedkĤ bylo tedy nespornČ moåné provést porovnání cen
na rozsáhlejším souboru dat, tj. se zohlednČním informací z obchoGĤ realizovaných i jinými, nHå dotþHnými
stranami, a pouåít i jiné výpoþHtní metody, napĜ. metodu viåeného pUĤmČru. Z analýzy informací v registru
smluv zveĜejnČnými do data 31. 7. 2020 provedené Ministerstvem financí, odborem 17 – kontrola, vyplývá, åH
rozdíly v cenách udaných zúþastnČnými stranami v rámci zmiĖRYané kalkulace a cenami uveĜejnČnými v registru
smluv, jsou zejména v pĜípadČ ústenek znaþné. Dle zmiĖované analýzy þiní hodnota váåHného prĤmČru v období
13. 3. - 20. 3. 2020 ústenek 8,53 Kþ bez DPH, za den 17. 3. 2020 þiní hodnota váåeného prĤmČru u ústenek
8,21 Kþ bez DPH (tyto hodnoty odpovídají hodnotám udaným Ministerstvem vnitra ý5 i Ústeckým krajem – viz
výše; ovšem jsou podstatnČ niåãí nHå hodnoty, které do kalkulace udala spolHþnost, jíå mČla být náhrada
vyplacena, a jeå byly zohlednČny stejným dílem, tj. propoþet aritmetickým prĤmČrem).
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kraje, jelikoå významným zSĤsobem ovlivnily vznik závazku Ústeckého kraje v urþité
výši. Výpoþet byl náslHGQČ pĜedloåen Ministerstvu vnitra, kde byl dne 25. 9. 2020
schválen, viz þ. j. MV-81641-17/P-2020, cit.: „Právní zástupce Ústeckého kraje
pĜedloåil Ministerstvu vnitra výpoþet náhrady za poskytnuté vČcné prostĜedky s tím,
åe celková þástka pĜi poþtu 19 780 ks respirátorĤ za prĤmČrnou cenu 118,55 Kþ/ks
a poþtu 670 440 ks roušek za prĤmČrnou cenu 35,85 Kþ/ks þiní 26 380 193 Kþ.
ZárovHĖ poåádal Ministerstvo vnitra o vyjádĜení k takto stanovené výši náhrady za
poskytnuté vČcné prostĜedky v místČ a þase obvyklé (þ. j. MV-81641-11/P-2020),
která mČla vycházet z obvykle poåadované náhrady za pouåití stejného nebo
obdobného vČcného prostĜedku v GREČ jeho poskytnutí. Dle vyjádĜení odboru správy
majetku ze dne 15. 9. 2020 (þ. j. MV-81641-16/P-2020) lze dovodit, åe výpoþet
náhrady za poskytnuté vČcné prostĜedky ve výši 26 380 193 Kþ, pĜedloåený právním
zástupcem Ústeckého kraje, odpovídá náhrDGČ v místČ a þase obvyklé“.
Z uvedeného však vyplývá, åe vstupní údaje slouåící pro následné vypoþtení obvyklé
ceny náhrady za pĜedmČtné zboåí nejsou dostateþným reprezentativním vzorkem,
který by zaruþoval vypoþtení obvyklé výše náhrady objektivním a kvalifikovaným
zSĤsobem, a který by mj. nevzbuzoval zásadní pochybnosti o pouåitých informaþních
vstupech a jejich relevantnosti. Kontrolní skupina je toho názoru, åe zvolená
metodika výpoþtu, vzhledem ke shledaným nedostatkĤm, nezaruþila správné urþení
výše náhrady a v GĤsledku tak ani hospodárnost vynaloåení veĜejných finanþních
prostĜedkĤ.
Jednání Ústeckého kraje bylo fakticky vedeno s cílem dosáhnout dohody mezi
zúþastQČQými stranami. Za tímto úþelem provedl právní zástupce vlastními silami
a za vyuåití informací od zúþastQČQých stran ocHQČQí poskytnutých vČcných
prostĜedkĤ vedoucí ke stanovení výše náhrady. Vzhledem ke skuteþnosti, åe postup
Ústeckého kraje nesporQČ zásadQČ ovlivnil výši závazku Ústeckého kraje splatného
spoleþnosti MR Invest Group s.r.o., mČl být postup stanovení konkrétní výše závazku
(Yþ. jeho adekvátnosti a hospodárnosti) podroben Ĝídící kontrole dle zákona
þ 320/2001 Sb. PĜHGEČåná kontrola pĜed vznikem závazku orgánu veĜejné správy
podle § 26 zákona þ. 320/2001 Sb., a podle § 13 vyhlášky þ. 416/2004 Sb., mČla být
provedena tak, aby jejím provedením došlo k odstranČní nejasností a nesrovnalostí
v procesu rozhodném pro stanovení výše závazku orgánu veĜejné správy, tĜebaåH
dopad do rozpoþtu Ústeckého kraje byl výslHGQČ dokryt z rozpoþtu Ministerstva
vnitra.
PĜíkazce operace je podle § 13 odst. 2 vyhlášky þ. 416/2004 Sb., povinen provČĜit
schvalovacím postupem:
„a) nezbytnost pĜipravované operace k zajištČQí stanovených úkolĤ a schválených
zámČrĤ a cílĤ orgánu veĜejné správy,
b) správnost operace [§ 2 písm. l) zákona] zejména ve vztahu k dodråení
1. právních pĜedpisĤ a opatĜení pĜijatých orgány veĜejné správy v mezích tČchto
právních pĜedpisĤ,
2. kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a úþelný výkon veĜejné správy,
3. postupu a podmínek stanovených pro zadávání veĜejných zakázek,
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c) pĜijetí opatĜení k vylouþení nebo zmírQČQí provozních, finanþních, právních
a jiných rizik, která se pĜi uskuteþĖRvání pĜipravované operace mohou vyskytnout,
d) doloåení pĜipravované operace vČcQČ správnými a úplnými podklady.“
Z dostupných podklaGĤ a vyjáGĜení vyplývá, åe Ĝídící kontrola SĜed vznikem
závazku Ústeckého kraje nereflektovala nesprávnosti v navUåeném výpoþtu
náhrady. ByĢ kraj vedl v patrnosti, åe výpoþHt cen vyXåitý pro stanovení výše
náhrady není výsledkem analytických ani znaleckých postupĤ, resp. åe právní
zástupce Ústeckého kraje není kvalifikovaným znalcem, ani nedisponoval
výstupy z provedené analýzy trhu, pro kterou nebyl dle vlastního sdČlení
personálnČ ani odbornČ vybaven, ponechal celkový proces stanovení výše
náhrady zcela na svém právním zastoupení a jeho souþinnosti s Ministerstvem
vnitra ý5.
Kontrolní skupina konstatuje, åe SĜes SĜíslib Ministerstva vnitra ý5 refundovat
vzniklé náklady Ústeckému kraji, nebyl Ústecký kraj nikterak zbaven povinností
vyplývajících ze zákona þ. 320/2001 Sb. PriYČ naopak, kraj mČl nezastupitelnou
roli ve stanovení objektivní výše náhrady za zabavené prostĜedky. DĤsledkem
]SĤsobu, jakým kraj SĜistoupil k Ĝídící kontrole, byl v míĜe vyšší neå nezbytné
zatíåen v první fázi krajský rozpoþHt, posléze po refundaci ze strany
Ministerstva vnitra ý5 pak státní rozpoþHt 2.
Ustanovení § 25 odst. 1 zákona þ. 320/2001 Sb., o finanþní kontrole (dále také
„ZFK“) stanovuje, åe vedoucí orgánu veĜejné správy, je povinen v tomto orgánu
zavést a udråovat vnitĜní kontrolní systém, který:
x vytváĜí podmínky pro hospodárný, efektivní a úþelný výkon veĜejné správy,
x je zSĤsobilý Yþas zjiãĢovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanþní,
právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plQČQím schválených zámČrĤ a cílĤ
orgánu veĜejné správy,
x zahrnuje postupy pro Yþasné podávání informací pĜtslušným úrovním Ĝízení
o výskytu závaåných nedostatkĤ a o pĜijímaných a plQČQých opatĜeních
k jejich nápravČ.
Výše uvedené lze oznaþit za tzv. zásady spolehlivého Ĝízení, pĜiþemå fungování
vnitĜního kontrolního systému jsou dle § 25 odst. 4 zákona þ. 320/2001 Sb., povinni
zajistit všichni vedoucí zamČstnanci pĜíslušného orgánu veĜejné správy v rámci jejich
vymezených pravomocí, povinností a odpovČGQRstí. Nedílnou souþástí procesĤ
ĜiGQČ fungujícího vnitĜního Ĝídícího a kontrolního systému orgánu veĜejné správy by,
pro úþely ochrany veĜejných finanþních prostĜedkĤ, mČlo být mimo jiné také
ovČĜování, zda výše urþitého závazku, respektive plánované operace, byla
stanovena správným zSĤsobem.
S ohledem na úþHl vnitĜQího kontrolního systému vymezený § 25 zákona
þ. 320/2001 Sb., nemČl kraj SĜi Ĝídící kontrole rezignovat na úkony oYČĜXjící
a prokazující správnost výše náhrady (adekvátní výše vzniklého závazku).
V SĜípadČ nejasností þi pĜímo nesprávností v urþení výše náhrady mČl kraj
2

Role Ministerstva vnitra a dopady do státního rozpoþtu nejsou pĜedmČtem pĜezkoumání hospodaĜení Ústeckého
kraje. Souvislosti s rolí Ministerstva vnitra v této situaci jsou Ĝešeny v rámci samostatného šetĜení v gesci odboru
17-Kontrola Ministerstva financí.
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uþinit kroky vedoucí k eliminaci potenciálního rizika ve smyslu budoucího
nehospodárného výdaje veĜejných finanþních prostĜedkĤ, resp. k zajištČní
SĜimČĜené jistoty, åe výše odškodnČní je vzhledem k situaci a okolnostem
prokazatelnČ objektivní.
2) v oblasti související s SĜedmČtem podle zákona þ. 420/2004 Sb. – § 2 odst.
2 písm. c) zadávání a uskuteþĖování veĜejných zakázek, s výjimkou úkonĤ
a postXSĤ pĜezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního
pĜedpisu,
právní SĜedpis: Zákon þ. 134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek, ve
zQČQí pozGČjších pĜedpiVĤ,
¾ spoþívající v porušení ustanovení § 217 odst. 5.
Popis nedostatku:
a) VZ-7638/2020 „Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala, ÚL – stavební úpravy
a dostavba areálu školy“
Smlouva o dílo þ. 20/SML5170/SOD/INV byla uzavĜena dne 16. 7. 2020.
Písemná zpráva zadavatele zveĜejQČQD na profilu zadavatele dne 14. 10. 2020.
b) VZ-16674/2020 „SPZ Triangle - pĜístavba uåitkového vodojemu“
Smlouva o dílo þ. 20/SML5076/SOD/INV byla uzavĜena dne 27. 7. 2020.
Písemná zpráva zadavatele zveĜejQČQD na profilu zadavatele dne 14. 10. 2020.
V rámci dílþího pĜezkoumání bylo provČĜováno celkem 5 veĜejných zakázek
zaĜazených do kontrolního vzorku na záklDGČ významnosti finanþního objemu.
Kontrolní skupina se zamČĜila zejména na kontrolu postupu zadavatele ve smyslu
dodråování
zásad
transparentnosti,
nediskriminace,
rovného
zacházení
a pĜimČĜenosti dle § 6 ZZVZ. PĜi kontrole zmiĖovaných souvislostí bylo ve 2
pĜípadech identifikováno pochybení zadavatele formálQČ administrativního
charakteru, kd\å nedošlo k uveĜejQČQí písemných zpráv zadavatele ve lKĤtách
stanovených ZZVZ. Povinnost uveĜejnit písemnou zprávu na profilu zadavatele
ukládá § 217 odst. 5 ZZVZ, a to do 30 pracovních GQĤ od ukonþení zadávacího
Ĝízení. Ukonþením zadávacího Ĝízení se rozumí uzavĜení smlouvy (§ 51 ZZVZ).
NeuveĜejnČním uvedených dokumentĤ ve lKĤtách stanovených ZZVZ se kraj mohl
dopustit pĜestupku ve smyslu § 269 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

ZiYČr
Na základČ výsledkĤ SĜezkoumání hospodaĜení kraje za rok 2020, vykonaného
ve smyslu zákona þ. 420/2004 Sb., lze konstatovat, åe byly zjištČny:
x

nedostatky ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod. 4 zákona
þ 420/2004 Sb. spoþívající v:
- Neprovedení Ĝádné pĜHGEČåné Ĝídící kontroly v procesu stanovení výše
náhrady za poskytnuté vČcné prostĜedky
- Pozdním uveĜejQČQí písemné zprávy zadavatele na profilu zadavatele
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MINISTERSTVO FINANCÍ
odbor 17 – Kontrola
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111
E-mail: podatelna@mfcr.cz
ID datové schránky: xzeaauv

PID: MFCRBXHQSG
ý. j.: 18248/2020/1702-37

Písemné ziYČry z proYČĜení námitek uvedených ve stanovisku k Návrhu zprávy
o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení Ústeckého kraje za rok 2020,
þ. j. MF-18248/2020/1702-33

Dne 28. 5. 2021 bylo pĜezkoumávajícímu orgánu v souladu s § 7 písm. c) zákona
þ 420/2004 Sb., o pĜezkoumání hospodaĜení územních samosprávných celkĤ, ve
zQČQí pozGČjších pĜedpisĤ (dále také „zákon þ. 420/2004 Sb.“), doruþeno Stanovisko
k návrhu zprávy o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení Ústeckého kraje za rok 2020,
þ. j. KUUK/071385/2021 ze dne 28. 5. 2021 (dále také „Stanovisko k návrhu zprávy“).
Ústecký kraj tímto vznáší námitky k nedostatku uvedenému v boGČ 1) Návrhu zprávy
o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení Ústeckého kraje za rok 2020 (dále také „Návrh
zprávy“).
V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. e) zákona þ. 420/2004 Sb. byly námitky
uplatQČné ve Stanovisku k návrhu zprávy provČĜeny, pĜiþemå písemné závČry
z tohoto provČĜení jsou uvedeny dále v textu.

1. ZnČní námitky k prvnímu odstavci tuþnČ psaného textu uvedeného
v bodČ 1 na str. 11 v rámHþNu:
„Ústecký kraj konstatuje, åe posoudil nezbytnost a správnost operace, pĜijal veškerá
v té GREČ moåná opatĜení k vylouþení rizik a o pĜipravované operaci vedl Ĝádnou
evidenci. K Ĝídící kontrole pĜistoupil odpovČGQČ a s ohledem na povahu této
výjimeþné a mimoĜádné operace. Náhrada za omezení vlastnického práva,
poskytnutí vČcných prostĜedkĤ dle zákona þ. 240/2000 Sb., o krizovém Ĝízení
a o zmČnČ QČkterých zákRQĤ, ve zQČQí pozGČjších pĜedpisĤ (dále jen „krizový
zákon“) je sama o sREČ velmi ojediQČlý pĜípad, pro který neexistují pĜedem
nastavené postupy a i na poli takto ojediQČlých pĜíSDGĤ se v této konkrétní vČci
jednalo o záleåitost absolutQČ mimoĜádnou. Ústecký kraj opakovaQČ konstatoval, åe
plQČ respektoval závazné stanovisko nadĜízeného orgánu krizového Ĝízení –
Ministerstva vnitra (dle ust. § 9 a § 10 krizového zákona), který celý pĜípad pĜipravil,
Strana 1 z 5

88

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2020
od poþátku Ĝídil a zavázal se k náhrDGČ vzniklých náklDGĤ, a to bez dalších
podmínek. Ústecký kraj v tomto ERGČ poukazuje na fakt, åe dle ust. § 39a krizového
zákona jsou SĤsobnosti stanovené krajskému úĜadu nebo hejtmanovi podle tohoto
zákona výkonem státní správy v pĜenesené pĤsobnosti.

nákladĤ vzniklých povinnému a z obvykle poåadované náhrady za pouåití stejného
nebo obdobného vČcného prostĜedku v GREČ jeho poskytnutí.“

Na výkon pĜenesené SĤsobnosti je tedy nutné vztáhnout obecQČ platné zásady
fungování státní správy Yþ. napĜ. ustanovení o odpovČGQRsti za takový výkon kde je
„jednou z forem kontrolní þinnosti v rámci státní správy je SLUäEBNÍ DOHLED.
UskuteþĖXje se v rámci organizace státní správy, a to ve vztazích nadĜízenosti
a podĜízenosti. V jeho rámci jsou hodnoceny i aspekty mimoprávní (tedy napĜ.
správnost, vhodnost, úþelnost, smysluplnost, hospodárnost, efektivita apod.)
a smČĜuje vĤþi všem aspektĤm þinnosti subjektu, který je kontrolován. Tato forma
vnitĜní dozorþí þinnosti neY\åaduje pojmovČ právní úpravu. Vychází þistČ jiå
z principu hierarchického uspoĜádání státní správy a ze vztDKĤ podĜízenosti
a nadĜízenosti. V celé linii státní správy odpovídá za její výkon pĜíslušný úsWĜední
správní úĜad (ministerstvo nebo jiný ústĜední správní úĜad).“ (viz publikace Výkon
státní
správy
–
kompetence,
odpovČGQRst
dostupný
na https://www.mvcr.cz/odk2/soubor/vykon-statni-spravy-kompetence-pdf.aspx).

V návaznosti na podané námitky kontrolující k dané vČci pĜHGQČ uvádí, åe rozmČr
vztahu Ústeckého kraje a Ministerstva vnitra ýR (dále také „MV ý5“) pĜi postupu dle
zákona þ. 240/2000 Sb., o krizovém Ĝízení a o zmČnČ QČkterých zákonĤ, ve zQČQí
pozGČjších pĜedpisĤ, ve smyslu podĜízenosti/nadĜízenosti jednotlivých subjektĤ
zapojených do Ĝešení v Návrhu zprávy uvedené problematiky, není kontrolujícím
zpochybĖován a vzájemné postavení obou subjektĤ je kontrolujícím zohlHGQČQR.
Vzhledem ke skuteþnosti, åe výsledek popisované operace se v koneþném GĤsledku
promítl do rozpoþtu Ministerstva vnitra ý5, resp. státního rozpoþtu, doplĖXjeme pro
kompletnost informaci, åe souvislosti týkající se role MV ý5 a dopadu této operace
do státního rozpoþtu jsou Ĝešeny odGČlenČ v rámci samostatného šetĜení
Ministerstva financí. V rámci proviGČQého pĜezkoumání hospodaĜení se pozornost
kontrolujícího soustĜećuje výhrDGQČ na úkony Ústeckého kraje, které byly
nezpochybnitelnou souþástí výsledného Ĝešení vzniklé situace.

Výše uvedené plQČ dopadá na vztahy nadĜízenosti a podĜízenosti v reåimu krizového
zákona a náhrada se vyplácela právČ podle ust. § 35 odst. 1 krizového zákona, které
stanoví, åe za poskytnutí vČcného prostĜedku náleåí právnické nebo fyzické osobČ
SHQČåní náhrada. 3HQČåní náhradu je povinen vyplatit orgán krizového Ĝízení, který
o omezení práva nebo uloåení povinnosti rozhodl. PenČåní náhrada se vyplácí do 6
mČsícĤ od ukonþení nebo zrušení krizového stavu, v jehoå GĤsledku vznikl nárok na
SHQČåní náhradu. Ve své podstatČ závazek ýeské republiky (pĜi výkonu
SĜenesené SĤsobnosti) vĤþi tĜetí osobČ nevznikl uzavĜením smlouvy (Dohody
o narovnání), ale rozhodnutím o poskytnutí vČcného prostĜedku a jeho
následným vydáním, to vše pod SĜímým Ĝízením a za úþDVti Ministerstva vnitra
ý5 a jeho slRåek. PenČåQí náhradu vyplácí orgán, který rozhodl, tj. hejtman
kraje. Z krizového zákona je naprosto zjevné, åe hejtman kraje je pouze nČNêm,
kdo realizuje výplatu, nikoliv rozhoduje o výši náhrady, zejména s ohledem na
postup Ministerstva vnitra ý5 SĜi SĜípraYČ a realizaci SĜedmČtného krizového
opatĜení. Smlouva, kterou kraj uzavĜel, pouze realizuje vyplacení náhrady ve
výši stanovené refundujícím. V rámci SĜezkumu byla tato skutHþnost våGy
opomíjena. Jelikoå krizový zákon neupravuje samotné platební postupy, byly
mezi úþastníky uzavĜeny smlouvy, které toto Ĝešily a tyto jsou vzájemnČ
provázané.

