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

Ústecký kraj

Rada Ústeckého kraje
Usnesení
z 46. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 22.06.2022
od 10:15 hodin do 11:29 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/46R/2022
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
a) průběh schůze Rady Ústeckého kraje dne 22. 6. 2022 ve videokonferenčním režimu. To
znamená, že část členů Rady Ústeckého kraje je přítomna fyzicky a část členů Rady
Ústeckého kraje prostřednictvím videokonferenčního systému.
b) pořízení obrazového a zvukového záznamu ze schůze Rady Ústeckého kraje dne 22. 6.
2022, který slouží pouze pro vyhotovení zápisu a usnesení a bude po vyhotovení zápisu a
usnesení smazán.
c) podepsání zápisu a usnesení z této schůze rady všemi přítomnými členy Rady Ústeckého
kraje.
Usnesení č. 002/46R/2022
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 46. zasedání Rady Ústeckého kraje:
1. Ing. Jana Růžičku
2. Mgr. Bc. Tomáše Riegera
Usnesení č. 003/46R/2022
2.1 Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
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schvaluje
upravený program 46. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.
Usnesení č. 004/46R/2022
3.2 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z VI. volebního období 2020 –
2024:
1. Usnesení RÚK č. 008/31R/2021 z 24.11.2021 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Pořízení datového obsahu DTM Ústeckého kraje“ formou
otevřeného řízení v nadlimitním režimu
2. Usnesení RÚK č. 065/33R/2021 z 15.12.2021 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v letech 2022 –
2026 po řece Labi na úsecích zejména v Ústeckém kraji“ formou otevřeného řízení
3. Usnesení RÚK č. 134/33R/2021 z 15.12.2021 Nakládání s majetkem
4. Usnesení RÚK č. 012/36R/2022 z 26.01.2022 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Reklamní předměty k propagaci Ústeckého kraje“ formou
otevřeného řízení v nadlimitním režimu
5. Usnesení RÚK č. 028/37R/2022 z 09.02.2022 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška –
Kamenice, p. o. – Realizace stropního zvedacího a asistenčního systému“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení
6. Usnesení RÚK č. 067/37R/2022 z 09.02.2022 Finanční podpora na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 1. Výzva Ústeckého kraje – ukončení
smlouvy
7. Usnesení RÚK č. 130/37R/2022 z 09.02.2022 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí –
Teplice – Revitalizace Domova důchodců Dubí“ formou otevřeného řízení v podlimitním
režimu
8. Usnesení RÚK č. 138/37R/2022 z 09.02.2022 E)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Zodolnění výjezdových základen ZZS Ústeckého kraje –
garážová vrata II.“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
9. Usnesení RÚK č. 006/39R/2022 z 09.03.2022 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Informační systém Digitální technické mapy krajů (IS DTM
krajů)“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
10. Usnesení RÚK č. 020/39R/2022 z 09.03.2022 B)2.,3. Program pro podporu OH obcí v
Ústeckém kraji – obec Holedeč – změna smluvního ujednání
11. Usnesení RÚK č. 021/39R/2022 z 09.03.2022 B)2.,3. Program pro podporu OH obcí v
Ústeckém kraji – město Louny – změna smluvního ujednání
12. Usnesení RÚK č. 022/39R/2022 z 09.03.2022 B)2.,3. Program pro podporu OH obcí v
Ústeckém kraji – město Trmice – změna smluvního ujednání
13. Usnesení RÚK č. 024/39R/2022 z 09.03.2022 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Implementace území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4.
etapa 2019-2022 - Geodetické zaměření“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
14. Usnesení RÚK č. 025/39R/2022 z 09.03.2022 B)3. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – město Třebenice
15. Usnesení RÚK č. 066/39R/2022 z 09.03.2022 Finanční podpora na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje – změna usnesení
16. Usnesení RÚK č. 155/39R/2022 z 09.03.2022 Poskytnutí příspěvku zřizovatele na provoz
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a změna objemu prostředků na platy pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, pro
rok 2022
17. Usnesení RÚK č. 158/39R/2022 z 09.03.2022 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce mostu ev.č. 26120-2 Radouň“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení
18. Usnesení RÚK č. 159/39R/2022 z 09.03.2022 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „ZUŠ Teplice – oprava střechy a venk. opěrných zdí
(Chelčického 4)“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
19. Usnesení RÚK č. 163/39R/2022 z 09.03.2022 C)2. Změna smlouvy č.
20/SML0414/SoD/INV ze dne 24. 1. 2020 na plnění zakázky na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“
20. Usnesení RÚK č. 167/39R/2022 z 09.03.2022 C)1.,2. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na služby s názvem „Ekologická likvidace mezideponií v Ústeckém kraji“
zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
21. Usnesení RÚK č. 168/39R/2022 z 09.03.2022 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Zajištění úklidu na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého
kraje – mytí oken“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
22. Usnesení RÚK č. 016/40R/2022 z 23.03.2022 Dodatek č. 12 k Dohodě o partnerství a
vzájemné spolupráci Ústeckého kraje a společnosti ASEKOL a.s.
23. Usnesení RÚK č. 017/40R/2022 z 23.03.2022 B)3. Fond vodního hospodářství a
životního prostředí ÚK – změna smluvního ujednání – město Třebenice
24. Usnesení RÚK č. 030/40R/2022 z 23.03.2022 C)1. Dotační program „Volný čas 2022“ –
rozdělení dotace
25. Usnesení RÚK č. 035/40R/2022 z 23.03.2022 B)1. Dotační program „Výkonnostní sport
mládeže v Ústeckém kraji 2022“ – rozdělení dotací
26. Usnesení RÚK č. 047/40R/2022 z 23.03.2022 Finanční podpora na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje – změna usnesení
27. Usnesení RÚK č. 006/42R/2022 z 06.04.2022 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na dodávky s názvem „Reklamní předměty k propagaci Ústeckého kraje“
zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
28. Usnesení RÚK č. 022/42R/2022 z 06.04.2022 B)2.,3. Program pro podporu OH obcí v
Ústeckém kraji – obec Libotenice – změna smluvního ujednání
29. Usnesení RÚK č. 024/42R/2022 z 06.04.2022 B)2. Program pro podporu OH obcí v
Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – výzva pro rok 2022
30. Usnesení RÚK č. 026/42R/2022 z 06.04.2022 Dodatek č. 7 k Dohodě o spolupráci
Ústeckého kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s.
31. Usnesení RÚK č. 028/42R/2022 z 06.04.2022 C)2.,3. Program pro podporu OH obcí v
Ústeckém kraji – město Šluknov – uzavření nové smlouvy o poskytnutí dotace
32. Usnesení RÚK č. 057/42R/2022 z 06.04.2022 Stipendijní program "Stabilizace lékařů,
zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji" - dodatek č. 1 ke stipendijní smlouvě
33. Usnesení RÚK č. 064/42R/2022 z 06.04.2022 C)1. Výzva č. 30_21_011 Operačního
programu potravinové a materiální pomoci MPSV – prodloužení výzvy a pověření
34. Usnesení RÚK č. 073/42R/2022 z 06.04.2022 G)1. Výzva Podpora okresních a krajských
kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022 – rozdělení dotace
35. Usnesení RÚK č. 091/42R/2022 z 06.04.2022 C)1. Rozdělení volných finančních
prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2021
36. Usnesení RÚK č. 157/42R/2022 z 06.04.2022 Krajská majetková, příspěvková organizace
– zvýšení příspěvku na provoz na platy/mzdy
37. Usnesení RÚK č. 160/42R/2022 z 06.04.2022 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce mostu ev.č. 26120-2 Radouň“
zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
38. Usnesení RÚK č. 162/42R/2022 z 06.04.2022 D)1. Zadávací řízení veřejné zakázky na
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stavební práce s názvem „Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Libochovice - výměna
oken a reko obvod. pláště (vč. zateplení) všech pavilonů“
39. Usnesení RÚK č. 163/42R/2022 z 06.04.2022 C)1. Zadávací řízení veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „ZUŠ Teplice – oprava střechy a venk. opěrných zdí (Chelčického
4)“
40. Usnesení RÚK č. 006/43R/2022 z 04.05.2022 Smlouva o užití aktuálního Leteckého
měřického snímku
41. Usnesení RÚK č. 008/43R/2022 z 04.05.2022 Zlatý erb 2022 - peněžité dary pro výherce
42. Usnesení RÚK č. 035/43R/2022 z 04.05.2022 Změny v rejstříku škol a školských zařízení
43. Usnesení RÚK č. 036/43R/2022 z 04.05.2022 B)1. Dofinancování vědomostních,
kulturních a sportovních soutěží v roce 2022
44. Usnesení RÚK č. 037/43R/2022 z 04.05.2022 B)1. Dofinancování ústředního kola
Matematické olympiády
45. Usnesení RÚK č. 049/43R/2022 z 04.05.2022 Projekt RFC – dodatek k partnerské
smlouvě
46. Usnesení RÚK č. 054/43R/2022 z 04.05.2022 Metodika předkládání finančních podkladů
příspěvkových organizací Ústeckého kraje
47. Usnesení RÚK č. 132/43R/2022 z 04.05.2022 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Ústeckého
kraje“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
48. Usnesení RÚK č. 135/43R/2022 z 04.05.2022 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. přístavba objektu výjezdové základny Rumburk“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
49. Usnesení RÚK č. 136/43R/2022 z 04.05.2022 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „SPŠ Resslova 5, Ústí nad Labem - středisko Stříbrníky rekonstrukce objektu (Výstupní 2) – PD, IČ + AD“ formou otevřeného řízení v nadlimitním
režimu
50. Usnesení RÚK č. 141/43R/2022 z 04.05.2022 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala – stavební úpravy a
dostavba areálu školy – vybavení kuchyně“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
51. Usnesení RÚK č. 145/43R/2022 z 04.05.2022 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na služby s názvem „Zajištění úklidu na všech budovách Krajského úřadu
Ústeckého kraje – mytí oken“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
52. Usnesení RÚK č. 005/44R/2022 z 18.05.2022 Projednání dopisů adresovaných Radě
Ústeckého kraje
53. Usnesení RÚK č. 007/44R/2022 z 18.05.2022 Poskytnutí věcného daru – stuhy na
praporce
54. Usnesení RÚK č. 018/44R/2022 z 18.05.2022 Metodika dotačního programu Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2023 – podání informace
55. Usnesení RÚK č. 019/44R/2022 z 18.05.2022 Informace o vyúčtování účelového
investičního příspěvku pro rok 2021, snížení závazného ukazatele – Ústav sociální péče pro
tělesně postižené dospělé Snědovice, p. o.