Námitka kontrolované osoby se vztahuje k textu Návrhu zprávy týkajícího se zSĤsobu
stanovení výše náhrady za zabavené vČcné prosWĜedky. PĜestoåe kraj opakovanČ
i zde v námitkách uvádí, åe je pouze „výplatním místem“ a tedy nerozhoduje o výši
náhrady, je prokázanou skuteþností, åe právČ Ústecký kraj, prostĜednictvím svého
právního zástupce provedl stanovení výše þástky náhrady za zabavené vČcné
prostĜedky, které bylo MV ýR bez pĜipomínek schváleno (viz odkaz výše na
navazující šetĜení).

ProYČĜení námitky þ. 1:

Kontrolující k této vČci dále uvádí, åe právní zástupce Ústeckého kraje toto stanovení
výše þástky náhrady provedl, aniå by tato þinnost byla pĜedmČtem smlouvy
o právních sluåbách, viz vyjádĜení zástupce kontrolované osoby ze dne 30. 4. 2021,
cit.: „PĜedmČtem smlouvy o poskytování právních sluåeb je POSKYTOVÁNÍ
PRÁVNÍCH SLUäEB, nikoliv sluåeb znaleckých, cenových nebo ekonomických, …“
a aniå by k danému úkonu byl dle vlastního sGČlení „personálnČ a odborQČ“ vybaven.
Ústecký kraj þinnosti a výstupy právního zástupce akceptoval a uhradil, þímå stvrdil
rovQČå akceptaci své pozice v celém procesu. Z pohledu kontrolujícího se právČ
proto v tomto ohledu stal Ústecký kraj aktivním þinitelem v rámci dané operace,
jelikoå aktivQČ provedl úkony rozhodné ke stanovení výše þástky náhrady a naopak
nerealizoval åádné kroky, kterými by vytvoĜenou pozici rozporoval. Postupem kraje
došlo k zásadnímu ovlivQČQí výše þástky stanovené náhrady s dopadem uvedeným
v navazujícím odstavci Návrhu zprávy, proti QČmuå je rovQČå podána námitka (viz
námitka þ. 2 v tomto dokumentu).

Ústecký kraj mČl tedy oprávQČnČ za to, åe jediným správným, vhodným, úþelným,
smysluplným, hospodárným a efektivním zpĤsobem je postupovat takovým
zSĤsobem, který aproboval jeho hierarchicky nadĜízený orgán, který je pro QČj de
facto závazný. Nadto je tĜeba vnímat, åe tento byl zárovHĖ jiå v té GREČ erudovDQČjší
v oblasti strategických nákXSĤ vČcných prostĜedkĤ obdobného vymezení. Není tedy
pravdou, åe by Ústecký kraj ponechal celkový proces stanovení výše náhrady zcela
na svém právním zastoupení a jeho souþinnosti s Ministerstvem vnitra ý5. Ústecký
kraj však plQČ respektoval pro nČj závazný právní a ekonomický názor nadĜízeného
orgánu, který s definitivní platností rozhodl o výši náhrady, jako náhrady v místČ
a þase obvyklé, tedy v souladu s ust. § 35 odst. 3 vČta druhá krizového zákona,
neboĢ „PĜi stanovení náhrady za poskytnutí vČcného prostĜedku se vychází z výše

Kontrolující dále s odkazem na informace uvedené v Návrhu zprávy uvádí, åe
v GREČ, kdy docházelo ke stanovení výše þástky náhrady, jiå existovala veĜejnČ
dostupná data o cenách realizovaných obchodních pĜíSDGĤ, napĜ. dostupná
v registru smluv zveĜejQČQi dle zákona þ. 340/2015 Sb., ze kterého bylo moåné
þerpat ceny pĜímo „stejných“ vČcných prostĜedkĤ (v tomto pĜíSDGČ ústenky z netkané
textilie), pĜiþemå nebylo tedy nutné mechanicky pĜevzít cenové údaje výluþQČ
prostĜedkĤ „obdobných“ (v tomto pĜípadČ bavlQČQp roušky) udané spoleþností jeå
uplatnila pohledávku za zabavené prostĜedky, a kde rozdíl v cenách mezi tČmito
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„stejnými“ a „obdobnými“ prostĜedky, byl znaþný (viz i odkaz na porovnání cen
udaných za ústenky Ústeckým krajem a MVý5).
Vzhledem k nadále pĜetrvávajícím pochybnostem ke konkrétnímu zvolenému
zSĤsobu provedení kalkulace, YþetQČ výEČru informací do kalkulace vstupujících,
zĤstává rovQČå otázkou, proþ v dané vČci nebylo Ústeckým krajem jako fakticky
zúþastQČQou stranou zajiãĢující výpoþet výše þástky náhrady, navråeno napĜíklad
vyuåití sluåeb odborného znalce. Z pohledu kontrolujícího nebyla nejGĤleåitČjší þásti
celého procesu, a to stanovení výše þástky náhrady, vČQRvána náleåitá odborná
péþH, v GĤsledku þehoå vznikly GĤvodné pochybnosti o správnosti postupu ve vČci
stanovení výše þástky náhrady uvedené v Návrhu zprávy.
V návaznosti na vyhodnocení obsahu vznesené námitky nedovozuje kontrolující
potĜebu úpravy zjištČní uvedeného v Návrhu zprávy. Dle poåadavku kontrolované
osoby bude stanovisko obsahující námitky pĜiloåeno ke ZprávČ o výsledku
pĜezkoumání hospodaĜení.

2. ZnČní námitky proti druhému odstavci tuþnČ psaného textu uvedenému
v bodČ 1 na stranČ 11 v rámHþNu:
„Ústecký kraj dále nemĤåe souhlasit s nijak neprokázaným a neodĤvRGQČQým
tvrzením, åe GĤsledkem zSĤsobu, jakým kraj pĜistoupil k Ĝídící kontrole, byl v míĜe
vyšší neå nezbytné zatíåen krajský a státní rozpoþet. Krajský rozpoþet zatíåen nebyl,
neboĢ Ústecký kraj byl pouze výplatní místem urþeným k SHQČåní náhrDGČ za
poskytnutí vČcného prostĜedku a o výplatČ ze státního rozpoþtu rozhodlo Ministerstvo
vnitra ý5. Z krajského rozpoþtu došlo pouze k pĜedem odsouhlasenému
pĜedfinancování. Z napadeného kontrolního zjištČQí není zĜejmé, jaká míra zatíåení
byla nezbytnou a není tedy moåné nesporQČ konstatovat, åe vzniklé zatíåení bylo
vyšší. Pojem „v míĜe vyšší neå nezbytné“ pokládáme za spekulativní a uvedené
zjištČQí je tak bez opory v jakýchkoliv dĤkazech. Pokud pĜezkoumávající orgán
zaujme závazný názor, jaká mČla být „správná výše“ vyplacené náhrady, bude
postup, jakým k tomu došel, závazný i do budoucna pĜimČĜenČ pro všechny krizové
orgány.
Ústecký kraj setrvává na stanovisku, åe postup dle ust. § 13 odst. 2 vyhlášky
þ 416/2004 Sb., byl dodråen, neboĢ nezbytnost i správnost finanþní operace byla
dána plnČním povinností vyplývajících s ust. § 35 krizového zákona. Kritéria pro
hospodárný, efektivní a úþelný výkon veĜejné správy osvČGþil nadĜízený orgán.
Podklady slouåící pro pĜipravovanou operaci, které byly veĜejQČ dostupné, byly
shromáådČny transparentQČ a ovČĜitelQČ. SouþasQČ se nejednalo o veĜejnou zakázku
ani nákup. Zákon þ. 134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek na daný pĜípad
nedopadá. KoneþnČ rizika v budoucnu hrozící byla z iniciativy Ústeckého kraje
vylouþena ustanoveními obsaåenými v Memorandu a DRKRGČ o narovnání. Proto
k porušení obecQČ závazného pĜedpisu nedošlo.“
ProYČĜení námitky þ. 2:
V uvedeném odstavci kontrolující konstatuje posloupnost prĤEČKX pĜevedení
finanþních prostĜedkĤ. NejdĜíve došlo k úhrDGČ z rozpoþtu kraje a poté byly finanþní
prostĜedky kraji refundovány ze státního rozpoþtu. Kontrolující v pĜedmČtném textu
dále zGĤrazĖXje rovinu Ĝídící kontroly provádČné podle zákona þ. 320/2001 Sb.
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ORGANIZACE ÚSTECKÉHO KRAJE
OBLAST SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Domov Severka Jiříkov,
příspěvková organizace
ředitel: Ing. Pavel Maleček
Filipovská, čp. 582/20, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
tel.: 412 337 005
e-mail: reditel@domovseverka.cz
www.domovseverka.cz
Domov bez hranic Rumburk,
příspěvková organizace
ředitelka: JUDr. Ludmila Šlechtová
Rumburk, U Stadionu 1425/3, PSČ 408 01
tel.: 412 338 345
e-mail: reditelka@domovrumburk.cz
www.domovrumburk.cz
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvková organizace
ředitelka: Ing. Lenka Miláková, MBA
Březinova č. p. 1093, 432 01 Kadaň
tel.: 474 334 506
e-mail: milakova@dsskm.cz
www.dsskm.cz
Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé
Snědovice, příspěvková organizace
ředitel: Mgr. Rostislav Kolačev
Snědovice č. p. 1, 411 74 Snědovice
tel.: 416 857 220
e-mail: reditel@uspsnedovice.cz
www.uspsnedovice.cz

Centrum sociální pomoci Litoměřice,
příspěvková organizace
ředitel: Ing. Jindřich Vinkler
Dlouhá č. p. 362/75, 410 02 Lovosice
tel.: 416 535 075
e-mail: jvinkler@csplitomerice.cz
www.csplitomerice.cz
Domovy sociálních služeb Litvínov,
příspěvková organizace
ředitel: Ing. Vladimír Vopelka
Zátiší č. p. 177, 435 42 Litvínov - Janov
tel.: 476 742 030,
e-mail: vopelka@dsslitvinov.cz
www.dsslitvinov.cz
Domov „Bez zámků“ Tuchořice,
příspěvková organizace
ředitel: Mgr. Martin Nuhlíček, DiS
Tuchořice čp. 1, 439 69 Tuchořice
tel.: 415 735 880, 415 735 881
e-mail: nuhlicek@bezzamku.cz
www.bezzamku.cz
Domov Brtníky,
příspěvková organizace
ředitelka: Mgr. Ilona Trojanová
Brtníky čp. 119, Staré Křečany, 407 60 Brtníky
tel.: 412 336 084, 412 336 137
e-mail: trojanova@dozpbrtniky.cz
www.dozpbrtniky.cz
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ORGANIZACE ÚSTECKÉHO KRAJE
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška
– Kamenice, příspěvková organizace
ředitelka: Mgr. Dagmar Vaňková
Huntířov, Stará Oleška č. ev. 131, 405 02 Děčín
tel.: 412 555 366, 412 555 345
e-mail: vankova.d@dozpok.cz
www.dozp-oleska-kamenice.cz

Domov sociálních služeb Meziboří,
příspěvková organizace
ředitelka: Mgr. Marcela Kačalová
Okružní č. p. 104, 435 13 Meziboří
tel.: 476 748 263, 476 748 218
e-mail: kacalova.m@ddmezibori.cz
www.ddmezibori.cz

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves,
příspěvková organizace
ředitel: Ing. Oldřich Malý
Kubátova čp. 269, 417 22 Háj u Duchcova
tel.: 417 837 323
e-mail: reditel@dsshaj.cz
www.dsshaj.cz

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Ústí nad Labem,příspěvková organizace
ředitel: Mgr. Pavol Dobiš
Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem – centrum,
400 01 Ústí nad Labem 1
tel.: 475 666 610, 475 666 611
e-mail: dobis.p@dozp-ul.cz
www.dozp-ul.cz

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb
Dubí - Teplice, příspěvková organizace
ředitel: PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman
Na Výšině čp. 494, 417 01 Dubí
tel.: 417 571 102
e-mail: reditel@pdss.cz
www.pdss.cz
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa,
příspěvková organizace
ředitelka: Mgr. Dagmar Hluchá
Křečanská 630, 407 77 Šluknov
tel: 412 386 312
e-mail: dagmar.hlucha@dsskl.cz
www.dsskl.cz

92

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ
ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
ředitel: MUDr. Ilja Deyl
Sociální péče 799/7a, Severní Terasa,
400 11 Ústí nad Labem
tel.: 475 234 113, 475 234 111
e-mail: deyl.ilja@zzsuk.cz
www.zzsuk.cz

ORGANIZACE ÚSTECKÉHO KRAJE
Psychiatrická léčebna Petrohrad,
příspěvková organizace
ředitel: Ing. Ladislav Henlín
č. p. 1, 439 85 Petrohrad
tel.: 415 236 136, 415 236 111
e-mail: ladislav.henlin@plpetrohrad.cz
www.plpetrohrad.cz
Kojenecké ústavy Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
ředitelka: PhDr. Milada Šilhová
Husitská 1683/2, 434 01 Most
tel.: 476 446 311
e-mail: silhova@kumost.cz
www.kumost.cz
Lékárenská služba Teplice, příspěvková organizace
ředitel: Ing. Petr Severa
Na Schodech 1535/4, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 657 434
e-mail: severa.p@kr-ustecky.cz

ZAKLÁDANÉ ORGANIZACE
Krajská zdravotní, a. s.
generální ředitel společnosti: MUDr. Aleš Chodacki
Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa,
401 13 Ústí nad Labem
tel.: 477 114 102, 477 114 105
ústředna: 477 111 111
e-mail: sekretariat@kzcr.eu
www.kzcr.eu

OBLAST ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
OKRES ÚSTÍ NAD LABEM
Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22,
příspěvková organizace
Jateční 243/22, Klíše
400 01 Ústí nad Labem
ředitel: Ing. Alfréd Dytrt
tel.: 474 774 200
e-mail: sekretariat@gymjat.cz
www.gymjat.cz
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Stavbařů 2857/5, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem
ředitel: Ing. Mgr. Michal Šidák
tel.: (GY) 472 772 022, (SOŠ) 472 771 307
e-mail: reditel@gym-ul.cz
www.gym-ul.cz
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Pařížská 1670/15, Ústí nad Labem-centrum
400 01 Ústí nad Labem
ředitel: Ing. Roman Jireš
tel.: 475 316 811
e-mail: jires@oaulpar.cz
www.oaulpar.cz
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ORGANIZACE ÚSTECKÉHO KRAJE
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5,
příspěvková organizace
Resslova 210/5, Klíše
400 01 Ústí nad Labem
ředitel: Mgr. Bc. Jaroslav Mareš
tel.: 478 572 212, 475 240 054
e-mail: sekretariat@spsul.cz
www.spsul.cz

Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem,
Pod Parkem 2788, příspěvková organizace
Pod Parkem 2788/2, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem
ředitelka: Mgr. Bc. Martina Brhelová
tel.: 472 772 029
e-mail: brh@volny.cz
www.zakladniskolaspecialni.cz

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola z
dravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35,
příspěvková organizace
Palachova 700/35, Klíše
400 01 Ústí nad Labem
ředitelka: PhDr. Miroslava Zoubková
tel.: 474 778 110
e-mail: miroslava.zoubkova@szsvzs.cz
www.szsvzs.cz

Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem,
W. Churchilla 4, příspěvková organizace
Winstona Churchilla 1368/4, Ústí nad Labem-centrum
400 01 Ústí nad Labem
ředitel: Bc. Marek Korbélyi
tel.: 475 211 914
e-mail: korbelyi@zuserandove.cz
www.zuserandove.cz

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná
škola stavební a technická, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
Čelakovského 250/5, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem
ředitel: PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.
tel.: 475 501 222
e-mail: sts@stsul.cz
www.stsul.cz
Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola,
Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Keplerova 315/7, Krásné Březno
400 07 Ústí nad Labem
ředitel: Mgr. Pavel Caitaml
tel.: 475 669 150
e-mail: reditel@obchodniskola.cz
www.obchodniskola.cz
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Základní umělecká škola, Ústí nad Labem-Neštěmice,
Národní 209, příspěvková organizace
Národní 209, Neštěmice
403 31 Ústí nad Labem-Neštěmice
ředitel: Mgr. Jindra Stolleová, Ph.D.
tel.: 475 733 877
e-mail: mail@zus-nestemice.cz
www.zus-nestemice.cz
Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12,
příspěvková organizace
Malátova 2438/12, Ústí nad Labem-centrum
400 11 Ústí nad Labem
ředitelka: Mgr. Bc. Regina Krausová
tel.: 472 774 326
e-mail: mszdravicko@gmail.com
www.ms-malatova.cz

ORGANIZACE ÚSTECKÉHO KRAJE
Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem,
Štefánikova 761, příspěvková organizace
Štefánikova 761/14, Klíše
400 01 Ústí nad Labem
ředitelka: Bc. Vladislava Kaiserová
tel.: 472 744 482
e-mail: smsstefanikova@volny.cz
http://smsstefanikova.cz
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem,
Špálova 2, příspěvková organizace
Špálova 2712/2, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem
ředitelka: Mgr. Bc. Alena Novotná
tel.: 472 772 108
e-mail: detskydomov@volny.cz
www.detskydomov-usti.cz
Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem,
Truhlářova 16, příspěvková organizace
Truhlářova 526/16, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
ředitelka: Mgr. Hana Melzerová, MBA
tel.: 475 531 771
e-mail: ddstrekov.red@volny.cz
www.ddstrekov.wordpress.com
Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280,
příspěvková organizace
403 36 Tisá 280
ředitel: PaedDr. Milan Vostrý
tel.: 475 222 405
e-mail: ddtisa@volny.cz
www.ddtisa.cz

OKRES LOUNY
Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661,
příspěvková organizace
Poděbradova 661, 440 01 Louny
ředitel: Mgr. Daniel Syrovátko
tel.: 415 652 324
e-mail: gvh@glouny.cz
www.glouny.cz
Gymnázium, Žatec, Studentská 1075,
příspěvková organizace
Studentská 1075, 438 01 Žatec
ředitel: PaedDr. Miroslav Řebíček
tel.: 415 740 592
e-mail: info@gymnaziumzatec.cz
www.gymnaziumzatec.cz
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská
a ekologická, Žatec, příspěvková organizace
Studentská 1354, 438 01 Žatec
ředitel: Mgr. Jiří Karas
tel.: 415 240 254
e-mail: sekretariat@oazszatec.cz
www.oazszatec.cz
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála
Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace
Osvoboditelů 380, 440 01 Louny
ředitelka: Mgr. Simona Vágnerová
tel.: 415 655 489
e-mail: skola@oasoslouny.cz
www.oasoslouny.cz
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ORGANIZACE ÚSTECKÉHO KRAJE
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany,
příspěvková organizace
Kpt. Jaroše 862
441 01 Podbořany
ředitel: Ing. Bc. Jiří Marhold
tel.: 415 237 731
e-mail: marhold@gsospodborany.cz
www.gsospodborany.cz
Dům dětí a mládeže, Žatec, Obránců míru 638,
příspěvková organizace
třída Obránců Míru 638
438 01 Žatec
ředitelka: Ludmila Tvrská
tel.: 415 710 591
e-mail: ddm-zatec@seznam.cz
www.ddmzatec.cz
Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny,
příspěvková organizace
Pod Nemocnicí 2503
440 01 Louny
ředitelka: RNDr. Jana Gottfriedová
tel.: 415 620 180
e-mail: zsdpl.reditel@centrum.cz
www.skoladpl.cz
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec,
příspěvková organizace
Pražská 808
438 01 Žatec
ředitelka: Mgr. Bc. Lenka Woloszczuková
tel.: 415 710 795
e-mail: ddzatec@seznam.cz
www.ddzatec.cz
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Logopedická základní škola, Měcholupy 1,
příspěvková organizace
439 31 Měcholupy 1
ředitel: Mgr. Alexandr Bednář
tel.: 415 722 508
e-mail: specialniskola@lzs-mecholupy.cz
www.lzs-mecholupy.cz
Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640,
příspěvková organizace
Poděbradova 640
440 01 Louny
ředitelka: Mgr. Bc. Venuše Svobodová
tel.: 415 654 372
e-mail: 415654372@iol.cz
www.spzslouny.websnadno.cz