56. Usnesení RÚK č. 020/44R/2022 z 18.05.2022 C)1. Informace o vyúčtování účelového
investičního příspěvku pro rok 2020, změna účelu čerpání nedočerpaného účelového
investičního příspěvku – Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.
57. Usnesení RÚK č. 023/44R/2022 z 18.05.2022 Personální záležitosti příspěvkových
organizací
58. Usnesení RÚK č. 024/44R/2022 z 18.05.2022 Podání žádosti do dotačního řízení
Ministerstva kultury ČR - program Podpora expozičních a výstavních projektů pro rok 2022
59. Usnesení RÚK č. 058/44R/2022 z 18.05.2022 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZUŠ Teplice – oprava střechy a venk. opěrných
zdí (Chelčického 4) – II“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
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B) schvaluje
změnu termínů plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení RÚK č. 177/20R/2021 z 30.06.2021 Prostory podloubí Krajského úřadu
Ústeckého kraje budovy A na 31.1.2023
2. Usnesení RÚK č. 008/28R/2021 z 13.10.2021 D)2. Volba přísedících Krajského soudu v
Ústí nad Labem na 31.7.2022
3. Usnesení RÚK č. 023/42R/2022 z 06.04.2022 B)2.,3. Program pro podporu OH obcí v
Ústeckém kraji – obec Vchynice – změna smluvního ujednání na 31.7.2022
4. Usnesení RÚK č. 030/42R/2022 z 06.04.2022 Koncepce protipovodňových opatření při
soutoku Ohře a Labe na 31.8.2022
5. Usnesení RÚK č. 005/43R/2022 z 04.05.2022 Projednání dopisů adresovaných Radě
Ústeckého kraje na 31.8.2022
Usnesení č. 005/46R/2022
3.3 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Žádost o vyjádření k projektu „Ústecká hvězdárna" č.j. KUUK/091838/2022
B) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, odpovědět na dopis Žádost o
vyjádření k projektu „Ústecká hvězdárna" č.j. KUUK/091838/2022.
Termín: 10. 7. 2022
Usnesení č. 006/46R/2022
4.1 Smlouva o spolupráci s Českou komorou architektů pro rok 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Ústeckým krajem a Českou
komorou architektů se sídlem Josefská 34/6, Praha 118 00, IČ: 457 69 371 dle přílohy č. 1
tohoto usnesení
Usnesení č. 007/46R/2022
4.2 Datové centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace - personální záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
dle § 59 odst. 1 písmena i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a
nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů, plat dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, panu Ing.
Tomášovi Kejzlarovi, řediteli Datového centra Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
(platový výměr č. 5849/2022) s účinností od 1. 7.2022
B) ukládá
Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, zabezpečit veškeré
potřebné úkony části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2022
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Usnesení č. 008/46R/2022
4.3 Zahraniční služební cesta do Bruselu ve dnech 1. – 3. 7. 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
účast Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje, na zahraniční služební cestě do Bruselu
(Belgie) v termínu 1. – 3. 7. 2022.
Usnesení č. 009/46R/2022
4.4 Smlouva o vzájemné spolupráci uzavíraná mezi Ústeckým krajem a Severočeskými
doly, a.s. na rok 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. e) a § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o přijetí daru a o uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi
Ústeckým krajem a Severočeskými doly a.s., se sídlem v Chomutově, Boženy Němcové 5359,
PSČ: 430 01, IČ: 499 01 982 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Usnesení č. 010/46R/2022
4.5 Schválení zahraniční služební cesty zástupců Ústeckého kraje do Ostródy (Polsko)
2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
účast Mgr. Jiřího Řeháka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje a Mgr. Bc. Tomáše Riegera,
člena Rady Ústeckého kraje, na zahraniční služební cestě do Polska - partnerského regionu
Ostróda ve dnech 15. - 18. 7. 2022.
Usnesení č. 011/46R/2022
4.6 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 21/SML2720/SOPD/KH „Ulpan Teplice“ – změna termínu realizace projektu
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2, písm. a) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č.
21/SML2720/SOPD/KH uzavřené mezi Ústeckým krajem a Ulpan Teplice, ve znění dle
přílohy č. 3 tohoto usnesení a to na základě žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu
Usnesení č. 012/46R/2022
4.7 Poskytnutí finanční dotace z Fondu Ústeckého kraje – oblast INF
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
1. schválit výjimku ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého
kraje v čl. 4 odst. 4.7 ve věci překročení maximální výše osobních nákladů na celkových
uznatelných
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nákladech u žadatele uvedeného v bodě 2) tohoto usnesení
2. rozhodnout o poskytnutí dotace a o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, dle vzoru
uvedeném ve Směrnici
2017_S_02, kterou se vydávají standardní vzory smluv a to na základě předložené žádosti
uvedené v
příloze 1 tohoto materiálu s žadatelem:
Ústecká komunitní nadace
sídlo: Karla IV 400/11, 400 03 Ústí nad Labem
IČO:44552254
částka 1.800.000, Kč
projekt: Pomoc Ukrajině III. - tlumočníci KACPU
podíl dotace na celkových uznatelných nákladech: 100 %
podíl osobních nákladů na celkových uznatelných nákladech projektu: 68,11 %
B) ukládá
hejtmanovi Ústeckého kraje Ing. Janu Schillerovi předložit usnesení dle bodu A/ do jednání
Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 27. 6. 2022
Usnesení č. 013/46R/2022
5.1 Informace o probíhajícím insolvenčním řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, z důvodů účelnosti, hospodárnosti,
snížení rizika a finančních dopadů na rozpočet Ústeckého kraje, uvedených v důvodové
zprávě předloženého materiálu, o nepodání incidenční žaloby Ústeckým krajem v rámci
insolvenčního řízení vedeného před Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 99 INS
20833/2021 ohledně dlužníka Witbystar a.s., IČ: 28360010 proti insolvenčnímu správci
ohledně pohledávek Ústeckého kraje, uvedených v přihlášce pohledávek pod č. 1 – č. 3 vč.
příslušenství, neboť v probíhajícím insolvenčním řízení bylo zjištěno, že dlužník dle soupisu
majetkové podstaty uveřejněné v insolvenčním rejstříku, nemá kromě finančních prostředků
vzniklých z plnění exekutora a přeplatků, které finanční úřad však dosud nevydal, žádný další
konkrétní majetek či pohledávky, které by mohly být zpeněženy a s vědomím této skutečnosti
by další vynakládání prostředků nepředstavovalo účelné vynaložení zdrojů Ústeckého kraje
ve smyslu § 17 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
B) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto
usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 27. 6. 2022
C) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o tom, že Ústecký kraj, v případě rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje
nepodávat incidenční žalobu, učiní v rámci insolvenčního řízení ohledně dlužníka Witbystar
a.s., IČ: 28360010, nejpozději do 8. 7. 2022 zpětvzetí pohledávek, uvedených v přihlášce pod
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č. 1 – č. 3 včetně příslušenství.