OKRES TEPLICE
Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11,
příspěvková organizace
Čs. dobrovolců 530/11
415 01 Teplice
ředitel: RNDr. Zdeněk Bergman
tel.: 417 813 081
e-mail: bergman@gymtce.cz
www.gymtce.cz
Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov,
příspěvková organizace
Masarykova 909/12
419 01 Duchcov
ředitelka: Mgr. Hana Kutáková, MBA
tel.: 417 831 131
e-mail: kutakova@gspsd.cz
www.gspsd.cz

ORGANIZACE ÚSTECKÉHO KRAJE
Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15,
příspěvková organizace
Českobratrská 862/15
415 01 Teplice
ředitelka: Mgr. Kateřina Boudníková
tel.: 417 538 425
e-mail: boudnikova@konzervatorteplice.cz
www.konzervatorteplice.cz

Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného
kostela 110, příspěvková organizace
U Červeného kostela 110/29, Trnovany
415 01 Teplice
ředitelka: Mgr. Dagmar Kellnerová
tel.: 417 539 268
e-mail: zs_a_ps@volny.cz
www.szsamsteplice.cz

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová
škola, Teplice, Benešovo náměstí 1,
příspěvková organizace
Benešovo náměstí 604/1
415 01 Teplice
ředitel: Mgr. Jiří Nekuda
tel.: 417 537 730
e-mail: nekuda@sostp.cz
www.hotelovkatp.cz

Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10,
příspěvková organizace
Kmochova 205/10, Pražské Předměstí
418 01 Bílina
ředitelka: Mgr. Bc. Iveta Krzáková
tel.: 417 820 031
e-mail: iveta.krzakova@zsbilina.cz
www.zsbilina.cz/w/

Střední škola obchodu a služeb, Teplice,
příspěvková organizace
Alejní 880/12
415 01 Teplice
ředitel: Ing. Mgr. Zdeněk Pešek, MBA
tel.: 774 850 395
e-mail: reditel@ststeplice.cz
www.ststeplice.cz
Střední škola stavební a strojní, Teplice,
příspěvková organizace
Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany
415 02 Teplice
ředitel: Mgr. Aleš Frýdl
tel.: 417 575 343
e-mail: sekretariat@ssstavebni.tce.cz
www.ssstavebni.tce.cz

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola,
Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace
Trnovanská 1331/18, Trnovany
415 01 Teplice
ředitelka: Mgr. Bc. Vanda Korandová
tel.: 417 537 428
e-mail: vanda.korandova@spcteplice.cz
www.spcteplice.cz
Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4,
příspěvková organizace
Chelčického 345/4
415 01 Teplice
ředitel: Mgr. Aleš Hajíček, DiS.
tel.: 417 530 938
e-mail: reditel@zusteplice.cz
www.zusteplice.cz
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Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov,
příspěvková organizace
Kubicových 887/2
419 41 Duchcov
ředitelka: Bc. Šárka Gauseová
tel.: 417 835 357
e-mail: sgause@centrum.cz
www.zusduchcov.cz
Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151,
příspěvková organizace
Libušín 151/13
417 41 Krupka
ředitel: Mgr. Radovan Konečný
tel.: 417 851 684
e-mail: info@ddkrupka.cz
www.ddkrupka.cz
Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov,
příspěvková organizace
Školní 624/1
419 01 Duchcov
ředitelka: Mgr. Blanka Stádníková
tel.: 417 835 324
e-mail: sekretariat@ddzsduchcov.cz
www.ddzsduchcov.cz
Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47,
příspěvková organizace
Křemýž 47
415 01 Ohníč
ředitel: Mgr. Bc. Jan Blažek
tel.: 603 579 346
e-mail: ddtuchlov@ddtuchlov.cz
www.ddtuchlov.cz
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Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70,
příspěvková organizace
Masarykova třída 1278/70, 415 01 Teplice
ředitel: Aleš Perch
tel.: 417 538 840
e-mail: reditel@ddmteplice.cz
www.ddmteplice.cz
Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov, Družby 1006,
příspěvková organizace
Družby 1006/48, 419 01 Duchcov
ředitelka: Mgr. Eva Hrbáčková
tel.: 417 836 078
e-mail: reditelka@ddmduchcov.cz
www.ddmduchcov.cz
Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
Teplice, příspěvková organizace
Lípová 651/9, 415 01 Teplice
ředitelka: Mgr. Ingrid Štroblová
tel.: 417 535 218
e-mail: ingrid.stroblova@pppuk.cz
www.pppuk.cz

OKRES MOST
Podkrušnohorské gymnázium, Most,
příspěvková organizace
Čsl. armády 1530/29 ,434 01 Most
ředitel: Mgr. Karel Vacek
tel.: 476 441 974
e-mail: karel.vacek@gymmost.cz
www.gymmost.cz

ORGANIZACE ÚSTECKÉHO KRAJE
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640,
příspěvková organizace
Studentská 640, Horní Litvínov
436 01 Litvínov
ředitel: Mgr. Jan Novák
tel.: 476 753 023
e-mail: gymlit@gtgm.cz
www.gtgm.cz

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace
Jana Palacha 711/2
434 01 Most
ředitelka: Ing. Ivana Hermannová
tel.: 476 702 740
e-mail: reditelka@spsasosgsmost.cz
www.spsasosgsmost.cz

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola
a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
Zdeňka Fibicha 2778/20
434 01 Most
ředitelka: Ing. Jitka Hašková
tel.: 417 637 477
e-mail: haskova@vos-sosmost.cz
www.vos-sosmost.cz

Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534,
příspěvková organizace
Jana Palacha 1534
434 01 Most
ředitelka: Mgr. Hana Slapničková
tel.: 476 700 000
e-mail: vedeni@specmo.cz
www.specmo.cz

Střední škola technická, Most,
příspěvková organizace
Dělnická 21, Velebudice
434 01 Most
ředitelka: Ing. Radmila Krastenicsová
tel.: 476 137 211
e-mail: director@sstmost.cz
www.sstmost.cz
Střední odborná škola, Litvínov-Hamr,
příspěvková organizace
Mládežnická 236, Hamr
435 42 Litvínov
ředitelka: Ing. Jitka Francírková
tel.: 476 753 436
e-mail: soshamr@skolahamr.cz
www.skolahamr.cz

Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka
Štěpánka 340, příspěvková organizace
Zdeňka Štěpánka 340
434 01 Most
ředitelka: PhDr. Hana Ajmová
tel.: 476 706 164
e-mail: zsdysmost@zsdysmost.cz
www.zsdysmost.cz
Dětský domov a Školní jídelna,
Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace
K. H. Borovského 1146/2
434 01 Most
ředitel: Mgr. Miroslava Kavecká
tel.: 476 703 647
e-mail: ddkhb@edu-most.cz
www.ddmost.cz
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Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny,
Dolní 310, příspěvková organizace
Dolní 310
435 46 Hora Svaté Kateřiny
ředitelka: Mgr. Martina Vainholdová
tel.: 476 113 161
e-mail: reditelka@ddkaterina.cz
www.ddkaterina.cz

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Školní 1060/50
430 01 Chomutov
ředitel: Ing. Jan Lacina
tel.: 474 628 992
e-mail: lacina@spscv.cz
www.spscv.cz

OKRES CHOMUTOV

Střední odborná škola energetická a stavební,
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,
Chomutov, příspěvková organizace
Na Průhoně 4800
430 03 Chomutov
ředitel: Mgr. Jan Mareš, MBA
tel.: 474 471 111
e-mail: info@esoz.cz
www.esoz.cz

Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000,
příspěvková organizace
Mostecká 3000, 430 01 Chomutov
ředitel: Mgr. Jaroslav Zahrádka
tel.: 474 624 140
e-mail: info@gymcv.cz
www.gymcv.cz
Gymnázium, Kadaň, 5. května 620,
příspěvková organizace
5. května 620, 432 01 Kadaň
ředitel: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.
tel.: 474 342 718
e-mail: reditel@gymnazium-kadan.cz
www.gymnazium-kadan.cz
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří,
Chomutovská 459, příspěvková organizace
Chomutovská 459
431 51 Klášterec nad Ohří
ředitel: Mgr. Vojtěch Živnůstka
tel.: 474 376 047
e-mail: gymkl@gymkl.cz
www.gymkl.cz
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Střední škola technická, gastronomická a automobilní,
Chomutov, příspěvková organizace
Pražská 702/10
430 01 Chomutov
ředitel: Ing. Jiří Mladý
tel.: 474 651 849
e-mail: tgacv@tgacv.cz
www.tgacv.cz
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,
Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace
Komenského 562
432 01 Kadaň
ředitel: PaedDr. Zdeněk Hrdina
tel.: 474 343 395
e-mail: sps-kadan@sps-kadan.cz
www.sps-kadan.cz

ORGANIZACE ÚSTECKÉHO KRAJE
Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov,
Čelakovského 822, příspěvková organizace
Čelakovského 822/8
430 01 Chomutov
ředitelka: Mgr. Jitka Pojmanová
tel.: 474 624 285
e-mail: reditel.ddcv@email.cz
www.ddcv.cz

Gymnázium, Rumburk, Komenského 10,
příspěvková organizace
Komenského 1130/10, Rumburk 1
408 01 Rumburk
ředitelka: Mgr. Lenka Laubrová
tel.: 412 332 491
e-mail: reditelstvi@gymrumburk.cz
www.gymrumburk.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov,
příspěvková organizace
Zámecká 1
431 56 Mašťov
ředitel: Mgr. Zdeněk Šimek
tel.: 474 397 234
e-mail: domov@ddmastov.cz
www.ddmastov.cz

Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského
náměstí 2, příspěvková organizace
Komenského nám. 520/2, Děčín I-Děčín
405 02 Děčín
ředitel: Mgr. Pavel Tomka
tel.: 412 516 127
e-mail: skola@oadc.cz
www.oadc.cz

Dětský domov, Vysoká Pec 145,
příspěvková organizace
Vysoká Pec 145
431 59 Vysoká Pec
ředitelka: Bc. Libuše Houdová
tel.: 474 687 282
e-mail: dd.vysoka.pec@seznam.cz
http://ddvysokapec.cz

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní,
stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace
Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín
405 02 Děčín
ředitelka: Ing. Bc. Jana Vacková
tel.: 412 516 136
e-mail: jana.vackova@prumkadc.cz
www.prumkadc.cz

OKRES DĚČÍN

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola
a Střední odborná škola, Varnsdorf,
příspěvková organizace
Bratislavská 2166
407 47 Varnsdorf
ředitel: Ing. Bc. Petr Kotulič
tel.: 412 372 456
e-mail: info@skolavdf.cz
www.sosvdf.cz

Gymnázium Děčín, příspěvková organizace
Komenského nám. 340/4, Děčín I-Děčín
405 02 Děčín
ředitelka: Mgr. Lenka Holubcová
tel.: 412 704 130
e-mail: info@gymnaziumdc.cz
www.gymnaziumdc.cz
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Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín
VI, příspěvková organizace
Dělnická 825/15, Děčín VI-Letná
405 02 Děčín VI
ředitelka: Mgr. Bc. Jana Férová
tel.: 412 535 927
e-mail: info@dorado.cz
www.dorado.cz

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace
Českolipská 123, Děčín XXVII-Březiny
405 02 Děčín
ředitel: Ing. Libor Kunte, Ph.D.
tel.: 412 524 692
e-mail: libverda@libverdadc.cz
www.libverdadc.cz

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov,
příspěvková organizace
T. G. Masaryka 580
407 77 Šluknov
ředitel: Mgr. Bc. Rudolf Sochor
tel.: 412 314 027
e-mail: sochor@lesnicka-skola.cz
www.lesnicka-skola.cz

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147,
příspěvková organizace
Ruská 147/46, Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín
ředitel: Mgr. Tomáš Daněk
tel.: 412 151 411
e-mail: skola@sosruska.cz
www.sosruska.cz

Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9,
příspěvková organizace
Čsl. mládeže 5/9, Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín
ředitelka: Mgr. Martina Černá
tel.: 412 709 351
e-mail: m.cerna@szsdecin.cz
www.szsdecin.cz

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie,
Rumburk, příspěvková organizace
Jiříkovská 840/4, Rumburk 1
408 01 Rumburk
ředitel: Mgr. Bc. Jiří Uher
tel.: 412 332 320
e-mail: uher@sosmgp.cz
www.sosmgp.cz

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie,
Rumburk, příspěvková organizace
Františka Nohy 959/6, Rumburk 1
408 01 Rumburk
ředitel: Mgr. Bc. Martin Hýbl
tel.: 412 332 516
e-mail: hybl.m@szds-oa.cz
www.szds-oa.cz

Speciální základní škola, Speciální mateřská škola
a Praktická škola, Děčín,
příspěvková organizace
Teplická 65, Děčín IX – Bynov
405 05 Děčín
ředitel: Mgr. Roman Stružinský
tel.: 412 544 321
e-mail: struzinsky@specdcbynov.cz
www.specdcbynov.cz
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Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov,
Tyršova 710, příspěvková organizace
Tyršova 710
407 77 Šluknov
ředitelka: Mgr. Bc. Monika Kamenická
tel.: 412 386 261
e-mail: zvsslk@interdata.cz
www.speczssluknov.cz

Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416,
příspěvková organizace
Růžová 1416/3, Rumburk 1
408 01 Rumburk
ředitel: Mgr. Pavel Kacafírek
tel.: 412 332 067
e-mail: kancelar@zus-rumburk.cz
www.zus-rumburk.cz

Speciální základní škola a Praktická škola,
Česká Kamenice, Jakubské nám. 113,
příspěvková organizace
Jakubské náměstí 113
407 21 Česká Kamenice
ředitelka: Mgr. Bc. Eva Franzová
tel.: 412 582 672
e-mail: eva.franzova@specck.cz
www.specck.cz

Základní umělecká škola, Děčín IV - Podmokly,
Čs. legií 243/29, příspěvková organizace
Čs. legií 243/29, Děčín IV-Podmokly
405 02 Děčín
ředitelka: Daniela Jetelová
tel.: 412 532 035
e-mail: zusdc@zusdc.cz
www.zusdc.cz

Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf,
T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace
T. G. Masaryka 1804
407 47 Varnsdorf
ředitel: Mgr. Jaroslav Červinka
tel.: 412 372 207
e-mail: skola@specvdf.cz
www.specvdf.estranky.cz
Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512,
příspěvková organizace
Národní 512
407 47 Varnsdorf
ředitelka: Bc. Jarmila Šenová
tel.: 412 375 454
e-mail: senova.j@zusvarnsdorf.cz
www.zusvarnsdorf.cz

Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12,
příspěvková organizace
Dittrichova 225/12
407 46 Krásná Lípa
ředitelka: PhDr. Mgr. Sofie Wernerová Dimitrovová
tel.: 412 383 275
e-mail: detskydomov@krlipa.cz
www.ddkl.cz
Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417,
příspěvková organizace
Lipová 417
407 81 Lipová
ředitel: PhDr. Mgr. Bc. Leoš Moravec, MSc
tel.: 412 391 322
e-mail: dd.reditel@seznam.cz
www.ddlip.cz
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Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna,
Česká Kamenice, Komenského 491,
příspěvková organizace
Komenského 491, 407 21 Česká Kamenice
ředitelka: Mgr. Iva Brzobohatá
tel.: 412 582 630
e-mail: brzobohata.i@ddzemedeti.cz
www.ddzemedeti.cz

Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175,
příspěvková organizace
Havlíčkova 175
413 01 Roudnice nad Labem
ředitel: Mgr. Petr Dobeš
tel.: 416 837 320
e-mail: petrdobes@centrum.cz
www.gym-rce.cz

Dům dětí a mládeže, Rumburk, U stadionu 1133,
příspěvková organizace
U stadionu 1133/10, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
ředitelka: Bc. Helena Červinková
tel.: 412 332 436
e-mail: ucetni@ddmrumburk.cz
www.ddmrumburk.cz

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb,
Litoměřice, příspěvková organizace
Komenského 754/3, Předměstí
412 01 Litoměřice
ředitelka: Bc. Pavla Matějková
tel.: 416 574 880
e-mail: skola@sslitomerice.cz
www.sslitomerice.cz

OKRES LITOMĚŘICE

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace
Kostelní 134
411 08 Štětí
ředitel: PhDr. Jiří Konvalinka
tel.: 411 152 000
e-mail: reditel@odbornaskola.cz
www.odbornaskola.cz

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1,
příspěvková organizace
Svojsíkova 1015/1a, Předměstí, 412 01 Litoměřice
ředitelka: RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.
tel.: 416 735 841
e-mail: reditelka@gjj.cz
www.gjj.cz
Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600,
příspěvková organizace
Sady pionýrů 600/6, 410 02 Lovosice
ředitel: Mgr. Marek Bušek
tel.: 416 532 574
e-mail: gymlovo@gymlovo.cz
www.gymlovo.cz
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Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice
nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková organizace
Špindlerova třída 690
413 01 Roudnice nad Labem
ředitel: Ing. Josef Nehyba
tel.: 416 831 225
e-mail: skola@vosasos.cz
www.vosasos.cz

ORGANIZACE ÚSTECKÉHO KRAJE
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Roudnice nad Labem, Neklanova 1806,
příspěvková organizace
Neklanova 1806
413 01 Roudnice nad Labem
ředitelka: Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.
tel.: 416 831 555
e-mail: sos.roudnice@sosasource.cz
www.sosasource.cz
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice,
příspěvková organizace
Osvoboditelů 1/2
410 02 Lovosice
ředitel: Mgr. Jiří Procházka
tel.: 416 532 883
e-mail: reditel@soslovo.cz
www.soslovo.cz
Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37,
příspěvková organizace
Vědomice 37
413 01 Vědomice
ředitel: Ing. Josef Nehyba
tel.: 416 837 287
e-mail: statekroudnice@centrum.cz
Základní škola speciální, Základní škola praktická
a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6,
příspěvková organizace
Šaldova 657/6, Předměstí
412 01 Litoměřice
ředitel: Mgr. Jan Preiss
tel.: 416 735 073
e-mail: info@zssaldova.cz
www.zssaldova.cz

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300,
příspěvková organizace
Ostrovní 300
411 08 Štětí
ředitelka: Mgr. Hana Moravcová
tel.: 416 812 374
e-mail: h.moravcova@specka-steti.cz
www.specka-steti.cz
Základní škola praktická, Roudnice nad Labem,
Neklanova 1807, příspěvková organizace
Neklanova 1807
413 01 Roudnice nad Labem
ředitelka: Mgr. Radka Hubálková
tel.: 416 837 458
e-mail: hubalkova.radka@zsprce.cz
www.zsprce.cz
Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice,
Čelakovského 8, příspěvková organizace
Čelakovského 1007/8, Předměstí
412 01 Litoměřice
ředitelka: Bc. Radka Badinková
tel.: 416 741 226
e-mail: reditel@ddltm.cz
www.ddltm.cz
Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola
a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace
Dlažkovice 1
411 15 Dlažkovice
ředitelka: Mgr. Bc. Ivana Pettrichová
tel.: 416 594 925
e-mail: reditel@dddlazkovice.cz
www.dddlazkovice.cz

105

ORGANIZACE ÚSTECKÉHO KRAJE
OBLAST KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace
Pivovarská 34, 440 01 Louny
ředitel: MgA. Kateřina Melenová
tel.: 415 652 634
e-mail: gbr@gbr.cz
www.gbr.cz
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem,
příspěvková organizace
Očkova 5 , 413 01 Roudnice nad Labem
ředitel: Mgr. Miroslav Divina, MLog.
tel.: 416 837 301
e-mail: galerie@galerieroudnice.cz
www.galerieroudnice.cz
Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
České Mládeže 1/31 , 405 02 Děčín IV Podmokly
ředitel: Ing. Vlastimil Pažourek
tel.: 412 531 549
e-mail: info@muzeumdc.cz
www.muzeumdc.cz
Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace
Palackého 86 , 430 01 Chomutov
ředitel: Mgr. Markéta Prontekerová
tel.: 474 651 251
e-mail: reditel@muzeumchomutov.cz
www.muzeumchomutov.cz
Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace
Dlouhá 173/5, 412 01 Litoměřice
ředitel: Mgr. Tomáš Wiesner
tel.: 775 868 539
e-mail: info@muzeumlitomerice.cz
www.muzeumlitomerice.cz
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Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace
Pivovarská 28, 440 01 Louny
ředitel: PhDr. Jiří Matyáš
Tel.: 415 652 456
e-mail: info@muzeumlouny.cz
www.muzeumlouny.cz
Oblastní muzeum a galerie v Mostě,
příspěvková organizace
Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most
ředitel: Mgr. Michal Soukup
tel.: 476 442 111
e-mail: info@omgrm.cz
www.muzeummost.cz
Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice
PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA
tel.: 412 359 000
e-mail: info@muzeum-teplice.cz
www.muzeum-teplice.cz
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích,
příspěvková organizace
Michalská 29/7, 412 01 Litoměřice
ředitel: PhDr. Dana Veselská, Ph.D.
tel.: 416 732 382
e-mail: info@galerie-ltm.cz
www.galerie-ltm.cz
Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích,
příspěvková organizace
Koperníkova 3062, 415 01 Teplice
ředitel: RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.
tel.: 773 791 439
e-mail: hap@hapteplice.cz
www.hapteplice.cz

ORGANIZACE ÚSTECKÉHO KRAJE
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem,
příspěvková organizace
W. Churchilla 3, 400 01 Ústí nad Labem
ředitel: Mgr. Jana Linhartová
tel.: 475 209 126
e-mail: knihovna@svkul.cz
www.svkul.cz
Zámek Nový Hrad, příspěvková organizace
Jimlín č. p. 220, 440 01 Louny
ředitel: Mgr. Josef Kabát
tel.: 415 696 216
e-mail: reditel@zameknovyhrad.cz
www.zameknovyhrad.cz
Severočeské divadlo s.r.o.
Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem
jednatel/ředitel: Mgr. Miloš Formáček
tel.: 475 258 600
e-mail: milos.formacek@operabalet.cz
www.operabalet.cz
Ústav archeologické památkové péče severozápadních
Čech, v. v. i.
Žižkova 835, 434 01 Most
ředitel: Mgr. Petr Lissek
tel.: 476 704 465
e-mail: oﬃce@uappmost.cz
www.uappmost.cz

OBLAST DOPRAVY
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3
ředitel: Ing. Libor Tačner
tel.: 417 532 235
e-mail: dubi.tp@susuk.cz
www.susuk.cz
Dopravní společnost Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
ředitel: Ing. Milan Šlejtr
e-mail: info@ds-uk.cz
www.ds-uk.cz

OBLAST SPRÁVY MAJETKU
Krajská majetková, příspěvková organizace
Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem
ředitelka: Ing. Miluše Srbková, MBA
tel.: 475 317 105
fax: 475 317 101
e-mail: srbkova@krajskamajetkova.cz

STRATEGICKÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA
SPZ Triangle, příspěvková organizace
sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
detašované pracoviště:
Průmyslová 1062, 438 01 Bitozeves
ředitel: Bc. Jaroslav Krch
tel.: 606 248 684
e-mail:krch@industrialzonetriangle.com
www.industrialzonetriangle.com
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE
Milí občané, milí kolegové,
na následujících několika stránkách budete stručně seznámeni s činností
Krajského úřadu Ústeckého kraje, jeho odbory a odděleními. Právě jejich činnost
je hybnou silou celého úřadu a je potřebná jak při výkonu samosprávy, tak při
výkonu přenesené působnosti státní správy.
Díky této brožuře se dozvíte nejen o důležitých meznících loňského roku, ale také
získáte přehled o chodu celého úřadu. K běžným činnostem úřadu patří kontrola zodpovědného hospodaření kraje, pomoc městům a obcím nebo zabezpečení
plnění povinností zřizovatele v oblasti příspěvkových organizací. Právě díky ochotě
a otevřenému přístupu našich zaměstnanců je krajský úřad vždy schopen reagovat
na aktuální dění.

Ing. Milan Zemaník
ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU

Jsem přesvědčen, že po přečtení následujících stran získáte alespoň základní přehled o činnosti krajského úřadu a mohu vám slíbit, že vás vstřícnost a otevřenost
našich zaměstnanců bude provázet i nadále.
Ing. Milan Zemaník, ředitel krajského úřadu
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STATISTIKA ZAMĚSTNANCŮ
Vzdělání:

• vyučení: 7 zaměstnanců
• SŠ:
190 zaměstnanců
• VŠ:
397 zaměstnanců

K 31. 12. 2021 bylo celkem 594 zaměstnanců,
z toho:
Muži:
140
Ženy:
454
Celkem: 594

Věkový průměr zaměstnanců:
Muži:
47,08 roků
Ženy:
45,50 roků
Celkem: 46,29 roků

Nástupy:
61 zaměstnanců, z toho:
• 14 žen se vrátilo z rodičovské dovolené

Výstupy:
58 zaměstnanců, z toho:
• 21 žen odešlo na mateřskou dovolenou
• 6 zaměstnanců odešlo do starobního důchodu
• 1 zaměstnankyně uvolněna pro výkon veřejné funkce
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KRAJSKÉHO ÚŘADU
ÚSTECKÉHO KRAJE
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ČINNOST ODBORŮ
Oddělení vnějších a zahraničních vztahů

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
Odbor kancelář hejtmana je tvořen oddělením vnějších a zahraničních vztahů, oddělením
mediální komunikace, oddělením krizového
řízení a sekretariáty uvolněných politiků.
Odbor zajišťoval záležitosti spojené s výkonem pravomocí hejtmana Ústeckého kraje
a dalších členů Zastupitelstva Ústeckého
kraje. Jednotlivé sekretariáty zajišťovaly přípravu na jednání klubů zastupitelů i výborů
zastupitelstva.

V rámci vnějších a zahraničních vztahů odbor plnil úkoly podle přímých
pokynů vedení kraje, spolupracoval s jednotlivými odbory a institucemi na zajišťování podkladů a informací pro jednání hejtmana a členů
rady kraje. Poskytoval protokolární a organizační podporu při zajištění účasti představitelů ÚK na kulturních, sportovních, vzpomínkových
či investičních akcích a soutěžích. Organizačně a protokolárně zajišťoval přijímání zahraničních návštěv a návštěv ústavních činitelů hejtmanem a jeho zástupci, připravoval zahraniční služební cesty představitelů
kraje a komunikoval se zahraničními partnerskými regiony. Vyřizoval
agendu související s protokolární korespondencí hejtmana. Dále zpracovával materiály pro jednání Rady a Zastupitelstva Ústeckého kraje v rámci kompetencí a odpovědnosti odboru KH. V rámci své gesce
vypracovával podklady pro odpovědi na dotazy dle zákona č. 106/1999
Sb. Monitoroval tiskové zprávy z webu Ministerstva zahraničních
věcí ČR. Organizačně a administrativně zajistil finanční výbor. Vyhodnocoval oficiální zápisy z jednání Rady Asociace krajů ČR (AK ČR) pro
interní potřeby krajského úřadu vč. kontroly plnění úkolů. Vykonával funkci tajemníka Komise pro zahraniční vztahy jako poradního
orgánu Rady ÚK a tajemníka Finančního výboru Zastupitelstva ÚK.
Aktualizoval přehled zahraniční spolupráce kraje na webových stránkách ÚK. Organizačně připravil slavnostní akce u příležitosti vyhodnocení krajských soutěží a ocenění - Cena hejtmana Ústeckého kraje,
Medaile hejtmana Ústeckého kraje, Záslužné medaile, Senior Art
a spolupodílel se na zajištění oslav 20 let Ústeckého kraje. V souvislosti
s pandemií COVID-19 pracovníci oddělení zpracovávali monitoring
zpráv; spolupodíleli se na zajištění humanitární pomoci; koordinovali
chod call centra, jakožto pomocného pracoviště Krajské hygienické
stanice Ústeckého kraje; zajistili služby na informační telefonní lince
a distribuci OOP.
Souhrnně za rok 2020 oddělení vnějších a zahraničních vztahů organizačně a administrativně zajistilo, nebo se spolupodílelo na cca 138
akcích, oficiálních schůzkách a jednáních na území kraje i mimo ČR.
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ČINNOST ODBORŮ
Oddělení mediální komunikace

Oddělení krizového řízení

V oblasti mediální komunikace byla veřejnost pravidelně informována o klíčových
tématech a událostech v kraji. Bylo vydáno
celkem 462 tiskových zpráv a autorských
textů, distribuováno každý měsíc 306 tisíc
kusů krajských novin, vypracováno celkem
30 úvodních slov a komentářů hejtmana
k akcím a 10 úvodních sloupků hejtmana
do krajských novin. Odbor pravidelně spolupracoval s regionálními i celostátními
médii a provozoval YouTube kanál Ústeckého kraje, kde pravidelně zveřejňoval videa
z významných regionálních i nadregionálních akcí, zejména pak zpravodajský servis
a vyjádření hejtmana a dalších politiků k onemocnění COVID-19. Zároveň aktivně rozvíjel
komunikaci prostřednictvím sociální sítě Facebook a Instagram. Tiskový mluvčí průběžně komunikoval se zástupci médií a poskytoval či zajišťoval rozhovory do veřejnoprávních i dalších médií. V roce 2020 odpověděl
na 435 novinářských dotazů. V rámci oddělení mediální komunikace bylo zpracováno
celkem 156 záštit hejtmana, jeho náměstků
a radních Ústeckého kraje. Dále byla zajištěna krizová komunikace v oblasti koupě
Lužické nemocnice v Rumburku a litoměřické nemocnice, požáru domova ve Vejprtech,
zajištění dopravy v době pandemie a především pak pandemie COVID-19.

Oddělení krizového řízení tvoří nepostradatelný komponent při krizovém plánování, metodické a kontrolní činnosti vůči občanům a obcím.
Prioritou oddělení v oblasti krizového řízení je především udržitelné
bezpečí a připravenost kraje a krajského úřadu na řešení mimořádných
událostí a krizových situací. Odbor se v oblasti krizového řízení podílel
na řešení krizové situace v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky. Zajišťoval
fungování krizového štábu a bezpečnostní rady kraje v době vyhlášení nouzového stavu. Pravidelně komunikoval se zástupci ORP a obcemi Ústeckého kraje v rámci metodické pomoci. Zajišťoval spolupráci
se sekretariátem Bezpečnostní rady státu, Ústředním krizovým štábem,
krizovými štáby aktivovanými ve správním obvodu kraje a v sousedních
krajích. Realizoval nákupy nezbytných osobních ochranných prostředků a potřebného materiálu (respirátory, roušky, desinfekce na ruce,
brýle, ozonové generátory, rukavice aj.). Koordinoval a zajišťoval spolupráci s Centrem humanitární pomoci v České Kamenici - příjem a výdej
materiálu. V rámci nouzového stavu spravoval Fond pro mimořádné
události Ústeckého kraje, ze kterého byly hrazeny prostředky potřebné
v souvislosti s vyhlášeným krizovým stavem.
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ČINNOST ODBORŮ
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
V roce 2020 byly auditní akce zaměřeny na nezávislé a objektivní ujištění
o funkčnosti vnitřního kontrolního systému a na dodržování právních
a vnitřních předpisů v orgánu veřejné správy.
Útvar interního auditu vykonal 4 audity a 2 auditní šetření v souladu
s ročním plánem interního auditu na rok 2020.
Doporučení, která útvar interního auditu ve svých zprávách navrhl, byla
ředitelem KÚ ÚK schválena a současně příslušnými vedoucími pracovníky akceptována a průběžně realizována.
Dále útvar vykonával poradenskou a konzultační činnost pro některé
odbory krajského úřadu, především v oblasti dotačních a operačních
programů, veřejné podpory, hospodaření s fondy, výběrových řízení,
řídící kontroly a cestovních příkazů.
Ve své činnosti se útvar vyjadřoval i k některým materiálům pro jednání
volených orgánů kraje, podílel se na připomínkování vnitřních předpisů
krajského úřadu i na připomínkovém řízení k návrhům některých právních předpisů či materiálů pro jednání vlády.
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ČINNOST ODBORŮ
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO
HOSPODÁŘSTVÍ
Oddělení dopravně správních agend

Oddělení pozemních komunikací zajišťovalo v rámci přenesené

vede správní řízení v rámci přenesené působnosti krajského úřadu podle příslušných
zákonů.

působnosti výkon silničního správního úřadu pro silnice I. třídy. V této
oblasti bylo v roce 2020 vydáno více než 1 500 různých stanovisek
a správních rozhodnutí. Z agendy silničního správního úřadu převažuje
zejména vydávání povolení zvláštního užívání a uzavírek v počtu 274,
úprav dopravního značení v počtu 377, povolování staveb v ochranném
pásmu silnic v počtu 57, posuzování reklamních zařízení v počtu 39,
povolení o připojení k silnicím I. třídy v počtu 25 apod., včetně výkonu
činnosti odvolacího orgánu, kdy bylo vydáno 33 rozhodnutí o odvolání,
3 rozhodnutí o přezkumu a posuzováno několik podnětů na nečinnost.
Dále bylo zpracováno téměř 700 vyjádření v oblasti územních plánů,
podkladů pro majetkoprávní vypořádání či stanovisek za vlastníka
silnic II. a III. třídy v majetku Ústeckého kraje. Kromě toho se oddělení podílelo na přípravě oprav a rekonstrukcí krajských silnic z rozpočtu
Ústeckého kraje i dalších zdrojů (SFDI, IROP) a podílelo se též na přípravě podkladů pro zpracování plánů v oblasti dopravy na další rozpočtová
období. Dále OPK zajišťovalo kontrolní činnost na ORP a metodickou
pomoc obcím, avšak s ohledem na nouzový stav v nižším počtu a výhradně bez osobních setkání. Rovněž bylo vyřízeno přes 70 stížností.
Pravidelné schůzky se zástupci Ředitelství silnic a dálnic, správy Chomutov a Krajského ředitelství PČR byly též omezeny, ale koordinační činnost na významných provozních a investičních akcích ŘSD na silnicích
I. třídy na území Ústeckého kraje byla zajišťována zejména telefonicky.

Na úseku dopravního úřadu rozhoduje
o udělení, změně či odnětí licence k provozování osobní linkové dopravy, schvaluje
jízdní řády a objížďkové jízdní řády, eviduje
prokázání finanční způsobilosti dopravců
v nákladní a osobní linkové dopravě, vydává
stanoviska k žádostem o koncese a projednává přestupky dopravců, včetně zahraničních. Provádí kontroly státního odborného
dozoru na úseku silniční dopravy a zajišťuje
zkoušky odborné způsobilosti dopravců.
Na úseku dopravně-správních agend provádí kontroly státního odborného dozoru STK
a školicích středisek, zajišťuje zkoušky
odborné způsobilosti učitelů autoškol. Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím
ve věcech přestupků, řidičských oprávnění
a podmínek provozu vozidel na pozemních
komunikacích. Vykonává kontrolní a metodickou činnost ve vztahu k obecním úřadům
obcí s rozšířenou působností a obecním
policiím v územním obvodu Ústeckého kraje.

114

ČINNOST ODBORŮ
Oddělení dopravní obslužnosti se v roce 2020 dotkla podstatným
způsobem krize způsobená okolnostmi výskytu koronaviru, neboť jednak veřejná doprava byla jedním z kritických odvětví pro možné další
šíření viru a potom omezující opatření podstatně snížila počty cestujících a některé typy cest zcela anulovala, na což bylo potřeba reagovat.
S rozvojem krize nejprve oddělení sledovalo státem přijatá opatření
jako uzavření škol a některých provozoven, omezení vycházení a zákaz
některých aktivit. To způsobilo prudký pokles zájmu cestujících o veřejnou dopravu a oddělení co nejrychleji zajistilo dle technických možností
dopravců omezení dopravy autobusové i železniční, a to spojů školních
(s omezením jízdy na prázdniny), spojů v noci, spojů turistického charakteru a spojů mezinárodních a některých posilových vlaků ve špičce.
Ke všem těmto krokům se v krátkém čase zajišťovala informovanost
veřejnosti, obcí a co nejrychlejší dodání dat pro celostátní informační
systém vyhledávače spojení apod.
Při zlepšování epidemické situace se oddělení naproti tomu snažilo
co nejrychleji vracet spoje do provozu, tak jak přicházela jednotlivá
uvolňovací opatření. Všechny tyto procesy v oblasti organizace dopravy probíhaly s určitými modifikacemi více či méně jak při jarním období
COVID-19, tak na podzim.
Omezení v provozu dopravy a pokles počtu cestujících zanechaly
v dopravě stopu ve znatelném poklesu tržeb, celkem v roce 2020 v řádu
asi 170 mil. Kč (zatím není definitivní, kolik s poklesem tržeb pomohou
města integrovaných MHD).
V souvislosti s jarní krizí vyhlásil stát pro dopravce dotační program
na zakoupení desinfekčních a ochranných prostředků. Oddělení
řešilo vyhlášení dotace i její administraci a vyplacení a vyúčtování
státu. Během podzimních vln epidemie obdobný program nevznikl.