D) ukládá
JUDr. Simoně Hejnové, vedoucí legislativně-právního odboru, zajistit realizace rozhodnutí
dle bodu C) tohoto usnesení.
Termín: 8. 7. 2022
Usnesení č. 014/46R/2022
6.1 SPZ Triangle - Navýšení závazného ukazatele – příspěvku na provoz u SPZ Triangle,
příspěvkové organizace pro rok 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace SPZ Triangle, příspěvková organizace,
pro rok 2022.
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2022 u
příspěvkové organizace SPZ Triangle, příspěvková organizace, o částku ve výši 194 tis. Kč na
celkovou částku 30 244 tis. Kč, z důvodu chybného zaslání příspěvku na provoz dle usnesení
č. 010/21R/2021 v roce 2021.
C) ukládá
Mgr. Tereze Benešové, pověřené vedením odboru kancelář ředitele připravit a doručit
příspěvkové organizaci písemné rozhodnutí o úpravě závazného ukazatele.
Termín: 30.6.2022
Usnesení č. 015/46R/2022
6.2 SPZ Triangle - personální záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, po vyhodnocení 1. pololetí 2022 odměnu Bc. Jaroslavu Krchovi, řediteli
SPZ Triangle, příspěvková organizace, ve výši uvedené v příloze předloženého materiálu.
B) ukládá
Mgr. Tereze Benešové ,pověřené vedením odboru kancelář ředitele, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 10.07.2022
Usnesení č. 016/46R/2022
6.3 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „6. aktualizace
Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vymezující plochy a koridory pro těžbu a
zpracování lithia“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „6. aktualizace Zásad
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územního rozvoje Ústeckého kraje vymezující plochy a koridory pro těžbu a zpracování
lithia“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. a) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
a ustanovení § 53 zákona.
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami:
- celková nabídková cena včetně DPH – váha 60 %
- celková doba realizace etap A až F v týdnech – váha 20 %
- zkušenost zhotovitele se zpracováním zásad územního rozvoje (ZÚR) a jejich aktualizací
(aZÚR) včetně počtu zpracovaných a rozpracovaných ZÚR a aZÚR - váha 20 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny. V případě, že dojde ke shodě i ve výši
nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat
nejkratší doba realizace v týdnech.
V případě, že dojde ke shodě i v délce doby realizace, rozhodne o pořadí účastníků na 1. – 2.
místě výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci písemně nejméně 5 pracovních dní
předem přizváni.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost:
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle
ustanovení § 75 zákona
profesní způsobilost:
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnosti vázané „Projektová činnost ve
výstavbě“; pokud nabídku podává jako fyzická osoba autorizovaný architekt nebo
autorizovaný inženýr činný ve výstavbě, který vykonává svoji činnost jako svobodný
architekt nebo svobodný inženýr, předloží doklad o své autorizaci
technická kvalifikace:
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník výběrového řízení doložením
seznamu významných služeb, a to minimálně 3 realizovaných zakázek spočívajících ve
zpracování zásad územního rozvoje nebo ve zpracování aktualizace zásad územního rozvoje
poskytnutých za posledních 5 let (před zahájením výběrového řízení), přičemž splnění
požadované technické kvalifikace je možné prokázat zrealizovanými (dokončenými)
zakázkami ZÚR a aZÚR nebo rozpracovanými ZÚR a aZÚR ve fázi návrhu ZÚR a aZÚR
převzatými pořizovatelem pro společné jednání nebo veřejné projednání ZÚR a aZÚR.
Hodnota plnění za výše uvedené tři služby musí být v součtu minimálně 2 mil. Kč bez DPH.
Pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže zadavatel, v souladu s § 79 odst. 2 písm.
b) zákona, stanovil rozhodné období realizace služeb za posledních 5 let s přihlédnutím k
obligatorním lhůtám pořizování daných územně plánovacích dokumentací, které jsou
stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění.
Seznam významných služeb bude obsahovat minimálně: název služby, popis předmětu plnění,
cenu, dobu poskytnutí a identifikaci objednatele.
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele
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uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
122 odst. 3 zákona.
6. nepožadovat složení jistoty dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona.
B) jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu.
C) ukládá
1. Ing. Haně Bergmannové, vedoucí odboru úz. plánování a stavebního řádu, podepsat Výzvu
k podání nabídky uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 15. 7. 2022
2. Ing. Haně Bergmannové, vedoucí odboru úz. plánování a stavebního řádu, zabezpečit
nezbytné úkony související se zahájením této podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a
doporučit zadání této veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude
vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 9. 2022
D) svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
E) pověřuje
Ing. Hanu Bergmannovou, vedoucí odboru úz. plánování a stavebního řádu, jako gestora a
pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné
zakázky jako osoby, které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení
elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací
dokumentace a zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku
veřejných zakázek a dále jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských
klubů a zástupce Krajské hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a
hodnotící komise.
Usnesení č. 017/46R/2022
6.4 SPZ Triangle – uzavření Plánovací smlouvy se společností RTC Real a.s
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Plánovací smlouvy se společností RTC Real a.s., IČ: 28226917, se
sídlem: Tolstého 51/12, 101 00 Praha 10, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 018/46R/2022
7.1 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Pokračování
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těžby v DP Chraberce – zahloubení lomu“ oznamovatele EUROVIA Kamenolomy a.s
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení EIA záměru „Pokračování těžby v DP Chraberce –
zahloubení lomu“ oznamovatele EUROVIA Kamenolomy, a. s. takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 019/46R/2022
7.2 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Prodejna Lidl
Krupka“ oznamovatele Lidl Česká republika v.o.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru Prodejna Lidl Krupka oznamovatele Lidl Česká
republika v.o.s. takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 020/46R/2022
7.3 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Recyklační
středisko Obalovna Louny s.r.o.“ oznamovatele Obalovna Louny s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení EIA záměru „Recyklační středisko Obalovna Louny s.r.o.“
oznamovatele Obalovna Louny s.r.o. takto:
Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 021/46R/2022
7.4 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Implementace
území soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019 - 2022 – Označení hranic“
formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Implementace území
soustavy Natura 2000 v Ústeckém kraji, 4. etapa 2019 - 2022 – Označení hranic“ formou
otevřeného řízení v nadlimitním režimu podle ustanovení § 3 písm. b), § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);
2. o rozdělení zakázky v souladu s ustanovením § 35 a § 101 zákona na 3 částí, přičemž
nabídku lze podat na jednu, více či všechny části zakázky a každá část zakázky bude
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posuzována a hodnocena samostatně:
část 1: Východní Krušnohoří - východ
část 2: Východní Krušnohoří – západ
část 3: Klínovecké Krušnohoří, Pražská pole
3. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami, přičemž hodnocena bude každá část veřejné zakázky
samostatně:
- celková nabídková cena v Kč včetně DPH – váha 100 %
V případě, že dojde ke shodě ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci
písemně nejméně 5 pracovních dní předem přizváni.
4. o podmínkách prokázání kvalifikace:
pro všechny části veřejné zakázky shodně:
• základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
• profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje
• technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízením doložením seznamu
realizovaných významných služeb, a to nejméně jedné významné služby poskytnuté za
poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení na služby spočívající ve výrobě a instalaci
informačních tabulí, a to v hodnotě minimálně 50 tis. Kč bez DPH v součtu za všechny
předložené služby, včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
Služby musí být v období 3 let před zahájením zadávacího řízení skutečně realizovány.
5. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
122 odst. 3 zákona;
6. nepožadovat složení jistoty dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona
B) jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 30. 9. 2022
2. Ing. Ireně Jeřábkové, vedoucí odboru ZPZ, zabezpečit nezbytné úkony související se
zahájením této nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané v otevřeném řízení, předložit
výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky vybranému
dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti nabídky jako
nejvýhodnější, a to pro každou část zakázky.
Termín: 30. 9. 2022
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D) svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
E) pověřuje
1. Ing. Irenu Jeřábkovou, vedoucí odboru ZPZ, jako gestora a pracovníky oddělení veřejných
zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, které jsou
za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek;
2. administrátora veřejné zakázky pozváním zástupců všech zastupitelských klubů na jednání
hodnotící komise.
F) souhlasí
s tím, že pokud bude zadávací dokumentace připomínkována kontrolním orgánem
(poskytovatelem dotace) a tyto připomínky nebudou podstatného rázu, budou tyto do
zadávací dokumentace zapracovány bez dalšího schválení Radou ÚK.