Z plánovaných činností, či jiných agend mimo
řešení epidemie COVID-19 zmiňme po zaběhnutí oficiální zveřejnění činnosti Centrálního dispečinku DÚK široké veřejnosti, která
jej také hned začíná využívat pro stabilizaci návazností, mimořádnosti, poradenství
v nesnázích apod. Vyšší počet podnětů a stížností cestujících na poč. roku 2020 byl důsledkem velkých dopravních změn v prosinci 2019
a nyní je již situace všech nových dopravců
stabilní. I přes epidemii se rozvíjela dopravní spojení, např. posílení linek do NP České
Švýcarsko nebo nové spojení z Chomutova
do Marienbergu v Sasku.
Epidemie omezila i marketingové aktivity
a zastavila plánované oslavy 5 let DÚK,
ale zmiňme výstavu v teplickém obchodním
centru věnovanou tomuto jubileu. Prezentovali jsme veřejnosti i novou informační posilu
DÚK – pojízdnou informační kancelář DÚKmobil představenou poprvé 1. 9. 2020.
V oblasti tarifu je v rámci využívání nových
trendů intenzivně připravována mobilní aplikace DÚKapka nejen k odbavení cestujících,
která je spouštěna počátkem roku 2021.
Oddělení dále připravilo a realizovalo soutěž
na dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti na Teplicku. Provoz dle obou těchto smluv
začne 1. 12. 2021.
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ODBOR EKONOMICKÝ
Ekonomický odbor v roce 2020 zpracoval
v rámci finanční strategie kraje finanční tok
na tento rok, dále postup sestavení a priority rozpočtu na rok 2021 a návazně návrh
rozpočtu na rok 2021. Dalším úkolem bylo
sestavení závěrečného účtu za rok 2019,
včetně schválení účetní závěrky Ústeckého
kraje. Odbor se podílel na zpracování ratingu Ústeckého kraje od společnosti Moody’s
Investor Service. Hodnocení finanční stability našeho kraje dopadlo velmi dobře a kraji
byl potvrzen mezinárodní (A1) a národní
rating (Aa2.cz) se stabilním výhledem.
V průběhu 1. pololetí roku 2020 zajistil
ekonomický odbor předkládání podkladů
pro přezkoumání hospodaření Ústeckého
kraje za rok 2019, které skončilo s výrokem
bez zjištění. Ve 2. pololetí předložil podklady pro I. dílčí přezkoumání hospodaření
Ústeckého kraje za rok 2020, které probíhalo
již distančním způsobem.
Odbor spolupracoval na přípravě jednání valné hromady Krajské zdravotní a.s.,
Severočeského divadla s.r.o. a materiálů
pro jednání správní rady sdružení Terezín město změny, zájmové sdružení právnických osob. V 2. pololetí roku připravil podklady ke schválení záměru přijetí úvěru
na období 2021 – 2025 ve výši 1,5 mld. Kč,
zajistil poptávkové řízení a na konci roku
2020 bylo přijetí úvěru schváleno a uzavřena
smlouva s Českou spořitelnou a.s.
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V průběhu roku prováděl zhodnocování volných finančních prostředků
kraje formou vkladových, blokačních a spořicích účtů.
V oblasti zřízených příspěvkových organizací zpracoval souhrnnou
zprávu o jejich hospodaření za rok 2019 včetně podkladů pro schválení účetních závěrek za tento rok. Dále připravil ke schválení souhrnný
materiál rozpočtů PO na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtů
příspěvkových organizací na roky 2022 a 2023.
V rámci informačního systému NAV2018 spolupracoval na implementaci
nových modulů a při analýze zavedení elektronického oběhu účetních
dokladů. U informačního systému Controlling pro příspěvkové organizace Ústeckého kraje zajišťoval jeho provoz a spolupracoval na implementaci rozvojových aktivit.
Ekonomický odbor podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, vydal celkem 337 rozhodnutí, dále provedl 7 přihlášek do insolvence
a 5 přihlášek do likvidace. Dále vymáhal veřejnoprávní i soukromoprávní pohledávky, kdy k 31. 12. 2020 byly vymoženy veřejnoprávní
pohledávky v celkové výši 294 tis. Kč a soukromoprávní pohledávky
v celkové výši 142 tis. Kč. Provedl kontroly v oblasti výkonu správy
místních poplatků u obcí Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Roudnice nad Labem a Žatec. Poskytoval metodickou pomoc obcím
Ústeckého kraje v oblasti výkonu správy místních poplatků, vydávání povolení k umístění herních přístrojů, porušení rozpočtové kázně
a vymáhání veřejnoprávních pohledávek, exekučních, insolvenčních
a správních řízení všeobecně.
Zpracoval pro Ministerstvo financí ČR souhrnné podklady pro podání
žádosti o příspěvek z Fondu solidarity EU 2020 (COVID-19) za Ústecký
kraj, obce Ústeckého kraje a příspěvkové organizace zřízené krajem
a obcemi.

ČINNOST ODBORŮ
Administroval příjem žádostí obcí o dotaci ze státního rozpočtu
na prvotní náklady související s pandemií COVID-19 a zpracoval podklady pro poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku obcím
Ústeckého kraje v roce 2020 dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů.
Zajistil zpracování finančního vypořádání dotací poskytnutých Ústeckému kraji a obcím Ústeckého kraje v roce 2019 z jednotlivých kapitol
státního rozpočtu a zpracování souhrnných podkladů k návrhu státního
závěrečného účtu za rok 2019 za obce Ústeckého kraje.
Zajistil zpracování, kontrolu a předání finančních a účetních výkazů jednotlivých účetních jednotek Ústeckého kraje (obcí, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací kraje a obcí) do Centrálního systému
účetních informací státu.
Provedl objednávky a distribuci příkazových bloků pro obce Ústeckého
kraje na 1. a 2. pololetí 2020 a se souhlasem Ministerstva financí provedl fyzickou likvidaci znehodnocených příkazových bloků předložených
obcemi za rok 2019.
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ODBOR INFORMATIKY
A ORGANIZAČNÍCH VĚCÍ
Odbor informatiky a organizačních věcí se
v roce 2020 podílel na několika projektech,
které přesahují standartní činnost a působnost tohoto odboru. Jednalo se o rozvoj
digitální platformy PORTABO ve spolupráci
s Univerzitou J. E. Purkyně, městy Ústí nad
Labem, Litoměřicemi, Děčínem a Inovačním
centrem Ústeckého kraje. Dále se odbor podílel na rozvoji protipovodňového systému
a na činnostech komise SMART Region Ústeckého kraje a vedení jedné z jejích pracovních skupin.

Oddělení informatiky

• Činnost oddělení informatiky v roce 2020 zajišťovalo osm zaměstnanců. Zabezpečovalo chod a údržbu informačních systémů
na Krajském úřadě Ústeckého kraje, serverů a pracovních pevných
a mobilních stanic, provoz počítačových sítí, pevných a mobilních
telefonů, ostatní výpočetní techniky, tiskáren, kopírovacích strojů
a internetových a intranetových portálů.

• Zajišťovalo technické zázemí zasedacích místností, konferenčních
sálů a videokonferencí.

• Dále zajišťovalo technickou a uživatelskou podporu informačních
systémů a aplikací (např. ekonomický a majetkový systém, spisovou
a archivní službu pro krajský úřad a organizace Ústeckého kraje, personální a mzdový systém a řadu dalších).

• Také zajišťovalo přípravu a předání darů (nevyužité výpočetní
techniky) příspěvkovým a neziskovým organizacím. Realizovalo
zabezpečení počítačové sítě a školení zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti.

• V tzv. COVID oblasti zajišťovalo oddělení informatiky technické
zabezpečení pro pracovní skupiny a krizový štáb. Jednalo se o sdílení
informací, ozvučení a videokonferenční systémy. Také vytvořilo
tématické podweby pro informování veřejnosti a organizací.
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Oddělení organizační

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

• Vedlo centrální evidenci písemností určených Zastupitelstvu a Radě
Ústeckého kraje.

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

• Poskytovalo metodickou pomoc v oblasti elektronického systému
pro radu, zastupitelstvo, komise a výbory.

• Zabezpečilo vedení úřední desky, bylo zveřejněno celkem 2 918
dokumentů. Poskytovalo metodickou pomoc v oblasti agendy úřední desky.

• Vedlo centrální evidenci písemností komisí rady a výborů zastupitelstva.

• Organizovalo a evidovalo užívání konferenčního sálu a zasedacích
místností. Bylo vyřízeno celkem 1243 žádostí o rezervaci.

• Zpracovávalo cestovní náhrady a refundace mezd pro představitele
samosprávy. Bylo zpracováno celkem 186 dokladů.

• Zajistilo plnění úkolů krajského úřadu, které jsou stanoveny zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických
hnutích.
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Oddělení projektů a geografických informačních systémů

• Chod oddělení projektů a geografických informačních systémů zajišťuje devět zaměstnanců.

• Oddělení zabezpečuje provozní podporu a rozvoj klíčových informačních systémů Ústeckého kraje (ekonomický systém, spisová
služba a spisovna, rozklikávací rozpočet, personálně mzdový systém, software pro rady a zastupitelstva včetně modulu pro komise
a výbory, interaktivní formuláře a další).

• Oddělení zajišťuje provozní podporu a rozvoj centrálních aplikací
provozovaných pro obce a příspěvkové organizace (geografických
aplikací, controlling, hostovaná spisová služba a spisovna, pasportizace, muzejní sbírky).

• V roce 2020 proběhlo nasazení spisové služby a implementace integrací s ekonomickým systémem. Dále proběhlo rozšíření personálněmzdového systému o nové moduly včetně integrace na systém
docházkových karet, implementace a migrace dat 4 organizací
do Evidenčního systému pro muzejní sbírky a vytvoření 10 interaktivních formulářů pro sběr žádostí o dotaci.

• Oddělení zajišťuje provoz digitalizačního pracoviště, které bylo
pořízeno v rámci IOP projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu
v Ústeckém kraji“, i po skončení udržitelnosti projektu.

• Dále organizuje výběrová řízení na hardware, software, telekomunikační a IT služby pro úřad a představitele samosprávy a je garantem kompatibility nakupovaných komponent. V roce 2020 bylo
realizováno celkem 56 výběrových řízení na výpočetní techniku,
programové vybavení a služby.

• Oddělení zajišťovalo přípravu a předání darů (nevyužité výpočetní
techniky) příspěvkovým a neziskovým organizacím.
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Oddělení spisové a archivní služby

Doručené zásilky v roce 2020

• Činnost oddělení spisové a archivní služby zajišťuje devět zaměstnanců. Oddělení zabezpečuje provoz centrální podatelny a výpravny, skenovacího pracoviště, telefonní ústředny, centrální spisovny
včetně výpůjčního systému a provádění skartačního řízení Krajského
úřadu Ústeckého kraje.

• Poskytuje metodickou činnost v oblasti vedení spisové služby, vypracovává metodické materiály a pomůcky a zajišťuje individuální
i skupinová školení pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého
kraje i jeho příspěvkové organizace.

• Dále zabezpečuje činnost kontaktního místa veřejné správy – Czech
POINT, je pracovištěm registrační autority První certifikační autority,
a. s., která vydává kvalifikované a komerční certifikáty pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje i širokou veřejnost.

• Oddělení zajišťuje vydávání zápisových lístků pro uchazeče o vzdělávání ve střední škole či konzervatoři, vede centrální evidenci
razítek a provádí činnosti s tím související. Celkem bylo vydáno 759
zápisových lístků.

Vypravené zásilky v roce 2020

• V roce 2020 bylo zpracováno pracovníky centrální podatelny
a výpravny celkem 154 682 dokumentů, z čehož bylo 103 879, tedy
67 %, dokumentů doručených a 50 803, tedy 37 %, dokumentů vypravených. Poměr doručených digitálních a analogových dokumentů
bylo shodně 50 %. Poměr vypravených dokumentů bylo 63 % digitálních ku 37 % analogových.

• V uplynulém roce proběhlo 7 skartačních řízení a bylo vyskartováno
16 569,5 kg dokumentů.
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Zpracování agendy Czech POINT za rok 2020

122

ČINNOST ODBORŮ
ODBOR INVESTIČNÍ
V odboru investičním pracuje 24 pracovníků. V průběhu roku 2020
nedošlo k žádným personálním změnám.
V oblasti investic a údržby zajišťoval v roce 2020 odbor přípravu
a realizaci akcí v celkovém objemu cca 1 528,3 mil. Kč, z toho v oblasti
školství 760,9 mil. Kč, v oblasti kultury 182,5 mil. Kč, v oblasti sociální
péče 52,9 mil. Kč, v oblasti dopravy 493,2 mil. Kč a v oblasti průmyslové
zóny Triangle 38,8 mil. Kč. Z významnějších akcí byla dokončena modernizace sportovního víceúčelového hřiště ve Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademii, Střední pedagogické
škole a Střední zdravotnické škole, Most v hodnotě 31,2 mil. Kč, byla provedena dostavba areálu školy v rámci I. etapy - 2.část ve SŠ stavební a strojní, Teplice za 310,2 mil. Kč, byla realizována rekonstrukce objektu šaten
na dílny praktického vyučování (Velebudice) ve SŠ technické, Most
o objemu 181,6 mil. Kč, proběhla celková rekonstrukce budovy Speciální
základní školy a praktické školy, Šluknov, Tyršova 710 za 34,1 mil. Kč, byla
dokončena rekonstrukce budovy na ubytovnu pro zletilé žáky vč. sanace pro Střední lesnickou školu a střední odbornou školu, Šluknov
v hodnotě 28,5 mil. Kč, z oblasti dopravy byla ukončena výstavba úseku cyklostezky s názvem Labská stezka č. 2 – etapa 3, Račice - Hněvice
o celkových nákladech 38,8 mil. Kč, výstavba úseku cyklostezky s názvem Labská stezka č. 2 – etapa 2 - Třeboutice - Nučnice o celkových
nákladech 49,7 mil. Kč a rekonstrukce mostu Štětí na silnici III/26119
ev. č. 26119-1 v hodnotě 199,6 mil. Kč. Odbor připravoval a realizoval
i řadu akcí, u kterých je financování řešeno z různých dotačních titulů,
především z Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Životní prostředí.

v rámci krajského úřadu a dále na vyžádání
i pro příspěvkové organizace přímo administrovalo veřejné zakázky zadávané dle zákona
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, nebo i veřejné
zakázky malého rozsahu. V rámci krajského
úřadu bylo v roce 2020 zadáváno celkem 427
centrálně evidovaných veřejných zakázek,
tedy zakázek s předpokládanou hodnotou
vyšší než 50 000,00 Kč bez DPH. Z toho bylo
vysoutěženo 420 veřejných zakázek za cenu
1 218 908 497,09 Kč bez DPH. 7 zadávacích či
výběrových řízení s předpokládanou hodnotou 267 474 241,30 Kč bez DPH nebylo ke dni
zpravování textu do výroční zprávy ukončeno. Evidenci veřejných zakázek příspěvkových
organizací si každá příspěvková organizace
vede sama.
V termínu do 30. 4. 2020, tedy v zákonné
lhůtě, byla zaslána na ÚOHS Výroční zpráva
o vyplacené veřejné podpoře Ústeckým krajem za rok 2019. Za rok 2020 Ústecký kraj poskytl a zadal do Centrálního registru podpory
malého rozsahu, celkem 2958 podpor malého rozsahu (de minimis) v celkové hodnotě
183 217 796,83 Kč, což je 6 859 679,26 €.

V oblasti veřejných zakázek odbor průběžně zajišťoval administrativní agendu zadávání veřejných zakázek investičního odboru a rozsáhlou konzultační a metodickou pomoc pro gestory realizující veřejné
zakázky jak z krajského úřadu, tak z příspěvkových organizací. Oddělení veřejných zakázek mimo metodické pomoci pro ostatní gestory
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ODBOR KONTROLY
Kontrolu, která je nejpodstatnější oblastí činnosti našeho odboru, vykonáváme jak v samostatné, tak i přenesené působnosti kraje.
Na úseku samostatné působnosti se zaměřujeme především na průběžné, systematické
prověřování hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje, dále pak na to, zda
příjemci dotací z rozpočtu kraje a fondů EU
nakládají s poskytnutými veřejnými prostředky hospodárně, efektivně a účelně a zda plní
veškeré podmínky dotačních smluv. Zastáváme názor, že naše činnost má mít, zejména ve
vztahu ke krajským příspěvkovým organizacím, preventivní charakter.
V roce 2020 jsme uskutečnili 115 kontrolních
akcí v celkovém objemu 3,311 mld. Kč. Hospodaření příspěvkových organizací se týkalo 40
kontrol, příjemců dotací z rozpočtu kraje 71
kontrol. V 4 případech byly u příjemců dotací
kontrolovány veřejné prostředky poskytnuté
ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje.
U příspěvkových organizací zjišťujeme nejvíce nedostatků v aplikaci zákona o finanční
kontrole a zákona o účetnictví, včetně jeho
prováděcí vyhlášky; u příjemců dotací pak
v nedodržení smlouvami stanovených podmínek. Použití veřejných prostředků v objemu
613,011 tis. Kč bylo u 7 příjemců dotací posouzeno jako porušení rozpočtové kázně.
V přenesené působnosti realizuje odbor kontroly jako přezkoumávající orgán činnosti dle
zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků
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a dobrovolných svazků obcí. Stejně jako v předešlých letech jsme v hodnoceném období zajišťovali přezkoumání hospodaření u bezmála 80 % obcí
Ústeckého kraje. V roce 2020 jsme dokončili kontrolu hospodaření za rok
2019 u 289 subjektů (263 ÚSC a 26 DSO) a zahájili přezkoumání hospodaření za rok 2020 u 282 subjektů (257 ÚSC a 25 DSO) z celkového počtu
284 subjektů, které požádaly o přezkoumání krajský úřad, u dvou obcí
bude přezkoumání vykonáno jako jednorázové. Na základě vlastních zjištění z přezkoumání hospodaření, ale i zpráv o výsledku přezkoumání zadaných obcemi auditorům, jsme v roce 2020 vedli se 14 subjekty (obce)
řízení o přestupcích, kterých se dopustily při plnění povinností dle zákona
č. 250/2000 Sb. a č. 420/2004 Sb., a ve všech případech uložili trest pokuty
v celkové výši 47 tis. Kč.
Výkon kontrol jak v samostatné, tak i přenesené působnosti kraje, byl
v roce 2020 značně poznamenán opatřeními v souvislosti s epidemií
COVID-19, zvláště u agendy přezkoumávání hospodaření, kterou určují
zákonné povinnosti a termíny jak pro přezkoumávající orgán, tak i pro
kontrolované subjekty. Dokončení přezkoumání hospodaření za rok 2019
i první dílčí přezkoumání za rok 2020 probíhalo ve většině případů korespondenční formou. I za těchto podmínek byly povinnosti krajského úřadu jako přezkoumávajícího orgánu splněny. Omezení dopadající na výkon
kontrol na úseku samostatné působnosti kraje (přerušení, odložení) bylo
kompenzováno zapojením zástupců jednotlivých oddělení odboru kontroly do pomoci s distribucí osobních ochranných prostředků v centrálním
skladu ÚK a zajišťování každodenního chodu informačního mailu. V období 2. vlny pandemie se 5 pracovníků oddělení zapojilo do pomoci Krajské
hygienické stanici Ústeckého kraje s tzv. trasováním rizikových kontaktů,
formou dočasného přidělení zaměstnanců.
Kromě těchto dvou stěžejních oblastí zajišťoval odbor i další činnosti –
plánování a vyhodnocování kontrolní činnosti úřadu na úseku finanční
kontroly a kontrol výkonu přenesené působnosti obcemi, agendu petic
a stížností, jejich evidenci, vyřizování, statistické zpracování. V oblastech
své působnosti pak poskytoval metodickou pomoc ostatním odborům
krajského úřadu, příspěvkovým organizacím i obcím Ústeckého kraje.

ČINNOST ODBORŮ
ODBOR KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE
Základní činností odboru je výkon státní správy a samosprávy na úseku
státní památkové péče a kultury, včetně zajištění zřizovatelských funkcí
kraje pro 9 sbírkotvorných institucí typu muzea a galerie, jednu krajskou
knihovnu, hvězdárnu s planetáriem, zámek a veřejnou výzkumnou instituci. Vedle toho odbor zajišťuje zakladatelskou funkci kraje k jedné společnosti s ručením omezeným.
Příspěvkové organizace v kultuře hospodařily oproti minulým letům s výrazně zkrácenými provozními prostředky v celkovém objemu 210 mil. Kč.
Na dlouhodobý koncepční rozvoj Ústavu archeologické památkové péče
severozápadních Čech, v.v.i., v Mostě bylo poskytnuto 6,615 mil. Kč. Severočeskému divadlu s.r.o. byl poskytnut příplatek na vklad do základního
kapitálu ve výši 30 mil. Kč a další mimořádný finanční příspěvek 3 mil. Kč.
Na úseku státní památkové péče odbor vedl 73 správních řízení a zpracoval 70 vyjádření v rámci územně plánovacích dokumentací. K návrhům
na prohlášení věci za kulturní památku se vyjadřoval v 11 případech
a v 6 případech u kulturních památek posuzoval zrušení prohlášení.
Vedena byla dvě přestupková řízení. Dále odbor zpracoval vyjádření
nebo potvrzeník 73 žádostem na poskytnutí státního příspěvku z dotačních programů Ministerstva kultury ČR.
V průběhu roku byla provedena kontrola výkonu přenesené působnosti
u pěti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a standardní metodická
činnost musela být vykonávána pouze prostředky dálkové komunikace.
V I. stupni bylo vydáno jedno rozhodnutí v řízení o spáchání přestupku
pro porušení povinnosti uložené zákonem č. 46/2000 Sb., tiskový zákon.
Odbor poskytoval informace na 35 žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, řešil 19 odvolání proti rozhodnutí
povinného subjektu a 25 stížností v rámci tohoto zákona.
Odbor komplexně administroval jeden dotační program určený pro profesionální divadelní soubory a hudební tělesa v kraji, v objemu 10 mil. Kč
(podpořeny 4 projekty) a jeden pro záchranu a obnovu kulturních památek na území kraje v objemu 5 mil. Kč (podpořeno 30 projektů). Prostřednictvím odboru byla poskytnuta jedna návratná finanční výpomoc
z rozpočtu kraje ve výši 1 mil. Kč a každoroční příspěvek pro zajištění

regionálních funkcí knihoven ve výši 9 mil. Kč.
Ve spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí n. L. byla opět oceněna činnost
pracovníků v knihovnách na území kraje, a to
v rámci soutěže Knihovník roku. Odbor dále
zajišťoval aktivity spojené s naplňováním Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu
v ČR, včetně ocenění laureátů za zachování
a rozvoj lidových tradic Zlatý džbánek.
V rámci programu přeshraniční spolupráce SN-CZ odbor realizuje projekt „Umění pozdního
středověku v hornické oblasti Krušnohoří“,
zaměřený na záchranu a výzkum uměleckých
děl ze sbírek podkrušnohorských muzeí. Dále
odbor spolupracoval na projektové žádosti
„Zachráněné kulturní dědictví starého Mostu“
podané do výzvy Fondů EHP 2014-2021 v programu Kultura se zaměřením na revitalizaci
movitého a nemovitého kulturního dědictví. Za
finanční podpory Ministerstva kultury ČR odbor realizoval výstavní projekt „Příběh starého
Mostu“ a ve spolupráci s dodavatelskou firmou
zpracoval „Strategii rozvoje kultury a kulturního dědictví v Ústeckém kraji na léta 2021 - 2030“
z Operačního programu Zaměstnanost.
V rámci propagačních aktivit kraje odbor zajistil
v součinnosti s partnery vydání publikací „Geologie Českého Švýcarska“ a „Památné stromy
Ústeckého kraje“ a nechal zpracovat Studii rozvoje Podkrušnohorského technického muzea,
o.p.s., Most.
Úsporná ekonomická opatření přijatá v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS
CoV-2 dopadla zejména na rozpočty příspěvkových organizací a dotační programy v oblasti
kultury i památkové péče.
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ČINNOST ODBORŮ
ODBOR LEGISLATIVNĚ-PRÁVNÍ
Hlavní náplní odboru legislativě-právního
(LP) i v roce 2020 bylo zajišťování komplexního právního servisu všem orgánům kraje.
Z důvodu, že LP je servisním odborem a taktéž činnost soudů a volených orgánů nebyla
omezena, nedotkla se jeho činnosti krizová
opatření k útlumu úřadu a naopak došlo
ke znásobení.
LP se přímo účastnil krizového i mimo krizového řízení v souvislosti s pandemickým
stavem COVID-19. Právní předpisy a postupy
pro řešení tohoto stavu nebyly odpovídající nebo vůbec vytvořeny, a to státní úrovní
počínaje. Záležitosti spojené s tímto stavem
byly pro odbor LP prioritou. Zejména se jednalo o tvorbu systému rozhodnutí hejtmana, okamžitá stanoviska, řešení distribuce
ochranných prostředků, metodickou pomoc
menším obcím apod.
Rok 2020 byl rokem volebním, což se zásadně projevilo v činnosti LP od 8/2020. Nejprve
se jednalo o řešení volebních návrhů v rámci
správního soudnictví a poté o ustanovení samosprávných orgánů kraje a jejich činnost.
Standardní právní servis v sobě zahrnoval
zejména přímou účast na jednání orgánů
kraje a pracovních skupin, vyhotovování
právních stanovisek, rozborů, výkladů a poskytování konzultací ve všech oblastech veřejného a soukromého práva. Odbor rovněž
zajišťuje zastupování kraje a jeho orgánů
v řízeních vedených soudy, orgány činnými
v trestním řízení či jinými institucemi.
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Dále LP vykonával též vlastní agendu, a to zejména komplexní zajištění agendy poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím; metodickou a kontrolní činnost v souvislosti s uveřejňováním v registru smluv (mj. provedeno 683 namátkových kontrol), volba přísedících krajského soudu, vydávání věstníku předpisů ÚK apod.
Významnou agendou LP je komplexní zajištění připomínkového řízení
k návrhům právních předpisů a jiných, kraje se dotýkajících návrhů, kdy
za rok 2020 jich bylo vyřízeno 178. Zástupce LP byl členem Komise pro
veřejnou správu a legislativu AKČR, ve které aktivně působil.
Příkladem lze dále uvést tyto následující významné oblasti činnosti
za rok 2020:

• investice a veřejné zakázky (např. implementace právních předpisů
a judikatury, garance vybraných zadávacích řízení, zejména ve vztahu k pandemii);

• organizace zřizované a zakládané krajem, další účasti (např. servis
ke správě majetkových účastí a výkonu zřizovatelských a zakladatelských pravomoci, speciálně u těchto subjektů: Krajská zdravotní, a.s.,
ICUK, Terezín-město změny, Datové centrum ÚK);

• finanční a majetkoprávní úkony (např. řešení církevních restitucí,
dopadů korekcí u dotací, dopadů kauzy ROP SZ, nabytí nemocnice
v Litoměřicích a v Rumburku);

• veřejná služba a poskytování dotací (např. rozsáhlé a dlouhodobé
financování SOHZ u Krajské zdravotní, a.s., víceleté programy v rámci odboru ZPZ, finanční vypořádání při vyloučení dopravce);

• Metodická pomoc obcím (např. posuzování nařízení obcí, metodická
pomoc při řešení dopadů krizových stavů).

ČINNOST ODBORŮ
ODBOR MAJETKOVÝ
Oddělení nakládání s majetkem kraje
Majetkový odbor se v roce 2020 zabýval majetkoprávním vypořádáním
pozemků pro účely podání žádosti o dotaci z IROP pro investiční akce:
Nová komunikace u města Chomutova, II/247 - přivaděč k průmyslové
zóně Prosmyky II. část, Reko silnice II/260 Úštěk – Malé Březno, Komunikace II/250-Staňkovice-směr křižovatka I/7-odstrnění sesuvu a Reko
silnice II/261 HO Mělník-Štětí-Polepy-Libochovany-HO Ústí nad Labem.
Pokračoval v majetkoprávním vypořádání na základě již dříve uzavřených smluv pro investiční akce ROP cyklostezky: Labská stezka - etapy
2., 3., Cyklostezka Chomutov - Strupčice, Cyklostezka Ploučnice a zahájil přípravné práce pro majetkoprávní vypořádání pro akci Cyklostezka
Ohře IROP. Dále vypořádával pozemky pro stavby Výstavba nového
mostu „Šébr“ přes Stožecké sedlo: Za společným dědictvím na kole
i pěšky, Silnice II/263 stoupací pruh Líska, Reko silnic II/262 Starý Šachov
– Děčín, II/265 Krásná Lípa – Velký Šenov, II/266 Šluknov – Lobendava,
Rekonstrukce: mostního objektu 25817-1-2 III/25817 Rtyně nad Bílinou,
mostu 1981-002 přes železnici Kadaň, mostního objektu 25851-2 Malá
Veleň, silnice II/263 hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice, Komunikace II/240 –mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem,
III/25013 mostního objektu 25013-3 Dobroměřice, mostních objektů
v Ústeckém kraji – 2. část – II/221 mostního objektu 221-003 Velká Černoc, 6. část – mostu ev. č. 24049-1 v Roudnici nad Labem,
7. část - mostu ev. č. 24049-1A v Roudnici nad Labem, II/608 –mostního
objektu Doksany, mostu E. Beneše, ÚL, mostu ev. č. 26120-2 Radouň.
Za účelem dlouhodobého zajištění provozu Nemocnice Litoměřice, a. s.,
prostřednictvím její integrace do páteřní sítě zdravotnických zařízení
v Ústeckém kraji a jejího začlenění do společnosti Krajská zdravotní, a. s.,
byly mezi Ústeckým krajem a městem Litoměřice uzavřeny smlouvy
o převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice. V rámci zajištění
poskytování nemocničních zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku byly uzavřeny kupní smlouvy mezi Ústeckým krajem a insolvenční
správkyní Lužické nemocnice a polikliniky a následně byla uzavřena

Dohoda o společném provozování podniku.
Odbor pokračoval v majetkoprávním vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd, které
je hrazeno z programu MF ČR a za rok 2020
takto vypořádal pozemky o výměře 22 439,50 m2
za 1 536 770 Kč. Žádost o refundaci nákladů
se bude uplatňovat na MF ČR až v roce 2021.
Z vlastnictví státu, resp. jeho organizačních
složek či podniků, tzn. od ÚZSVM, ŘSD, SPÚ,
Lesů ČR, SŽDC, bylo bezúplatným převodem nabyto do vlastnictví ÚK 64 pozemků
pod silnicemi II. a III. třídy o celkové výměře
88 540 m2 a 17 pozemků o celkové výměře
3 421 m2 pod cyklostezkami. V roce 2020 proběhlo 1.Q/2020 celkem sedm dražeb, přičemž
součet nejnižších podání v těchto dražbách
v úhrnu činil 107 683 619 Kč, úspěšná nebyla
žádná dražba. Dne 15. 10. 2020 mělo proběhnout osm dražeb, jejichž součet nejnižších podání v úhrnu činil 107 753 619 Kč, které však
byly s ohledem na zpřísnění preventivních
opatření pro zamezení šíření onemocnění
COVID-19 způsobeného novým koronavirem
SARS-CoV-2 zrušeny. Pro potřeby příspěvkové
organizace Oblastní muzeum v Chomutově,
za účelem zřízení muzea historických vozidel, byl realizován převoz sbírky historických
automobilů značky Praga z Prahy do prostor
v ul. Ctiborova v Chomutově a v Údlicích.

127

ČINNOST ODBORŮ
Oddělení evidence a účtování o majetku
kraje
Proběhla inventarizace majetku a závazků
Ústeckého kraje za rok 2020.
Odbor evidoval a účtoval o nabytí a vyjmutí
movitého a nemovitého majetku, dokončené investiční akce realizované ÚK a přijaté
investiční dotace. Rovněž evidoval a účtoval
o zřízení věcných břemen k nemovitému
majetku a prováděl přeúčtování záměrů
prodeje a směn majetku.
Na základě kupních smluv účtoval a fyzicky
převzal movitý majetek v Lužické nemocnici
a poliklinice, a.s., v Rumburku a majetek pořízený do Datového centra v Ústí n. L. Účtoval movitý majetek v rámci projektů „Implementace Krajského akčního plánu 2 ÚK A“
a „Implementace Krajského akčního plánu
2 ÚK B“ a „Prokom“.
Účtoval nemovitý majetek k akci „Labská
stezka č. 2 – 3. etapa: Dobříň - Račice“,
„Labská stezka č. 2 – 3. etapa: Cyklostezka
Třeboutice jez – vodní elektrárna“ a k akci
„Cyklostezka Ploučnice“.
Provedl kontroly majetkových účtů – porovnání účetnictví příspěvkových organizací
a Ústeckého kraje.
Vyřizoval žádosti příspěvkových organizací
o vyřazení nemovitého a movitého majetku.
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Prováděl pojištění majetku a odpovědnosti kraje včetně přírustků nebo
úbytků pojištěného majetku. Průběžně zajišťoval pojištění zahraničních
služebních cest.
Na základě zvýšení pojistného ze strany stávající pojišťovny z důvodu
vysokého škodního průběhu a následné výpovědi pojistné smlouvy vyhlásil formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu veřejnou zakázku
na službu pojištění majetku a odpovědnosti Ústeckého kraje. Po vyhodnocení uzavřel pojistnou smlouvu s účinností od 19. 5. 2020.
Majetkový odbor řešil ekonomické záležitosti odboru - evidenci a přesuny vyplacených pojistných událostí v rámci p. o., fakturace za nebytové prostory a za pozemky v pozici nájemce i v pozici pronajímatele,
finanční tok na rok 2020, rozbory hospodaření odboru v oblasti běžných
i kapitálových výdajů a příjmů a ekonomické záležitosti p. o. Krajská majetková.
Uskutečnila se 3 jednání škodní komise, ve kterých bylo projednáno
73 škodních událostí.
V rámci pravidelných kontrol jednotlivých rozpracovaných akcí vedených na účtech 041 a 042 majetkový odbor rozklíčoval celkem
7 594 493,24 Kč.
Zajišťoval metodickou podporu příspěvkovým organizacím a kontroloval jejich činnosti v pasportizačním systému, řešil jejich požadavky.
Průběžně aktualizoval majetek v pasportizačním systému v návaznosti na aktualizaci dat v katastru nemovitostí. Prováděl školení nových
uživatelů pasportizačního systému. Do pasportizačního systému zadal
1 200 nových karet nemovitého majetku vztahujících se k p. o. SÚS ÚK.

ČINNOST ODBORŮ
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Oddělení regionálního rozvoje

Oddělení fondů a programů EU

Oddělení zajišťovalo naplňování Strategie, Programu rozvoje ÚK
a Územní energetické koncepce ÚK. Spolupracovalo s MMR a AKČR
v oblastech regionálního rozvoje, kohezní politiky a implementace Strategie regionálního rozvoje ČR. Dále zajišťovalo přípravu kraje na využití
dotačních prostředků v novém programovém období strukturálních
a investičních fondů EU a prostředků Plánu na podporu oživení Evropy.
Oddělení realizovalo Program obnovy venkova ÚK a podílelo se na realizaci projektu „Integrovaný rozvoj obcí“. Pro podporu drobného podnikání se zúčastňovalo certifikace regionálních produktů a realizovalo
publicitu řemeslných výrobků. Zajišťovalo pilotní odzkoušení metody
EPC na vybraných objektech a zpracování studie „Technicko-ekonomické posouzení implementace vodíkového pohonu v ÚK“. Součástí
činnosti byl „Plán opatření ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru
na rozvoj ÚK“ a dotační poradenství pro získání finanční podpory spojené s pandemií COVID pro subjekty v ÚK.

Oddělení řídilo realizaci investičních projektů v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury,
cyklistické dopravy, transformace sociálních
zařízení, rozvoje vzdělávací infrastruktury
a kultury a památkové péče v Integrovaném
regionálním operačním programu. Dále zabezpečovalo financování projektů z Fondu
rozvoje Ústeckého kraje a související finanční plánování. Ve spolupráci s dalšími odbory
zpracovávalo podklady pro sestavení rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje v objemu
přesahujícím 1,5 mld. Kč. Oddělení připravovalo projekty v oblasti energetických úspor
do Operačního programu Životní prostředí
a projektová řízení 30 velkých investičních
projektů v rámci operačních programů. V oblasti rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky pokračovalo v koncepční a marketingové
činnosti, kdy byla zpracována vyhledávací
studie „Pánevní trasy“. Oddělení fungovalo
jako zprostředkující subjekt pro Program
na podporu přeshraniční spolupráce mezi
ČR a Svobodným státem Sasko.

Oddělení cestovního ruchu
Oddělení cestovního ruchu v rámci marketingových a propagačních
aktivit zajišťovalo chod turistického portálu www.branadocech.cz
a příslušných sociálních sítí, prezentovalo Ústecký kraj v tisku a na prezentačních akcích včetně presstripů a famtripů pro zahraniční média.
Oddělení spolupracovalo s CzechTourismem, se zahraničními zastoupeními CzechTourismu a čtyřmi oblastními turistickými destinacemi Ústeckého kraje. Dále zabezpečovalo činnost Komise Rady Ústeckého kraje
pro rozvoj cestovního ruchu, Pracovní skupiny pro cestovní ruch v rámci
Regionální stálé konference, Komise Asociace krajů pro cestovní ruch
a Filmové kanceláře Ústeckého kraje. V rámci publikační činnosti oddělení vydávalo tištěné tematické propagační materiály včetně zajištění
distribuce v kraji, v Praze a v Sasku. Oddělení propagovalo nadregionální produkty Skalní města, Labská stezka a Montanregionu Krušné
hory a dokončilo projektovou dokumentaci pro vyznačení pěší trasy
„Hřebenovky“ v Krušných horách.
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ČINNOST ODBORŮ
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
A KRAJSKÝ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad vykonává agendu v přenesené
působnosti, mimo jiné na úseku živnostenského podnikání, evidence zemědělských
podnikatelů, cenové kontroly, přestupků
a jiných správních deliktů, evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů,
matriky, veřejnoprávních smluv, veřejných
sbírek, státního občanství, voleb, válečných
hrobů, vidimace a legalizace a identifikace,
vedení rejstříku svazků obcí, registrovaného partnerství, práva shromažďovacího
a pohřebnictví. Odbor správních činností
a krajský živnostenský úřad vykonává některé agendy jako odvolací orgán a některé
agendy jako orgán I. stupně.
Celkem bylo v roce 2020 vydáno 547 osvědčení o státním občanství, u 94 osob došlo
k nabytí státního občanství prohlášením
a bylo vydáno 5 listin o pozbytí státního
občanství. Dále bylo vydáno 159 rozhodnutí
o odvolání proti přestupkům, správním deliktům a rozhodnutí o přezkumu; rozhodnutí na úseku evidenci obyvatel, v 40 případech bylo rozhodnuto o změně příslušnosti
k projednávané věci, v 93 případech bylo
rozhodnuto ve věci uzavření veřejnoprávních smluv. Celkem bylo vydáno v I. stupni
10 rozhodnutí o uložení sankce za porušení
právních předpisů.
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V roce 2020 bylo provedeno celkem 23 kontrol na obcích, resp. obecních úřadech se zaměřením na výkon přenesené působnosti. Celkem
bylo v roce 2020 provedeno 90 kontrol na místě u podnikatelských subjektů v rámci Ústeckého kraje a 341 kontrol podnikatelů na sociálních
sítích se sídlem v Ústeckém kraji.
V průběhu celého roku byla konána dle jednotlivých oblastí výkonu přenesené působnosti metodická činnost, která se především z důvodu
epidemické situace soustředila na písemná stanoviska, individuální konzultační dny s pracovníky obecních úřadů. Současně byla vykonávána
metodická činnost dle aktuálních potřeb jednotlivých pracovníků obcí.
V roce 2020 byla poskytována metodická pomoc v oblasti nových voleb
do zastupitelstev obcí, do zastupitelstva kraje a do Senátu pro volební
obvod Teplice, rovněž byli proškoleni zaměstnanci obecních úřadů
na úseku voleb a matrik, kteří následně vykonali zkoušky odborné
způsobilosti v uvedených agendách. V průběhu voleb byly vykonávány
kontroly ve volebních místnostech.