Usnesení č. 022/46R/2022
7.5 Darovací smlouvy – poskytnutí finančního daru pro výherce v jednotlivých
kategoriích soutěže „Skleněná popelnice“ za rok 2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
podle ustanovení § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí finančních darů ve výši dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení jednotlivým výhercům soutěže „Skleněná popelnice“ za rok 2021 dle přílohy č. 4
tohoto usnesení a o uzavření darovacích smluv s těmito výherci dle vzorů v příloze č. 1 a 2
tohoto usnesení, přičemž výběr vzoru darovací smlouvy dle přílohy č. 1 či 2 tohoto usnesení u
jednotlivých výherců se bude řídit technickou možností výherce uzavřít smlouvu v
elektronické podobě,
B) ukládá
Ing. Ireně Jeřábkové, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, zajistit administraci
jednotlivých darovacích smluv, dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2022
Usnesení č. 023/46R/2022
7.6 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 –
poskytnutí dotací z oblasti podpory záchranných stanic a obnova krajiny a biodiverzity
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu,
B) rozhoduje
podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemcům, ve výši, k účelu a za podmínek dle
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příloh č. 1 a 4 tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s
těmito příjemci dle vzoru uvedeného v příloze H Programu schváleného usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 090/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021;
2. o nevyhovění žádostem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelů uvedených v
příloze č. 2 tohoto usnesení z důvodu vyčerpání finančních prostředků alokovaných ve výzvě
k podávání žádostí o dotaci na rok 2022;
C) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle
předloženého materiálu;
2. rozhodnout o poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemcům, ve výši, k účelu a za
podmínek dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace s těmito příjemci dle vzoru uvedeného v příloze H Programu schváleného usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 090/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021;
3. rozhodnout o nevyhovění žádostem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelů
uvedených v příloze č. 5 tohoto usnesení z důvodu nesplnění podmínek programu.
D) ukládá
Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění
úkolů v oblasti životního prostředí,
1. v návaznosti na bod B) tohoto usnesení zajistit administraci smluv o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace s žadateli dle přílohy č. 1 a 4 tohoto usnesení a dále zajistit ukončení
administrace v případě neposkytnutí dotace u neúspěšných žadatelů dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení;
Termín: 31. 7. 2022
2. předložit návrh dle bodu C) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje;
Termín: 27. 6. 2022
3. v návaznosti na bod C) tohoto usnesení zajistit administraci smluv o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace s žadateli dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a dále zajistit ukončení
administrace v případě neposkytnutí dotace u neúspěšných žadatelů dle přílohy č. 5 tohoto
usnesení.
Termín: 31. 7. 2022
Usnesení č. 024/46R/2022
7.7 Poradní sbor pro EVVO
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) zřizuje
podle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Poradní sbor pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (dále jen
Poradní sbor pro EVVO) ve složení:
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předseda
Ing. Irena Jeřábková, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
členové
Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA, 1. náměstkyně hejtmana
Ing. Jindra Zalabáková, radní (oblast školství, mládeže a sportu)
Ing. Irena Jeřábková, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Mgr. Roman Kovář, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Jakub Skoupý, vedoucí oddělení zemědělství
Ing. Michaela Sattlerová, referent oddělení zemědělství
Externí koordinátor EVVO
Mgr. Věra Pavlátová, Ph.D., Zástupce ředitele, koordinátor ŠVP a EVVO, projektový
manažer, Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov
Ing. Michal Tarant, vedoucí CEV Viana, projektový manager, pedagog, Schola Humanitas
Litvínov
Mgr. et Mgr. Kateřina Marková, Ph.D., akademický pracovník, UJEP v Ústí nad Labem,
Fakulta životního prostředí
Ing. Ivana Krňáková, učitelka, MŠ Sluníčko Roudnice nad Labem
Mgr. Jan Kotěra, ředitel, Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.
Mgr. Venuše Antoniszynová, pedagog, ZŠ Buzulucká, Teplicích
B) ukládá
Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat jmenovací listy členů Poradního
sboru pro EVVO
Termín: 30. 6. 2022
Usnesení č. 025/46R/2022
8.1 Změna závazných ukazatelů pro rok 2022 – objemu prostředků na platy v absolutní
výši a příspěvku na provoz
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
1. o zvýšení závazných ukazatelů – objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2022 u
jednotlivých příspěvkových organizací dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v celkové výši 4 327
tis. Kč na konečnou celkovou částku 880 423 tis. Kč,
2. o zvýšení závazných ukazatelů – příspěvek na provoz pro rok 2022 u jednotlivých
příspěvkových organizací dle přílohy č. 2 tohoto usnesení v celkové výši 5 887 tis. Kč na
konečnou celkovou částku 382 555 tis. Kč,

B) ukládá
Ing. Petře Lafkové, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony
k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2022
Usnesení č. 026/46R/2022
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8.2 Příspěvek na velkou údržbu 2022 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Oleška – Kamenice, p. o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
pro příspěvkovou organizaci, Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška –
Kamenice:
1. o stanovení závazného ukazatele – příspěvku na velkou údržbu pro rok 2022 na akci:
"Oprava střechy vedlejší budovy „Sociální přístavba“ – DOZP Stará Oleška" ve výši 2 201
tis. Kč s termínem vyúčtování k 31. 12. 2022.
2. o stanovení závazného ukazatele – příspěvku na velkou údržbu pro rok 2022 na akci:
"Oprava nájezdové rampy a vstupního schodiště – DOZP Stará Oleška" ve výši 278 tis. Kč s
termínem vyúčtování k 31. 12. 2022.
B) ukládá
1. Ing. Petře Lafkové, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné
úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2022
2. statutárnímu orgánu výše uvedené příspěvkové organizace dle části A) 1. a A) 2. předložit
vyúčtování závazných ukazatelů ve stanovených termínech.
Usnesení č. 027/46R/2022
8.4 Žádost o návratnou finanční výpomoc – Helias o.p.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informace obsažené v přílohách č. 1 a 2 předloženého materiálu
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí návratné finanční výpomoci poskytovateli sociálních služeb
Helias Ústí nad Labem, o.p.s., IČ 27324001 se sídlem Jateční 870/41, Klíše, 400 01 Ústí nad
Labem ve výši ve výši 860 000 Kč na sociální službu osobní asistence (ID 3591222) a ve výši
1 388 431 Kč na sociální službu denní stacionáře (ID 7646043) dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu s termínem vrácení do 31. 12. 2022, a o uzavření smlouvy o poskytnutí návratné
finanční výpomoci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2. uložit PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit
potřebné úkony k uzavření smlouvy s poskytovatelem Helias Ústí nad Labem, o.p.s., dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
Termín: do 30. 7. 2022
C) provádí
za podmínky schválení části B) tohoto usnesení Zastupitelstvem Ústeckého kraje rozpočtové
opatření – přesun v rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 2 248 000 Kč:
běžné výdaje
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odbor ekonomický – snížení o částku 2 248 000 Kč – centrální rezerva
odbor sociálních věcí – zvýšení o částku 2 248 000 Kč – návratná finanční výpomoc pro
Helias Ústí nad Labem, o.p.s. na udržení činnosti sociálních služeb
D) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení
Termín: 27. 6. 2022
Usnesení č. 028/46R/2022
8.5 Informace o uhrazených odvodech, krácení dotace a aktuální informace o stavu
řešení neuhrazených odvodů a neakceptovaného krácení dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předloženou informaci o krácení dotace a aktuální informaci o stavu řešení vrácení dotace, dle
důvodové zprávy a příloh 1 až 8 předloženého materiálu.
B) ukládá
Ing. Petře Lafkové, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí, činit veškeré nezbytné úkony
související s vypořádáním platebních výměrů, krácením dotace a úkony související s
porušením rozpočtové kázně.
Termín: 31. 12. 2022
Usnesení č. 029/46R/2022
8.6 Dotační program v rámci reformy psychiatrické péče pro rok 2022 – vyhlášení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout
a) o výjimce, kdy Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem se budou vztahovat na Dotační program pro financování sociální části
center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí,
lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 s ohledem
na zvláštní povahu programu pouze přiměřeně,
b) o vyhlášení Dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a
multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou
závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení,
2. uložit
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit zveřejnění
Dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a
multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou
závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022.
Termín: do 7. 7. 2022
B) ukládá
PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu
Ústeckého kraje návrh dle bodu B) tohoto usnesení.