ČINNOST ODBORŮ
ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje prováděl v roce 2020 široké spektrum činností s ohledem na platnou
legislativu jako předcházející roky a navíc se vypořádával s celou škálou nových povinností a úkolů v souvislosti s celosvětovou pandemií
COVID-19, kdy koordinoval a zabezpečoval opatření na úrovni regionálního školství v kraji. Jednalo se především o:

• distribuci osobních ochranných prostředků (roušky, respirátory,
rukavice) včetně dezinfekce,

• určení škol a školských zařízení pro péči o děti od 3 do 10 let, jejichž
zákonní zástupci vykonávají vybrané profese,

• testování pedagogických pracovníků antigenními testy prostřednictvím mobilních odběrových týmů HZS,

• zveřejňování relevantních informací z MŠMT a dalších zdrojů, ve vztahu ke školství a vzdělávání, na webových stránkách kraje a poskytování individuálních konzultací prostřednictvím e-mailu a telefonních rozhovorů,

• komunikace se středními školami se sociálními a zdravotnickými
obory vzdělání v souvislosti s usnesením Vlády ČR, na základě
kterého mohla být žákům uložena pracovní povinnost,

• zajištění seminářů a konferencí k problematice využívání online pro-

V přenesené působnosti plnil úkoly dané školským zákonem, řešil odvolání proti rozhodnutí ředitelů škol a školských zařízení, přezkoumával výsledky a průběh maturitních zkoušek
a závěrečných zkoušek, jmenoval předsedy
zkušebních komisí k maturitním a závěrečným zkouškám, k absolutoriím na vyšších
odborných školách a konzervatoři a předsedu komise ke státním jazykovým zkouškám,
vydával souhlas se zřízením přípravných tříd
v mateřských a základních školách, vydával
souhlas se zřízením třídy podle § 16 odst. 9
školského zákona v mateřských a základních
školách. Jmenoval členy školských rad v rámci
tříletého volebního období a navrhoval změny
zřizovacích listin ŠR. Prováděl uznávání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České
republice a uznávání platnosti zahraničního
vysvědčení v České republice (tzv. nostrifikace). Uskutečnil hodnocení ředitelů škol nebo
školských zařízení, kterým uplyne šestileté
období výkonu práce. Realizoval konkursy
na obsazení pracovních míst ředitelů škol
či školských zařízení zřizovaných Ústeckým
krajem.

středků dálkové výuky pro učitele v Ústeckém kraji. Podpora výuky
na dálku – předání informací a nabídek prostřednictvím webu
i e-mailu,

• sběr dat pro rozhodování Krizového štábu ÚK.

131

ČINNOST ODBORŮ
Odborem byla zpracována a vydána Výroční
zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy ÚK za školní rok 2018/2019. Dopracoval
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy v ÚK 2020-24. Na MŠMT
ČR bylo odesláno celkem 61 zpracovaných
žádostí o změnu zápisu v rejstříku škol. Bylo
vydáno 25 výpisů ze správního řízení a 56
rozhodnutí o změnu zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení pro příspěvkové organizace zřizované obcí a pro organizace zřizované privátním sektorem.
V oblasti financování školství Ústeckého kraje bylo na „přímých nákladech“ v roce 2020
rozděleno obecním školám 8 193 917 tis. Kč,
krajským školám 3 502 219 tis. Kč, soukromým školám 504 441 tis. Kč, celkem
12 200 577 tis. Kč. Církevní školy jsou financovány přímo státem. Všechny ostatní
dotační tituly (to znamená kromě účelového znaku 33 353 a 33 155 – přímé náklady)
byly vyplaceny v celkové částce 209 290 tis.
Kč. Jedná se zejména o dotace na podporu
výuky plavání v základních školách, podporu vzdělávání romských žáků, podporu
zaměstnanců dětských domovů, podporu
navýšení kapacit ve školských poradenských
zařízeních a další rozvojové programy,
a také prostředky z Operačního programu
výzkum, vývoj a vzdělávání (132 623 tis. Kč).
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Celkem obdržel Ústecký kraj dotace ve výši 12 409 867 tis. Kč, což je
o 1 131 906 tis. Kč více než v roce 2019. Ústecký kraj přispěl v roce 2020
na provozní výdaje škol a školských zařízení, které zřizuje, celkovou
částkou 527 788 000 Kč. Příspěvkové organizace v oblasti školství
obdržely v roce 2020 finanční prostředky na investice a velkou údržbu
ve výši 8 130 000 Kč.
Odbor organizoval motivační programy pro střední školství v ÚK, program mimoškolní výchovy Pažit, soutěž Dobrá škola Ústeckého kraje,
projekt ÚK – obědy do škol a podílel se na realizaci projektu krajského
akčního plánu vzdělávání. Administroval dotační titul Sport, určený pro
všechny sportovní kluby v Ústeckém kraji bez ohledu na výkonnost
sportovců, dotační program Koncepce financování sportů s širokou
mládežnickou základnou v Ústeckém kraji, určený pro práci s mládeží
ve sportovních akademiích klubů, startujících ve svém sportu v nejvyšších soutěžích v ČR. Dále dotační program Prevence rizikového chování
dětí a mládeže, díky kterému se daří spolufinancovat aktivity prevence
rizikového chování ve školách a školských zařízeních jiného zřizovatele,
než je Ústecký kraj. Na stejné aktivity, ale pro školy zřizované Ústeckým
krajem, vyhlásil a administroval výzvu s názvem Prevence pro krajské
školy. Dále odbor koordinoval, organizoval a pořádal školní, okresní
a krajské soutěže, přehlídky a olympiády, s ohledem na aktuální situaci
ČR a pokyny MŠMT.
Pokračovala spolupráce s MŠMT, odborem zahraničních vztahů,
při propagaci studia dvojnárodnostního Gymnázia F. Schillera v Pirně.

ČINNOST ODBORŮ
ODBOR STRATEGIE, PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ
Oddělení projektů
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů v roce 2020 evidoval
celkem 504 žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Fondu Ústeckého kraje na různé druhy činností v oblasti kultury, sportu a volného času,
stavebních úprav, regionálního rozvoje, vzdělávání, sociálních služeb,
zdravotnictví aj. Úspěšných bylo 241 žádostí, celkem bylo rozděleno
44,2 mil. Kč. Nejvíce podporovanou kategorií byla oblast zdravotnictví
v celkové částce 15,5 mil. Kč – tato částka byla tvořena především odměňováním zdravotnických pracovníků při řešení mimořádných opatření
souvisejících s onemocněním COVID-19. Dalšími podporovanými okruhy byly sport a volný čas v celkové částce 9,2 mil. Kč, kultura 6,3 mil. Kč,
regionální rozvoj 5 mil. Kč. Ostatní projekty zaměřující se na dopravu,
průmysla obchod, sociální služby, vzdělávání získaly částku 7,9 mil. Kč.
V roce 2020 probíhala administrace 4. výzvy Ústeckého kraje v rámci
Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace). Ve 4. výzvě bylo přijato a hodnoceno celkem
2802 unikátních žádostí a bylo uzavřeno celkem 1360 smluv o poskytnutí dotace. V rámci 4. výzvy bylo z prostředků Operačního programu
Životní prostředí 2014 -2020 proplaceno celkem 849 žádostí v celkovém
objemu 100 mil. Kč. V září 2020 bylo Radou Ústeckého kraje rozhodnuto o vyjmutí ze zásobníku a poskytnutí dotace dalším 537 žadatelům
ve finančním objemu 63 mil. Kč. Zdrojem financování těchto žádostí
je národní podprogram Nová zelená úsporám - Adaptační a mitigační
opatření.

Jako reakce na koronavirovou pandemii byl
ve zrychleném řízení připraven a dne 9. 4.
2020 vyhlášen dotační program „Podpora
na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ“
s cílem poskytnout podnikatelům rychlou pomoc pro překlenutí krizového období. Z celkové alokace 70 mil. Kč bylo v rámci programu
podpořeno 2 800 osob samostatně výdělečně
činných jednotnou částkou 25 tis. Kč na pokrytí nákladů souvisejících s podnikáním.
V rámci Programu odstraňování ekologických
škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v ÚK odbor řešil
revitalizační projekty obcí Strupčice, Droužkovice, měst Litvínova a Kadaně. Na konci roku
probíhala spolupráce na zpracování 4. aktualizace Koncepce řešení ekologických škod, které jako gestor provádí Ministerstvo průmyslu
a obchodu a Ministerstvo financí. S dotčenými
obcemi byly konzultovány jejich revitalizační
záměry na další období.

20. 3. 2020 Ústecký kraj vyhlásil dotační program Inovační vouchery
2020, zaměřený na rozvoj inovačního prostředí v kraji. Cílem programu je zpřístupnit firmám nové znalosti pro inovování produktů, služeb
a procesů, podporovat firmy v adaptaci na digitalizaci výroby a prvky
Průmyslu 4.0., propojovat podniky a výzkumné organizace a zvýšit
konkurenceschopnost podniků z Ústeckého kraje. Z programu byly
po vyhodnocení žádostí poskytnuty dotace 8 firmám v celkové výši
1 437 tis. Kč.
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Oddělení uhelné regiony

Oddělení lidských zdrojů podpory průmyslu a podnikání

V rámci odboru SPRP oddělení uhelné regiony je zajišťována agenda přípravy Ústeckého kraje na spravedlivou transformaci,
zmírnění hospodářských a sociálních dopadů v souvislosti s odchodem od uhelných
energetických zdrojů a dosažení závazků
EU uhlíkové neutrality do roku 2050. V roce
2020 oddělení provádělo sběr projektových záměrů do Fondu pro spravedlivou
transformaci (celkem 190 záměrů v objemu
280 mld.Kč), podílelo se na přípravě Plánu
spravedlivé územní transformace a Operačního programu Spravedlivá transformace.
Pro podporu absorpční kapacity organizovalo workshopy a tematické pracovní skupiny
pro subjekty z území Ústeckého kraje, provádělo konzultační a iniciační činnost směrem k budoucím nositelům transformačních
projektů na území kraje. Dále zajišťovalo
přípravu strategických projektů Ústeckého
kraje v oblasti vzdělávání (Konektivita 15
páteřních SŠ ÚK), krajského energetického
managementu, digitalizace.

V roce 2020 bylo realizováno páté vyhlášení „Dotačního programu
pro začínající podnikatele v Ústeckém kraji“. Probíhala aktualizace
nabídek v databázi volných objektů a ploch určených pro podnikání
v celém Ústeckém kraji na adrese: www.invest-uk.cz. Byla zajišťována
účast Ústeckého kraje na veletrhu ForArch v Praze. Probíhalo pravidelné informování aktérů v oblasti podnikání a byla naplňována Strategie
rozvoje průmyslu a podnikání. V každém okrese byly podpořeny akce
na podporu setkávání zástupců škol, firem a žáků. Ke spuštění plného
provozu byla připravena webová aplikace www.onestopshop-uk.cz,
kde podnikatelské subjekty z regionu Ústeckého kraje naleznou ucelený přehled nabízených služeb zaměřených na podporu podnikání v regionu. Ve spolupráci s INOVAČNÍM CENTREM ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s.,
probíhala realizace projektu spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. „Podpora a rozvoj inovačního prostředí
Ústeckého kraje II“, který je zaměřen na rozvoj inovačního prostředí
v Ústeckém kraji a podporu naplňování RIS3 strategie Ústeckého kraje. V rámci projektu probíhal příjem žádostí do dotačního programu
„Asistenční vouchery Ústeckého kraje“, byla zajištěna aktualizace
Regionální inovační strategie Ústeckého kraje a současně byl Krajskou
radou pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje schválen Akční plán
RIS3 strategie Ústeckého kraje na rok 2021. Probíhala realizace projektu „Krajský akční plán ÚK“ spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který přispívá ke zlepšení řízení škol,
k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků
vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých
škol na území Ústeckého kraje. Naplňování strategického dokumentu
Krajského akčního plánu probíhalo prostřednictvím projektů „Systémové řešení - Motivace a vzdělávání pedagogů“ a „Cílená podpora škol při
naplňování KAP1“. Díky projektům došlo v roce 2020 k vybavení Stacionárního centra kolegiální podpory, byly pořádány vzdělávací akce
pro učitele, pořádaly se zimní školy.
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V roce 2020 byl schválen strategický dokument Krajský akční plán 2.
V rámci naplňování tohoto strategického dokumentu byla v roce 2020
zahájena realizace dvou projektů spolufinancovaných z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a to projektu „Podpora úspěšnosti
ve vzdělávání v Ústeckém kraji“, který je zaměřen na realizaci opatření
v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní
koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami včetně nadaných žáků, a projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“. Cílem tohoto projektu
je zřízení 19 technických klubů. Technické kluby pořádají kroužky, otevřené dílny a povinnou výuku ve spolupráci se školami. Dále je projekt
zaměřen na setkávání pedagogických pracovníků za účelem výměny
zkušeností, podporu spolupráce škol a firem a podporu Centra virtuálního prototypování UJEP.

Oddělení finančního řízení a kontroly
Byla zajišťována správa Regionálního podpůrného fondu Ústeckého
kraje, ve kterém jsou soustředěny veškeré programové dotace, které
jsou Ústeckým krajem poskytovány. V roce 2020 byly z tohoto fondu
vyplaceny dotace v celkovém úhrnu cca 213 mil. Kč.
Stejně tak byla zajišťována správa Fondu Ústeckého kraje, ve kterém
jsou soustřeďovány veškeré Ústeckým krajem poskytované individuální
dotace. Celkový roční objem vyplacených individuálních dotací z tohoto
fondu za rok 2020 představuje cca 168 mil. Kč.
Oddělení realizuje projekt Regionální stálá konference, který je podpořen
z OP TP. Jsou zajišťována pravidelná setkávání RSK a pracovních skupin.
Rolí RSK je mj. spolupráce s jednotlivými řídícími orgány v oblasti nastavení
a realizaci územní dimenze v rámci jednotlivých operačních programů.

V implementační struktuře OP VK odbor nadále zastupuje zprostředkující subjekt.
Mezinárodní projekty PURE COSMOS a SIE
pokračovaly 2. etapou realizace s horizontem ukončení v prvním kvartálu roku 2021.
Cílem projektů je rozvoj služeb veřejné správy
pro podporu konkurenceschopnosti malých
a středních podniků.
Pokračovala realizace projektu ECOS4IN
z programu Interreg Central Europe. Projekt
je zaměřen na výzvy v souvislosti s Průmyslem
4.0. Projektu se účastní 7 partnerů z různých
států Evropy a Ústecký kraj v něm zastává roli
vedoucího partnera.
Rovněž pokračovala realizace projektu RFC
z programu Interreg Europe. Projekt je zaměřen na revitalizaci a rozvoj pevnostních měst.
Projektu se účastní celkem 7 partnerů z různých států Evropy. Rovněž v tomto projektu
Ústecký kraj zastává roli vedoucího partnera.
Ve spolupráci se Svobodným státem Sasko
byla zahájena realizace projektu Hornictví/
Bergbau SN. Cílem projektu je zintenzivnit
a udržitelně institucionalizovat přeshraniční
spolupráci mezi báňskými úřady Svobodného
státu Sasko a České republiky.

Byla zahájena realizace projektu Kompetence 4.0 z Operačního programu
Zaměstnanost. Projekt je realizován ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a je zaměřen na maximální využití příležitostí, které
4. průmyslová revoluce („Průmysl 4.0“) přináší trhu práce v České republice.
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
V sociální oblasti Ústecký kraj zřizoval
v roce 2020 čtrnáct příspěvkových organizací
s kapacitou 2492 lůžek a 117 míst v ostatních
službách. Rozpočet provozního příspěvku
pro organizace v sociální oblasti představoval celkem 364 713 tis. Kč. Investice dosáhly
7 614 tis. Kč, příspěvek na velkou údržbu činil
14 065 tis. Kč.
Byl zpracován strategický dokument Sociální služby zabezpečované příspěvkovými
organizacemi Ústeckého kraje (Informace
o stavu a možnostech rozvoje poskytování
sociálních služeb Ústeckým krajem za rok
2020). Dokument vzalo na vědomí ZÚK,
a to vč. závěrů a doporučení z nich vycházejících. K 31. 12. 2020 bylo registrováno
194 poskytovatelů sociálních služeb, což
čítá 579 poskytovaných služeb (zdroj:
Registr poskytovatelů sociálních služeb). Ve
věci registrací bylo v roce 2020 vydáno 169
rozhodnutí, včetně rozhodnutí o změnách
registrace a zrušení registrace (rozhodováno bylo celkem o 208 sociálních službách).
Před vydáním rozhodnutí bylo provedeno
31 místních šetření. Dále byly vydány 4 rozhodnutí ve věci správního přestupku a bylo
uloženo 19 napomenutí dle § 45 zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
za porušení povinností poskytovatele sociálních služeb. Byly zpracovány plány kontrol
plnění registračních podmínek, včetně jejich následného vyhodnocení, a provedeno
9 kontrol plnění podmínek stanovených
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pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb (jedná se o kontrolu celkem 18 sociálních služeb) a další 2 kontroly nebyly s ohledem na zavádění preventivních opatření proti šíření onemocnění COVID-19 a vyhlášení
nouzového stavu ukončeny (kontrola v místě přesunuta do roku 2021).
Dále byla provedena 1 kontrola dle § 82b zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Odbor intenzivně pomáhá obcím a městům při řešení problematiky
bezpečnosti, kriminality a její prevence, napomáhá k integraci rodiny
a osob ohrožených sociálním vyloučením prostřednictvím podpory
nejen sociálních služeb na území kraje, ale i jiných aktivit či programů.
V oblasti prevence kriminality odbor realizoval 2 semináře pro cílovou
skupinu seniorů, a to v Litoměřicích a Šluknově. Aktualizoval Bezpečnostní analýzu Ústeckého kraje jako doprovodný dokument Strategie
prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2017 – 2021.
Svou novou rodinu našlo 71 dětí, kdy do adopce bylo umístěno 48 dětí
a v pěstounských rodinách našlo zázemí 23 dětí. Do pěstounské péče
na přechodnou dobu (profesionální pěstounské péče) bylo předáno
43 dětí. Zodpovědně byli připraveni noví adoptivní rodiče, pěstouni
a profesionální pěstouni na přijetí dítěte do rodiny. Ve věci žádostí o zařazení do evidence žadatelů stát se osvojiteli, pěstouny nebo pěstouny
na přechodnou dobu bylo vydáno 31 rozhodnutí.
Krajský úřad ÚK také jako jediný z krajských úřadů nabízel službu
doprovázení pěstounských rodin. V rámci doprovázení pěstounských rodin bylo v roce 2020 pracováno s 38 pěstounskými rodinami, k prosinci 2020 bylo uzavřeno 33 dohod o výkonu pěstounské
péče. V rámci doprovázení pěstounských rodin byly realizovány pravidelné návštěvy v pěstounských rodinách, pomoc při styku dětí
umístěných v pěstounské péči s jejich biologickou rodinou a další
činnosti vycházející z dohody o výkonu pěstounské péče. Během
roku 2020 se podařilo uspořádat 5 jednodenních vzdělávacích seminářů a 2 víkendové vzdělávací semináře pro pěstouny. V roce 2020
se uskutečnilo také 1 setkání pěstounských rodin v Ústeckém kraji.

ČINNOST ODBORŮ
V oblasti sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) spolupracují metodici s jednotlivými orgány SPOD a vykonávají poradenskou činnost
pro ORP. Rovněž realizují vzdělávací semináře a metodické porady pro
vedoucí oddělení SPOD a vedoucí úseku sociální prevence. Spolupracují
a metodicky vedou pověřené osoby, které působí v Ústeckém kraji a vykonávají sociálně-právní ochranu dětí. Za rok 2020 bylo vydáno celkem
10 rozhodnutí ve věci pověření k výkonu SPOD.
Sociální pracovnice odboru spolupracují s obcemi při realizaci činností
sociální práce vedoucích k řešení nepříznivé sociální situace osob. Vykonávají metodickou činnost v oblasti sociální práce (včetně metodické
pomoci sociálním kurátorům) pro všech 30 obcí II. a III. typu ve svém
správním obvodu. Poskytují poradenství obcím všech typů v otázkách
týkajících se problematiky veřejného opatrovnictví a agendě zvláštního
příjemce dávky důchodového pojištění. V rámci těchto oblastí působnosti realizují metodické dny, vzdělávací semináře a workshopy pro
pracovníky obcí v kraji. Koordinátor pro romské záležitosti se věnoval
koordinační a metodické činnosti obcí, zástupců NNO, institucí a dalších
relevantních partnerů v oblasti romské integrace. Monitoroval vývoj
sociálně vyloučených lokalit a jejich specifika, mapoval a vyhodnocoval
integrační projekty v kraji a dopady legislativních změn v území. Dále se
podílel na koncepční činnosti na všech úrovních. Spolupracoval s Agenturou pro sociální začleňování a byl zapojen do mnoha pracovních skupin na lokální, krajské i vládní úrovni.
Na úseku plánování a rozvoje služeb byl zpracován Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021. Byla aktualizována
Metodika zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Předložil ke
schválení novou Základní síť sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021 a Rozvojovou síť sociálních služeb Ústeckého kraje s účinností od 1. 1. 2021. Monitoroval služby zařazené do Základní sítě kraje.

V oblasti dotací odbor administroval dotační
program Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2020 a vyhlásil dotační program
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
2021“. Dále administroval dotační program
„Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2“, „Podpora Ústeckého
kraje na sociální služby 2021 – malý dotační
program“a „Podpora rozvoje dobrovolnictví
v Ústeckém kraji“. Realizoval projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2“
(POSOSUK 2) a projekt „Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 3“ (POSOSUK 3). Pokračoval ve spolupráci s MPSV na projektech
Život jako každý jiný, Implementace politiky
přípravy stárnutí na krajskou úroveň a Koordinace opatření na podporu sladění pracovního
a rodinného života na úrovni krajů. Vyhodnotil
strategický dokument „Ústecký krajský plán
vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020“ za období roku 2019 a zpracoval nový strategický
dokument „Ústecký krajský plán vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025“. Realizoval projekt
Seniorské listy Ústeckého kraje z vlastního
rozpočtu. Spolupracoval s Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky –
Ústecký kraj, se zástupci Agentury pro sociální začleňování a zástupci Místních akčních
skupin.
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ČINNOST ODBORŮ
Dále spolupracoval se statutárním městem
Ústí nad Labem jako zprostředkovatelem
strategie ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. Podílel se na reformě psychiatrické péče. Pracovníci odboru se pravidelně
účastnili koordinačních skupin v procesu
plánování sociálních služeb statutárního
města Ústí nad Labem a pomohli vyhodnotit
dotační titul města. Zajišťoval funkcionality
Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje.
Uspořádal 53 setkání s poskytovateli sociálních služeb a prováděl metodickou podporu
v průběhu celého roku. Dále vykonal 24 metodických návštěv u služeb osobní asistence
a pečovatelských služeb.
V rámci protidrogové politiky realizoval aktivity v souladu se schválenou Strategií protidrogové politiky Ústeckého kraje na období
2015–2019 a předložil na vědomí vyhodnocení dokumentu za období jeho platnosti. Pracoval na nové koncepci platné pro období
2020-2023. Administroval dotační program
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020“ a dotační
program „Certifikace primární prevence pro
poskytovatele sociálních služeb protidrogové politiky“. Realizoval 6 setkání Pracovní
skupiny protidrogové politiky. Spolupracoval na tvorbě a připomínkování nové národní strategie protidrogové politiky na období
2019-2027.
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V oblasti zaměstnanosti došlo k naplňování cílů a opatření v rámci
schváleného Memoranda o partnerství a spolupráci při přípravě
a implementaci Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje.
V realizaci byl projekt pod názvem „Kompetence pro trh práce v Ústeckém kraji“, jehož cílem bylo zvýšit odborné kompetence pro trh práce
žáků posledních ročníků středních škol a středních odborných učilišť
v Ústeckém kraji. I nadále byl ve spolupráci s MPSV ČR realizován
projekt pod názvem „Predikce trhu práce – KOMPAS“ jehož cílem
je do roku 2022 vytvořit funkční model regionálních predikcí trhu
práce. Postupně se realizují klíčové aktivity dle pokynů příjemce –
MPSV ČR.

ČINNOST ODBORŮ
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVANÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Úplné znění Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje – uspořádání území (rozvojové oblasti a osy, specifické oblasti)
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ČINNOST ODBORŮ
Odbor má tři oddělení – oddělení územního plánovaní, oddělení stavebního
řádu a oddělení speciálního stavebního
úřadu.
Na úseku územního plánování odbor dokončil pořízení 2. (celkové) aktualizace Zásad
územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR
UK), Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla
vydána dne 22. 6. 2020 a opatření obecné
povahy nabylo účinnosti podle správního
řádu 6. 8. 2020. Na základě procesu pořízení aktualizace ZÚR byla tato územně plánovací dokumentace uvedena do souladu
s nadřazenou aktuální Politikou územního
rozvoje ČR, byly upraveny priority územního
plánování kraje, upřesněno vymezení rozvojových oblastí, os a specifických oblastí
(viz obr. výše), upřesněno bylo rovněž
vymezení koridorů nadmístního významu
(např. územních systémů ekologické stability), realizované záměry dopravní a technické
infrastruktury byly vypuštěny (úsek dálnice
D8 přes České Středohoří), v rámci technické infrastruktury byly upřesněny úkoly pro
územně plánovací činnost obcí týkající se
ploch a koridorů pro lokalizaci velkých větrných elektráren, vymezena územní rezerva
k prověření záměru ropovodu, apod.
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Odbor pokračoval v pořízení „Územní studie - Jezera Milada“, jejímž
účelem je stanovit základní koncepci uspořádání území, které má funkci rekreačně – přírodní. Návrh územní studie byl v září 2020 projednán
s dotčenými obcemi, dotčenými orgány a Palivovým kombinátem
Ústí, s. p., obdržené připomínky byly znovu projednány a promítnuty
do konečné úpravy územní studie (viz obr. níže).
Dále odbor zajišťoval prostřednictvím Geoportálu ÚK průběžnou aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) kraje i ÚAP obcí s rozšířenou
působností, které jsou základním podkladem pro územně plánovací činnost obcí a kraje. Aktuální údaje z Geoportálu ÚK využívají úřady územního plánování, stavební úřady a projektanti územních plánů.
V rámci přeshraniční spolupráce se Saskem pokračoval odbor v zapojení do projektu Corcap, jehož hlavním cílem je vytvořit podmínky pro
efektivní a ekologickou nákladní přepravu v koridoru OEM – Orient /
východo - středomořský koridor. Zástupce odboru byl zapojen do Česko - Saské pracovní skupiny pro územní rozvoj a pracovní skupiny pro
udržitelnost projektu CROSS-DATA (sdílení dat v rámci společného geoinformačního systému územního plánovaní).
Odbor vydával stanoviska jako nadřízený orgán k jednotlivým fázím
pořizování územních plánů obcí včetně jejich změn a řešil podněty
k přezkumu územních plánů; vydával v zákonem stanovených případech závazná stanoviska k záměrům nacházejícím se ve správních
obvodech několika obcí s rozšířenou působností a přezkoumával
závazná stanoviska vydaná úřady územního plánování na obcích s rozšířenou působností, a to v rámci odvolacích řízení vedených oddělením
stavebního řádu.

ČINNOST ODBORŮ
Odbor průběžně vykonává kontrolní činnost
na úseku územního plánování, územního
rozhodování, stavebního řádu, dále na úseku
speciálního stavebního úřadu, úseku vyvlastnění a na úseku registru územní identifikace
adres a nemovitostí (RÚIAN). Vyřizuje podání směřující proti výsledkům činnosti obcí
a stavebních úřadů v kraji, zejména odvolání,
podněty k přezkumnému řízení a stížnosti na
úseku územního plánování, územního rozhodování, stavebního řádu, speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy,
místních komunikací a vyvlastnění. Současně
odbor poskytuje informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, rozhoduje o odvoláních a stížnostech
proti úkonům povinných subjektů, učiněných
dle tohoto zákona.
Metodickou činnost prováděl průběžně, v důsledku přijatých opatření proti šíření nemoci COVID-19 převážně formou telefonických
konzultací, příp. rozesílal obdržená metodická
stanoviska a doporučení MMR. Pro obce
a stavební úřady zpřístupňuje stručné výtahy
z rozsudků Nejvyššího správního soudu z oblasti stavebního práva.

Územní studie Jezero Milada – funkční regulace území
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ČINNOST ODBORŮ
ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ
V roce 2020 zřizované i zakládané organizace v oblasti zdravotnictví hospodařily beze
ztrát. Kraj pro podpory rozvoje a provozu
zdravotnictví vynaložil částku 1 047 mil. Kč.
Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím činily 513 mil. Kč, kdy největší část
z toho čerpá Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje (sedm oblastních středisek
s 21 výjezdovými základnami, na stanovišti
v Ústí nad Labem navíc denní posádka letecké záchranné služby). Druhou významnou
část výdajů tvoří platby za plnění závazku
veřejných služeb u Krajské zdravotní, a. s.,
(384 mil. Kč) a dále prostředky na organizaci zajištění lékařské pohotovostní služby
(24,5 mil. Kč – poskytována na 14 stanovištích v kraji, v celkem 22 ordinacích). Z podporovaných služeb stojí za zmínku, že protialkoholní a protitoxikomanická záchytná
stanice v Teplicích zajistila služby pro 928
klientů a v rámci služby prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení bylo provedeno 2 683 prohlídek.
K podpoře rozvoje zdravotních služeb, zvyšování standardu kvality poskytované zdravotní péče, zkvalitnění pracovních podmínek a prostředí pro zdravotnický personál
a vzdělávání zdravotnických pracovníků
v kraji bylo vyhlášeno 7 dotačních programů, kterými byly podpořeny žádosti v celkové výši 88 mil. Kč. V rámci 2 stipendijních
programů (lékaři, zubní lékaři a farmaceuti
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a nelékařští zdravotničtí pracovníci) je za celou dobu existence stipendií
celkem evidováno již 77 stipendistů, z toho v roce 2020 bylo do stipendijních programů zařazeno 10 nových stipendistů a 13 stipendistů obdrželo stipendium pro další akademický rok.
Byly zahájeny investice do přístavby k výjezdové základně ZZS v Ústí
nad Labem a pokračuje výstavba výjezdové základny ZZS v Lovosicích.
Schválen byl záměr na rozšíření výjezdové základy v Rumburku. Investiční prostředky určené pro Krajskou zdravotní, a. s., byly použity např.
na výstavbu centrální JIP+ARO v Teplicích a centrálního příjmu v Děčíně.
V rámci projektu časné defibrilace v Ústeckém kraji je v krajském
registru evidováno celkem 190 přístrojů AED (97 přístrojů mobilních
provozovaných first-respondery, 18 stacionárních veřejně přístupných,
75 přístrojů stacionárních neveřejných). Od roku 2011 bylo evidováno
již 1 469 aktivací a zachránili jsme přes 60 pacientů. Počty dostupných
přístrojů stále rostou.
Průběžně probíhají aktivity v rámci schválené Implementace Strategie
reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v Ústeckém kraji.
V přenesené působnosti bylo odborem zdravotnictví vydáno 356 rozhodnutí o vydání, změně a zrušení oprávnění k poskytování zdravotních
služeb. Od zaniklých poskytovatelů zdravotních služeb bylo převzato
cca 34 tisíc kusů zdravotnické dokumentace a 8,5 tisíc kusů zdravotnické dokumentace bylo rozesláno. Byly provedeny 2 kontroly přenesené působnosti obcí, 5 kontrol poskytovatelů zdravotních služeb
a 8 veřejnosprávních kontrol v oblasti dotací. Odbor přezkoumal
10 lékařských posudků a řešil 51 stížností při poskytování zdravotních
služeb. Uskutečnilo se 175 výběrových řízení před uzavřením smlouvy
o úhradě zdravotních služeb ze zdravotních pojištění, kterých se zúčastnilo 329 uchazečů.

ČINNOST ODBORŮ
Významnou událostí aktivit v roce 2020 bylo řešení situace okolo epidemie onemocnění COVID-19. Odbor koordinoval veškeré aktivity týkající se oblasti zdravotnictví, připravoval podklady k organizaci a zajištění krizového řízení v působnosti odboru, vedoucí odboru je členem
Bezpečnostní rady Ústeckého kraje, v souvislosti s pandemií COVID-19
odbor zdravotnictví:

• koordinoval aktivity v návaznosti na opatření vlády a MZČR ve vztahu
ke všem poskytovatelům zdravotních služeb

• poskytoval podporu krajskému koordinátorovi intenzivní péče
• koordinoval plnění úkolů souvisejících zejména s poskytováním lůžkové péče

• zajišťoval pracovní povinnosti studentů a žáků zdravotnických oborů u poskytovatelů zdravotních služeb (připravil za obě vlny pandemie 315 pracovních příkazů hejtmana kraje o stanovení pracovní povinnosti v době nouzového stavu vč. vyúčtování a úhrad - 93 jarní vlna
+ 222 podzim)

• v jarní vlně zajišťoval distribuci OOP pro celkem 1 942 poskytovatelů
zdravotních služeb v regionu (z toho bylo 1910 ambulantních lékařů,
31 lůžkových zařízení a ZZS). Mezi uvedené poskytovatele bylo distribuováno necelých 2,9 milionu ústenek/roušek, cca 1,8 mil. rukavic,
téměř 0,5 mil. respirátorů, ochranných brýlí v počtu 51 tis. kusů a cca
48 tis. ochranných obleků, téměř 46 tis. návleků na obuv, cca
12,5 tis. ochranných štítů a necelých 39 tis. RAPID testů, a v neposlední řadě téměř 30 tis. litrů desinfekce a mezi nemocnice akutní
péče také 11 200 kusů odběrových sad a 200 kusů ochranných plášťů.

• na podzim koordinoval distribuci plicních ventilátorů, termokamer,
přístrojů pro vysokoprůtokovou nazální kyslíkovou terapii (HFNO)
a dalších potřebných prostředků do nemocnic

• v závěru roku bylo zahájeno očkování proti onemocnění COVID-19
a byl jmenován krajský koordinátor očkování
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ochrany zemědělského půdního fondu bylo vydáno v přenesené působnosti 186 stanovisek a 60 dalších opatření.

Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje se v rámci své působnosti dělí na tři oddělení –
oddělení životního prostředí, oddělení
ochrany prostředí a udržitelného rozvoje
a oddělení zemědělství. Základní činností
odboru je výkon státní správy a samosprávy
na úseku životního prostředí včetně zajišťování dotačních titulů.

V přenesené působnosti odboru na úseku vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany přírody a prevence závažných průmyslových havárií bylo ukončeno 508 správních řízení a vydáno zhruba 2 630
dalších opatření.

Na úseku ochrany ovzduší bylo v přenesené
působnosti ukončeno 198 správních řízení
a bylo vydáno 99 dalších opatření, na úseku
integrované prevence bylo vedeno 134 správních řízení a 46 přezkumů integrovaných povolení. Na úseku posuzování vlivů na životní
prostředí bylo hodnoceno 123 projektových
záměrů a 121 koncepčních záměrů. Na úseku
ochrany horninového prostředí bylo vydáno 297 stanovisek ke stavbám v chráněných
ložiskových území a 266 vyjádření k projektům geologických prací. Dále bylo schváleno
219 řádů veřejných pohřebišť.
Na úseku státní správy lesů bylo vedeno
v přenesené působnosti 51 správních řízení
a administrováno 282 žádostí a ohlášení o příspěvek na hospodaření v lesích a na vybrané
myslivecké činnosti, 193 žádostí o příspěvek
na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
a 90 žádostí na mandatorní výdaje státu. Na
úseku státní správy myslivosti bylo vedeno
12 správních řízení a bylo zpracováno 142 žádostí o příspěvek na vybrané myslivecké
činnosti. Na úseku státní správy rybářství
bylo vedeno 48 správních řízení. Na úseku
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Na úseku ochrany přírody odbor zajišťoval formou účelové pastvy, kosení travních porostů nebo asanace náletových dřevin péči o přibližně
třicet chráněných území a význačných lokalit chráněných druhů rostlin
a živočichů na území celého kraje. V rámci přeshraničního projektu revitalizace krušnohorských rašelinišť dokončil instalaci zařízení pro dlouhodobý hydrochemický monitoring revitalizovaných ploch a k uplatnění podpory v rámci evropského dotačního programu připravil projekt
péče o evropsky významné lokality.
V oblasti vodního hospodářství pokračovaly práce na novém plánu rozvoje vodovodů a kanalizací, který bude dokončen v následujícím roce.
V roce 2020 byly vyhlášeny výzvy pro předkládání žádostí z Programu
pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020
(doručeno bylo celkem 230 žádostí) a z Programu podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje na období let 2014 až
2020 (doručeno bylo 89 žádostí). Usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 054/29Z/2020 ze dne 20. 4. 2020 bylo však rozhodnuto o zastavení administrace přijatých žádostí v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 a Programu
podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje
na období let 2014 až 2020 a zrušení poskytnutí dotací v rámci těchto
programů pro rok 2020 z důvodu nemožnosti rozhodnout o poskytnutí
dotací v termínu umožňujícím realizaci projektů v roce 2020 a z důvodu
očekávaného nenaplnění předpokladu objemu prostředků na poskytnutí dotací v důsledku opatření státu v souvislosti s koronavirovou epidemií. V rámci Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí
v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 bylo uzavřeno 56 smluv v celkové výši 29 836 120 Kč. Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace
z Programu na podporu vodního hospodářství v Ústeckém kraji na období 2018 – 2025 nebyla v roce 2020 vyhlášena.

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
DOZP domov pro osoby se zdravotním postižením
DPH daň z přidané hodnoty
DSO dobrovolný svazek obcí
DÚK Doprava Ústeckého kraje
EHK externí hodnocení kvality
EU Evropská unie
GISÚK geografický informační systém Ústeckého kraje
HO hranice okresu
IOP Integrovaný operační program
IROP Integrovaný regionální operační program
IZS integrovaný záchranný systém
JŘBU jednací řízení bez uveřejnění
JŘSU jednací řízení s uveřejněním
JSDHO jednotka sborů dobrovolných hasičů založená obcí
KHK Krajská hospodářská komora
KÚÚK Krajský úřad Ústeckého kraje
MAS Místní akční skupina
MF Ministerstvo financí ČR
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
MŠ mateřská škola
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
MV Ministerstvo vnitra ČR
MZ Ministerstvo zdravotnictví ČR
MZe Ministerstvo zemědělství ČR
OHK Okresní hospodářská komora
OM oblastní muzeum
OP LZZ operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OP VK operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP ŽP operační program Životní prostředí
ORP obec s rozšířenou působností
OŘ otevřené řízení
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PID Pražská integrovaná doprava
p.o. příspěvková organizace
PZ průmyslová zóna
REKO rekonstrukce
ROB registr obyvatel
ROS registr osob
ROP Regionální operační program
RSK Regionální stálá konference Ústeckého kraje
RÚK Rada Ústeckého kraje
RVKPP Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
ŘSD Ředitelství silnic a dálnic
SDH sbor dobrovolných hasičů
SFDI Státní fond dopravní infrastruktury
SFŽP Státní fond životního prostředí
SPÚ Státní pozemkový úřad
SŠ střední škola
SOŠ střední odborná škola
SOHZ služba obecného hospodářského zájmu
SŽDC Správa železniční dopravní cesty
SÚS ÚK Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
ÚAP územní analytické podklady
ÚK Ústecký kraj
ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚPS ústavní pohotovostní služba
ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VOŠ vyšší odborná škola
VV URÚ vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území
VZMR veřejné zakázky malého rozsahu
ZPŘ zjednodušené podlimitní řízení
ZÚK Zastupitelstvo Ústeckého kraje
ZÚR Zásady územního rozvoje
ZZS ÚK Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje