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Termín: 27. 6. 2022
Usnesení č. 030/46R/2022
8.7 Lékařská služba pro pobytová zařízení sociálních služeb digitální medicínou
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
přednesenou informaci o projektu „Lékařská služba pro pobytová zařízení sociálních služeb
digitální medicínou“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
B) souhlasí
se zapojením vybraných příspěvkových organizací (Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.,
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice, p.o., Domovy pro seniory
Šluknov-Krásná Lípa, p.o. a Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.) zřizovaných
krajem v oblasti sociální do projektu „Lékařská služba pro pobytová zařízení sociálních
služeb digitální medicínou“ dle přílohy č. 2 – 3 tohoto materiálu.
C) ukládá
Ing. Petře Lafkové, MPA, informovat vybrané příspěvkové organizace zřizované krajem v
oblasti sociální o stanovisku Rady Ústeckého kraje k zapojení do projektu „Lékařská služba
pro pobytová zařízení sociálních služeb digitální medicínou“ a zároveň informovat Ing.
Danielu Lusková, MPA, viceprezidentku Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR o
zapojení se do projektu.
Termín: 30. 6. 2022
Usnesení č. 031/46R/2022
10.1 Louka u Litvínova – využití objektu nádražní budovy
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
se záměrem nabytí do majetku Ústeckého kraje a následného využití budovy historického
nádraží Louka u Litvínova (parc. č. 140/1 a 932, k. ú. Louka u Litvínova) Oblastním muzeem
a galerií v Mostě, příspěvkovou organizací dle „Architektonické rozvahy na využití objektu
nádražní budovy Louka u Litvínova 04/2022“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
B) ukládá
odborům KP, RR a MAJ podniknout potřebné kroky k bezúplatnému nabytí předmětné
nemovitosti Ústeckým krajem, realizaci tohoto záměru včetně prověření možných dotačních
titulů.
Termín: 31. 12. 2022
Usnesení č. 032/46R/2022
10.2 Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace – žádost o souhlas s
přijetím daru
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s čl. XII. odst. 6 písm. b) Zřizovací listiny Oblastního muzea
a galerie v Mostě, příspěvkové organizace, s přijetím věcného daru – třech kusů křišťálových
lustrů od firmy CENTROPOL HOLDING a.s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad
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Labem, IČ 25005880.
B) ukládá
Mgr. Michalu Soukupovi, řediteli Oblastního muzea a galerie v Mostě, příspěvkové
organizace, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2022
Usnesení č. 033/46R/2022
10.3 Změna termínu vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku pro Oblastní
muzeum v Děčíně, p.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o změně termínu vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku
Oblastního muzea v Děčíně, příspěvkové organizace ve výši 550 tis. Kč, schváleného
usnesením ZÚK 054/6Z/2021 ze dne 26. 4. 2021 na výměnu počítačové sítě s vyúčtováním do
30. 6. 2022, nově vyúčtování do 31. 12. 2022
B) ukládá
Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2022
Usnesení č. 034/46R/2022
10.4 Vyhlášení výtvarné soutěže Památník letiště Žatec
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s vyhlášením výtvarné soutěže s názvem Památník letiště Žatec
B) jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
Předseda:
Ing. Radim Laibl, radní (oblast zdravotnictví)
Členové:
Ing. Jindra Zalabáková, radní (oblast školství)
Mgr. Jiří Řehák, náměstek hejtmana
Mgr. Bc. Tomáš Rieger, radní (oblast majetku a investic)
Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí
Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru kultury a památkové péče
Odborný garant
C) ukládá
Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu odboru kultury a památkové péče zajistit veškeré úkony k
realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 1. 9. 2022
Usnesení č. 035/46R/2022
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10.5 Muzeum Praga – navrácení vozu Praga R4S
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č.
19/SML2346/SoV/MAJ mezi Ústeckým krajem a Zuzanou Heroldovou, bytem:
****************************************************, dle přílohy č. 4 tohoto
materiálu.
B) ukládá
Mgr. Jiřímu Řehákovi, náměstkovi hejtmana, předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k
projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 27. 6. 2022
Usnesení č. 036/46R/2022
11.1 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti
zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
upravený odpisový plán Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace, pro rok 2022 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu. V případě navýšení
odpisových plánů o odpisy z movitého majetku jde o navýšení bez nároku na rozpočet
Ústeckého kraje a za podmínky vyrovnaného hospodaření,
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, o
1) snížení závazného ukazatele – příspěvek na provoz pro rok 2022 u Zdravotnické záchranné
služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, o 48 tis. Kč na celkový objem 479 863 tis.
Kč, z důvodu snížení odpisů nemovitého majetku,
2) snížení povinného odvodu z odpisů nemovitého majetku z fondu investic Zdravotnické
záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, pro rok 2022, z částky 8 468 tis.
Kč o 48 tis. Kč na celkový objem 8 420 tis. Kč.
Usnesení č. 037/46R/2022
11.2 Výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za rok
2021
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, předložené výroční zprávy o činnosti a hospodaření příspěvkových
organizací za rok 2021.
Usnesení č. 038/46R/2022
11.3 Podpora vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje
zdraví - r. 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech o poskytnutí dotace dle příloh č. 2 a 3 předloženého
materiálu
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. schválit
a) výjimky ze Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu
Ústeckého kraje:
i) bod 4.5 – „Žádosti jsou zasílány administrujícímu odboru na adresu Krajského úřadu
Ústeckého kraje, který předkládá žádosti Radě Ústeckého kraje k posouzení a navržení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o poskytnutí/neposkytnutí dotace.“
ii) bod 4.6 – „Maximální výše dotace je u všech žadatelů ve výši 100 % z celkových
uznatelných nákladů projektu.“
iii) bod 4.7 – „Osobní náklady u projektu nejsou zahrnuty mezi celkové uznatelné náklady.“
b) vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci problematiky
podpory vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti rozvoje zdraví, dle
přílohy č. 4 tohoto usnesení
2. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje těmto žadatelům:
Město Kadaň
Sídlo: Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
IČO: 00261912
ve výši 18 000 000 Kč
název projektu: „Nákup zdravotnických přístrojů“
Město Žatec
Sídlo: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
IČO: 00265781
ve výši 18 000 000 Kč
název projektu: „Rekonstrukce a dostavba budovy č.p. 1181 Nem. Žatec“
a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace na realizaci uvedených projektů, dle
vzoru smlouvy uvedeného v příloze č. 4 tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Radimu Laiblovi, členovi Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu B) tohoto
usnesení k rozhodnutí Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 27. 6. 2022
Usnesení č. 039/46R/2022
12.1 Platový výměr ředitelky Gymnázia, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvkové
organizace zřizované Ústeckým krajem
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Mgr. Radce Brejchové, ředitelce Gymnázia, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvkové
organizace, plat od 1. 7. 2022 (platový výměr č. 5834).
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
Termín: 30. 6. 2022
Usnesení č. 040/46R/2022
12.2 Změny v rejstříku škol a školských zařízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, s žádostí o změnu v rejstříku škol a školských zařízení, a to:
Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, spol. s r. o.
IČO: 25 115 138, Sídlo: Svatováclavská 1404, Žatec, PSČ: 438 01
se snížením kapacity oboru vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika, forma denní, ze 100 na 80
žáků, s účinností od 1.9.2022, v rejstříku škol a školských zařízení,
se zvýšením kapacity oboru vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie, forma denní ze 60
na 80 žáků, s účinností od 1.9.2022, v rejstříku škol a školských zařízení.
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30.6. 2022
Usnesení č. 041/46R/2022
12.3 Moderní škola 4.0 - vyhodnocení soutěže
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (odměny za umístění a účast) v rámci
motivačního programu „Dobrá škola - Moderní škola 4.0“ (dle podmínek programu),
příspěvkovým organizacím:
1. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická
škola Chomutov, příspěvková organizace, IČO: 41324641, sídlo: Chomutov, Na Průhoně
4800, PSČ: 430 03, ve výši 600 tis. Kč,
2. Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková
organizace, IČO: 46773509, sídlo: Štětí, Kostelní 134, PSČ: 411 08, ve výši 500 tis. Kč,
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3. Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany příspěvková organizace, IČO: 18380824,
sídlo: Podbořany, Kpt. Jaroše 862, PSČ: 441 01, ve výši 400 tis. Kč,
4. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf,
příspěvková organizace, IČO: 18383874, sídlo: Varnsdorf, Bratislavská 2166, PSČ: 407 47,
ve výši 250 tis. Kč,
5. Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace, IČO: 00497088, sídlo:
Teplice, Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany, PSČ: 415 01, ve výši 250 tis. Kč,
6. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, Školní 50, příspěvková
organizace, IČO: 47796006, sídlo: Chomutov, Školní 1060/50, PSČ: 430 01, ve výši 250 tis.
Kč,
7. Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, IČO: 00125423, sídlo: Most,
Dělnická 21, Velebudice, PSČ: 434 01, ve výši 250 tis. Kč,
8. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín,
příspěvková organizace, IČO: 47274689, sídlo: Děčín, Čsl. armády 681/10, Děčín I-Děčín,
PSČ: 405 02, ve výši 250 tis. Kč,
9. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace, IČO:
00082201, sídlo: Ústí nad Labem, Resslova 210/5, Klíše, PSČ: 400 01, ve výši 250 tis. Kč.
B) ukládá
1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k naplnění části A) tohoto usnesení
Termín: 30. 9. 2022
2. statutárnímu orgánu příspěvkových organizací dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele účelového neinvestičního příspěvku zřizovatele.
Termín: 28. 2. 2023
Usnesení č. 042/46R/2022
12.4 Podpora Sokolských žup – žádosti o neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
o stanovení procentuálního podílu dotace na celkových nákladech projektu v rámci Podpory
Sokolských žup 2022 do výše 100 % celkových uznatelných nákladů.
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s těmito žadateli:
1. Sokolská župa Krušnohorská-Kukaňova
IČ: 61515663
Sídlo: Tyršova 558/11, 419 09 Duchcov
Název projektu: Podpora mládeže župy K+K
Výše neinvestiční dotace: 46 300 Kč
2. Sokolská župa Podřipská
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IČ: 44224915
Sídlo: Libušina 1176, 413 01 Roudnice nad Labem
Název projektu: Podpora Sokolské župy Podřipské na děti a mládež
Výše neinvestiční dotace: 78 290 Kč
3. Sokolská župa Severočeská – Novákova
IČ: 46717404
Sídlo: Práce 78/19, 405 05 Děčín V - Rozbělesy
Název projektu: Oslava 160 let Sokola
Výše neinvestiční dotace: 53 290 Kč
4. Sokolská župa Sladkovského
IČ: 62251180
Sídlo: Poděbradova 638, 440 01 Louny
Název projektu: 160 let Sokola
Výše neinvestiční dotace: 22 120 Kč
C) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín 30. 8. 2022
Usnesení č. 043/46R/2022
12.5 Tisková oprava usnesení Rady Ústeckého kraje č. 038/43R/2022 ze dne 4. 5. 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje tiskovou opravu
v příloze č. 1, p.č. 37 k usnesení Rady Ústeckého kraje č. 038/43R/2022 ze dne 4. 5. 2022
takto:
u žadatele s názvem "Krajský svaz ČSPS - Ústecký kraj" se původně uvedené IČO: 62209744
opravuje na správné IČO: 05989353.
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, v návaznosti na
bod A) tohoto usnesení zajistit administraci smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s
opraveným IČem pro žadatele "Krajský svaz ČSPS - Ústecký kraj".
Termín: 30. 9. 2022
Usnesení č. 044/46R/2022
12.6 Stanovení neinvestičního příspěvku pro rok 2022 – Konzervatoř, Teplice,
Českobratrská 15, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,
o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2022 pro Konzervatoř, Teplice,
Českobratrská 15, příspěvkovou organizaci, sídlo: Českobratrská 862/15, 415 01 Teplice,
IČO: 61515779, ve výši 45 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s oslavou 50. výročí školy.
B) ukládá
1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
24

veškeré potřebné úkony k realizaci A) bodu tohoto usnesení.
Termín: 15. 8. 2022
2. Statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování.
Termín: 30. 9. 2022
Usnesení č. 045/46R/2022
12.7 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „KAP III – Ústecký kraj“
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. 20_082/0023028-01 k projektu „KAP III – Ústecký
kraj“ vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem Karmelitská 529/5,
118 12 Praha 1 – Malá Strana, IČO: 00022985, dle přílohy 1 předloženého materiálu, na
základě kterého bude Ústecký kraj čerpat dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání.
Usnesení č. 046/46R/2022
12.8 Šablony pro MŠ a ZŠ (OP JAK) – souhlas zřizovatele
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů s realizací projektů v rámci výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ z
Operačního programu Jan Amos Komenský pro MŠ, ZŠ a školská zařízení zřizovaná
Ústeckým krajem.

B) ukládá
1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, informovat
MŠ, ZŠ a školská zařízení zřizovaná Ústeckým krajem o tomto přijatém usnesení
Termín: 15.7. 2022
2. MŠ, ZŠ a školským zařízením zřizovaných Ústeckým krajem neprodleně informovat, po
schválení projektu „Šablony pro MŠ a ZS I“, o datu schválení a výši přidělených finančních
prostředků zřizovatele, prostřednictvím odboru školství, mládeže a tělovýchovy.
Termín: 30.6.2023
Usnesení č. 047/46R/2022
12.9 Navýšení příspěvku na provoz a stanovení účelového neinvestičního příspěvku pro
rok 2022 - Střední škola technická, Most, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazných ukazatelů pro rok 2022 pro Střední školu
technickou, Most, příspěvkovou organizaci, sídlo: Dělnická 21, Velebudice, 434 01 Most,
IČO: 00125423:
1. příspěvek na provoz ve výši 267 tis. Kč na celkový objem 23 465 tis. Kč, na náklady
spojené s navýšeným počtem obědů připravovaných ve školní jídelně.
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2. účelový neinvestiční příspěvek ve výši 276 tis. Kč, na vybavení pro rozvoz stravy.
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 7. 2022
Usnesení č. 048/46R/2022
12.10 Stanovení příspěvku na velkou údržbu pro rok 2022 – Gymnázium, Rumburk,
Komenského 10, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – příspěvku na velkou údržbu pro rok
2022, UZ00054, pro Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvkovou organizaci, sídlo:
Komenského 1130/10, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO: 47274603, ve výši 1 850 tis. Kč,
na dílčí opravy budovy školy (Komenského 1130/10).
B) ukládá
1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 7. 2022
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele.
Termín: 20. 12. 2022
Usnesení č. 049/46R/2022
12.11 Stanovení příspěvku na velkou údržbu a investičního příspěvku na rok 2022 Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazných ukazatelů pro rok 2022 pro Střední školu stavební
a strojní, Teplice, příspěvkovou organizaci, sídlo: Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany, 415 01
Teplice, IČO: 00497088:
1. příspěvek na velkou údržbu, UZ00054 ve výši 1 763 tis. Kč, na opravu zpevněných ploch v
areálu organizace,
2. účelový investiční příspěvek ve výši 1 005 tis. Kč, na výstavbu oplocení a na přesun a
rekonstrukci přístřešku pro uskladnění dřeva.
B) ukládá
1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 7. 2022
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazných ukazatelů.
Termín: 20. 12. 2022
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Usnesení č. 050/46R/2022
12.12 Aktualizace odvodu z fondu investic k 30. 6. 2022 – Střední škola lodní dopravy a
technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o snížení závazného ukazatele - příspěvku zřizovatele na provoz - pro
rok 2022, pro Střední školu lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvkovou
organizaci, sídlo: Dělnická 825/15, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín, IČO: 14450488, ve výši
216 tis. Kč na celkový objem 11 032 tis. Kč, z důvodu snížení odpisů – dílenská loď.
2. o snížení závazného ukazatele – povinného odvodu odpisů z majetku - pro rok 2022, v
souladu s § 28 odst. 9, písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u Střední školy lodní dopravy a technických řemesel,
Děčín VI, příspěvkové organizace, sídlo: Dělnická 825/15, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín,
IČO: 14450488, o 216 tis. Kč na celkový objem 2 955 tis. Kč.
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy:
a) aktualizovat finanční tok příspěvku zřizovatele na provoz – pro rok 2022, dle bodu A) 1.
Termín: 15. 7. 2022
b) připravit a předat příspěvkové organizaci písemné rozhodnutí o úpravě uložení odvodu z
fondu investic.
Termín: 13. 7. 2022
Usnesení č. 051/46R/2022
12.13 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti
školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru a s
nabytím majetku do vlastnictví příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 tohoto
usnesení.
Usnesení č. 052/46R/2022
12.14 Žádosti o poskytnutí individuální dotace z Fondu Ústeckého kraje za odbor SMT
pro rok 2022 – II.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí účelových finančních prostředků fyzickým osobám a
právnickým osobám na projekty dle přílohy 1 tohoto usnesení, za podmínky předložení
rozpočtu projektu upraveného v závislosti na výši poskytnuté podpory a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s těmito žadateli,
2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
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pozdějších předpisů, o neposkytnutí účelových finančních prostředků fyzickým osobám a
právnickým osobám na projekty dle přílohy 2 tohoto usnesení.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout
1. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí účelových finančních prostředků právnickým osobám na projekty dle
upravené přílohy 3 předloženého materiálu, za podmínky předložení rozpočtu projektu
upraveného v závislosti na výši poskytnuté podpory a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace s těmito žadateli,
2. dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí účelových finančních prostředků právnické
osobě na projekt dle přílohy 4 předloženého materiálu,
3. dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí účelových finančních prostředků právnické
osobě (svazek obci) na projekt dle přílohy 5 předloženého materiálu.
C) ukládá
1. Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2022
2.Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu
předložit návrh dle části B) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 27. 6. 2022
Usnesení č. 053/46R/2022
13.1 Souhlas s vyhodnocením nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem: „Nákup
2 ks víceúčelových vozidel 4x4 s max. hmotností 16-18 t se sypací nástavbou, sněhovou
radlicí a dvouramennou sekačkou“ zadavatele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace, zadávaného formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Záznam o odtajnění nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 2 ks
víceúčelových vozidel 4x4 s max. hmotností 16-18 t se sypací nástavbou, sněhovou radlicí a
dvouramennou sekačkou“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu;
2. Protokol o hodnocení a posouzení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Nákup 2 ks víceúčelových vozidel 4x4 s max. hmotností 16-18 t se sypací nástavbou,
sněhovou radlicí a dvouramennou sekačkou“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu;
B) souhlasí
S výběrem dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 2 ks
víceúčelových vozidel 4x4 s max. hmotností 16-18 t se sypací nástavbou, sněhovou radlicí a
dvouramennou sekačkou“ zadavatele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace podle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a uzavřením smlouvy s účastníkem CROY s.r.o.,
se sídlem Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník, IČ: 45147647, za podmínek uvedených v jeho
nabídce.
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Usnesení č. 054/46R/2022
13.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o začlenění spojů provozovaných dopravcem na lince R23
v územním obvodu Ústeckého kraje do DÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o začlenění spojů provozovaných dopravcem
na lince R23 v územním obvodu Ústeckého kraje do DÚK s dopravcem RegioJet a.s., sídlem
Náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno – město, IČ: 28333187, dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
Usnesení č. 055/46R/2022
13.4 Sankce za porušení smluvních povinností dopravců ve veřejné osobní dopravě
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o uložení pokuty podle článku 11 odst. 11 Smlouvy (pro oblast „Teplicko) a článku 10 odst.
10 Smlouvy (pro oblast „Šluknovsko“) o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě
k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na vymezených linkách
– oblast:
a) „Teplicko“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425 za
kalendářní den 23. 3. 2022 ve výši 1 000 Kč (nefunkční informační systém);
b) „PD Teplice“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425
za kalendářní den 23. 3. 2022 ve výši 1 000 Kč (poškozené vozidlo);
c) „Šluknovsko“ dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČ:
253 32 473 za kalendářní den 23. 5. 2022 ve výši 5 000 Kč (nefunkční informační systém);
2. o uložení pokuty podle článku 11 odst. 7 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na
vymezených linkách – oblast:
a) „PD Teplice“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425
za období od 28. 3. 2022 do 29. 4. 2022 v celkové výši 1 150 990 Kč (neodjeté spoje);
b) „Teplicko“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425 za
období od 1. 4. 2022 do 29. 4. 2022 v celkové výši 199 910 Kč (neodjeté spoje);
3. o uložení pokuty podle článku 11 odst. 26 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na
vymezených linkách – oblast „PD Teplice“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10,
274 01 Slaný, IČ: 60193425 za kalendářní den 3. 5. 2022 ve výši 5 000 Kč (nefunkční
odbavovací systém);
4. o uložení pokuty podle článku 11 odst. 38 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na
vymezených linkách – oblast „PD Teplice“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10,
274 01 Slaný, IČ: 60193425 za kalendářní den 21. 5. 2022 ve výši 15 000 Kč (řidička
přebírala hotovost, ale nevydávala jízdní doklady);
5. o uložení pokuty podle článku 11 odst. 23 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na
vymezených linkách – oblast „PD Teplice“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10,
274 01 Slaný, IČ: 60193425 za měsíc duben 2022 v celkové výši 94 000Kč (neumožněné
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sledování vozidel v reálném čase);
6. o uložení pokuty podle článku 11 odst. 26 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na
vymezených linkách – oblast:
a) „Teplicko“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425 za
kalendářní dny 23. 3. 2022 a 23. 4. 2022 v celkové výši 2 000 Kč (řidiči bez stejnokroje);
b) „ PD Teplicko“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ:
60193425 za kalendářní dny 23. 3. 2022 a 15. 4. 2022 v celkové výši 2 000 Kč (řidiči bez
stejnokroje);
7. o uložení pokuty podle článku 11 odst. 30 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné
linkové dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti částí území Ústeckého kraje na
vymezených linkách – oblast:
a) „PD Teplice“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425
za kalendářní den 17. 3. 2022 ve výši 1 000 Kč (řidič neposkytl pomoc osobě s omezenou
schopností pohybu);
b) „Teplicko“ dopravci ČSAD Slaný, s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČ: 60193425 za
kalendářní den 5. 4. 2022 ve výši 1 000 Kč (nevhodné chování řidiče);
8. o uložení pokuty podle článku 10 odst. 11 Smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého
kraje v oblasti „Šluknovsko“ dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, 360 09
Karlovy Vary, IČ: 253 32 473 za kalendářní den 23. 5. 2022 ve výši 2 000 Kč (teplota v
interiéru nad povolený limit);
9. o uložení pokuty podle článku 15 odst. 7 za porušení ustanovení článku 6 odst. 7 Smlouvy
o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U5, U7, U13 a doplňkových výkonů v rámci
aglomerace Ústí nad Labem dopravci RegioJet ÚK a.s., se sídlem nám. Svobody 86/17,
Brno-město, 602 00 Brno, IČ 07544014 za kalendářní den 25. 4. 2022 ve výši 10 000 Kč
(neuplatňovaný tarif);
10. o uložení pokuty podle článku 15 odst. 6 za porušení ustanovení článku 6 odst. 6 Smlouvy
o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U5, U7, U13 a doplňkových výkonů v rámci
aglomerace Ústí nad Labem dopravci RegioJet ÚK a.s., se sídlem nám. Svobody 86/17,
Brno-město, 602 00 Brno, IČ 07544014 za období od 13. 4. 2022 do 11. 5. 2022 v celkové
výši 120 000 Kč (nedostatečný počet zálohových vozidel);
Usnesení č. 056/46R/2022
13.5 Plnění smluvních povinností v dopravní obslužnosti – autobusová doprava
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o neprominutí povinnosti úhrady
smluvních pokut v celkové výši 418 110 Kč dopravce ČSAD Slaný s.r.o., Lacinova 1366, 274
01 Slaný, IČ: 60193425 dle výzev Ústeckého kraje uvedených v příloze 2 tohoto materiálu.
B) ukládá
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JUDr. Marku Hrabáčovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast dopravy a silničního
hospodářství, předložit návrh dle bodu A k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 27. 6. 2022
Usnesení č. 057/46R/2022
13.7 Zavedení slevy z jízdného pro osoby se zdravotním postižením 3. stupně a ukončení
bezplatné přepravy pro občany Ukrajiny platné od 1. 7. 2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, změnu Tarifu, Ceníku jízdného a Smluvních přepravních podmínek Dopravy
Ústeckého kraje dle příloh č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení,
B) souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s ukončením bezplatné přepravy cestujících ukrajinské státní příslušnosti na linkách
Dopravy Ústeckého kraje.
Usnesení č. 058/46R/2022
14.2 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
B) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje:
· žadatel č. 1: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů města Žatec
IČ: 64023796
sídlo: Husova 2796, 438 01 Žatec
výše neinvestiční dotace: 35 000 Kč
název projektu (akce): Oslavy výročí 150 let založení SDH Žatec
2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
uvedených žadatelů:
· žadatel č. 2: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
IČ: 44555601
sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): 11. Mezinárodní sborová soutěž Canco Meditarrania
· žadatel č. 3: Bezpečně na silnicích o.p.s.
IČ: 28733932
sídlo: Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec
výše dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Na kole jen s přilbou
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· žadatel č. 4: AVZO TSČ ČR TEPLICE hrad DOUBRAVKA, p. s.
IČ: 66090806
sídlo: hrad DOUBRAVKA 104, 415 01 Teplice
výše dotace: 199 515,60 Kč
název projektu (akce): Vybudování kavárny na hradě Doubravka
· žadatel č. 5: Klub žen Radonice nad Ohří, z. s.
IČ: 07636709
sídlo: Radonice nad Ohří 59, 440 01 Radonice nad Ohří
výše dotace: 33 000 Kč
název projektu (akce): Vesnice žije, udržujme tradice
· žadatel č. 6: Bateau z. s.
IČ: 1507311
sídlo: Vaníčkova 902/11, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 25 000 Kč
název projektu (akce): Léčba traumatu pomocí psychoterapeut. metody EMDR
· žadatel č. 7: Charita Ústí nad Labem
IČ: 44225512
sídlo: Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 120 000 Kč
název projektu (akce): Centrum pro rodinu Ovečka
C) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle
předloženého materiálu.
2. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:
· žadatel č. 8: POST BELLUM, z. ú.
IČ: 26548526
sídlo: Španělská 1073/10, 120 00 Praha - Vinohrady
výše neinvestiční dotace: 293 000 Kč
název projektu (akce): Příběhy našich sousedů
· žadatel č. 9: Krajská agrární komora Ústeckého kraje
IČ: 70914214
sídlo: SNP 144, 431 44 Droužkovice
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Setkání u památníku Přemysla Oráče ve Stadicích
3. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:
· žadatel č. 10: Statutární město Ústí nad Labem
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IČ: 00081531
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem
výše investiční dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Krizové byty pro potřeby občanů Ústeckého kraje
4. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
uvedených žadatelů:
· žadatel č. 11: SVAZEK OBCÍ PRO SILNICI II/260
IČ: 08385254
sídlo: Lovečkovice 40, 411 45 Lovečkovice
výše dotace: 330 330 Kč
název projektu (akce): Směrový dopravní průzkum 1/15, II/240, II/260
· žadatel č. 12: Czech Fashion Week s.r.o.
IČ: 07407718
sídlo: Jindřišská 937/16, 110 00 Praha - Nové Město
výše dotace: 250 000 Kč
název projektu (akce): Czech Fashion Week 2022
5. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
uvedených žadatelů:
· žadatel č. 13: Obec Domoušice
IČ: 00264903
sídlo: Domoušice 107, 439 68 Domoušice
výše dotace: 73 500 Kč
název projektu (akce): Slavnosti SDH Domoušice
· žadatel č. 14: Obec Žabovřesky nad Ohří
IČ: 00526771
sídlo: U Silnice 1, 410 02 Žabovřesky nad Ohří
výše dotace: 94 400 Kč
název projektu (akce): Setkání Žaboobcí 2022
· žadatel č. 15: Město Libochovice
IČ: 00263931
sídlo: náměstí 5. května 48, 411 17 Libochovice
výše dotace: 35 000 Kč
název projektu (akce): Umíme se bavit - 10. ročník
· žadatel č. 16: Město Postoloprty
IČ: 00265403
sídlo: Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty
výše dotace: 55 000 Kč
název projektu (akce): Den prevence
D) ukládá
Mgr. Ivě Dvořákové LL. M , člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh Zastupitelstvu
Ústeckého kraje dle bodu C) tohoto usnesení.
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Termín: 5. 9. 2022
Usnesení č. 059/46R/2022
14.3 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková
dotace) – 4. Výzva Ústeckého kraje – žádost o dotaci
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o stavu administrace projektu, podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí
dle předloženého materiálu.
B) rozhoduje
dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, o poskytnutí účelové investiční dotace v rámci „Dotačního
programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) – 4. Výzva
Ústeckého kraje“ příjemci a to v maximální výši a k účelu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a o
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného usnesením Rady
Ústeckého kraje č. 013/75R/2019 ze dne 21. 8. 2019.
C) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k zajištění realizace tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2022
Usnesení č. 060/46R/2022
14.4 Nominace hodnotitele za Ústecký kraj pro potřeby výzvy MK ČR, NPO
komponenta 4.5
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
návrh nominace Mgr. Jiřího Řeháka jako zástupce Ústeckého kraje při Regionální stále
konferenci, na pozici hodnotitele Národního plánu obnovy, komponenta 4.5 Rozvoj
kulturního a kreativního sektoru.
Usnesení č. 061/46R/2022
14.5 „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2022“ – schválení
dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o hodnocení žádostí o dotace v dotačním programu „Podpora začínajících
podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2022“
B) rozhoduje
1. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení) ve znění pozdějších předpisů na projekty žadatelům dle Přílohy č. 1 tohoto usnesení a
o uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito žadateli dle vzoru schváleného usnesením Rady
Ústeckého kraje č. 082/31R/2021 ze dne 24. 11. 2021.
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2. o poskytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení) ve znění pozdějších předpisů na projekty žadatelům dle Přílohy č. 2 tohoto usnesení a
o uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito žadateli dle vzoru schváleného usnesením Rady
Ústeckého kraje č. 082/31R/2021 ze dne 24. 11. 2021 v případě, že by některý žadatel
(žadatelé) dle Přílohy č. 1 odmítl přijmout poskytnutou dotaci nebo nesplnil podmínky pro
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace, a to v pořadí dle počtu získaných bodů,
od nejvyššího počtu bodů, a v případě shodného počtu bodů, dle data a času doručení žádosti
3. o neposkytnutí dotace dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení) ve znění pozdějších předpisů žadatelům dle Přílohy č. 3 tohoto usnesení
C) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, vedoucí odboru podpory podnikání, inovací a transformace Krajského
úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace části B) tohoto
usnesení.
Termín: 15. 8. 2022
Usnesení č. 062/46R/2022
14.7 Schválení účasti zástupce Ústeckého kraje na zahraniční služební cestě
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
účast Mgr. Ivy Dvořákové, LL.M., členky Zastupitelstva Ústeckého kraje na zahraniční
služební cestě do Polska v termínu 18. – 21. 7. 2022
Usnesení č. 063/46R/2022
14.8 Projekt RFC - schválení akčního plánu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
akční plán - hlavní výstup projektu RFC, PGI05866 z programu meziregionální spolupráce
Interreg EUROPE
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o podpisu Akčního plánu dle příloh tohoto materiálu v rámci projektu RFC,
PGI05866 z programu meziregionální spolupráce Interreg EUROPE
C) ukládá
Ing. Ivě Tomešové vedoucí odboru podnikání, inovací a transformace zabezpečit veškeré
potřebné úkony k zajištění realizace části B tohoto usnesení
Termín: 22. 7. 2022
Usnesení č. 064/46R/2022
14.9 Založení energetického centra – personální záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace zřizované Ústeckým
krajem dle přílohy č. 1 tohoto materiálu
B) bere na vědomí
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předpokládaný harmonogram výběrového řízení dle přílohy č. 2 tohoto materiálu
C) jmenuje
členy komise pro posouzení a hodnocení uchazečů výběrového řízení ve složení:
1. Mgr. Iva Dvořáková LL.M, členka Rady Ústeckého kraje
2. Ing. Iva Tomešová, vedoucí odboru podnikání, inovací a transformace
3. Ing. Pavel Hajšman, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a náhradníky členů komise pro hodnocení uchazečů vyhlášeného výběrového řízení
1. Mgr. Bc. Tomáš Rieger, člen Rady Ústeckého kraje
2. Ing. Jana Nedrdová, vedoucí oddělení transformace regionu
3. Ing. Jan Kadraba, vedoucí oddělení regionálního rozvoje
D) jmenuje
dle § 59, odstavce 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
Ing.
Vladimíra
Skalníka,
nar.
*************,
bytem
****************************************
do funkce ředitele příspěvkové organizace Ústeckého kraje:
název: Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 02
k 1.8.2022, a to na dobu určitou do doby jmenování nového ředitele příspěvkové organizace
na základě zřizovatelem vyhlašovaného výběrového řízení
E) stanoví
dle § 59, odstavce 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a
nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, ve znění pozdějších předpisů., plat dle přílohy č. 3 tohoto materiálu:
Ing. Vladimíru Skalníkovi, řediteli Energetického centra Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
F) ukládá
Ing. Ivě Tomešové, vedoucí odboru podnikání, inovací a transformace, zabezpečit veškeré
potřebné kroky k realizaci částí A) až E) tohoto usnesení
Termín: 5. 9. 2022
za podmínky, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje zřídí dle § 35 odst. 2 písm. i) zákona
č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou
organizaci s názvem „Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace“ s
účinností od 1. 8. 2022 a schválí její zřizovací listinu
1
Usnesení č. 065/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Křešice, se
sídlem: Nádražní 84, 411 03 Křešice, IČO: 00263851, a to:
- pozemek: p.č. 1000/27 o výměře 561 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.č. 1000/100 o výměře 515 m2, druh pozemku: druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 1011/1 o výměře 46 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 1000/27 díl „a“ a p. p. č. 1011/1 „díl „b“ dle geometrického
plánu č. 670-423/2021 ze dne 3. 9. 2021)
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsaných na LV č. 1031 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
2
Usnesení č. 066/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Kostomlaty
pod Řípem, se sídlem Kostomlaty pod Řípem č.p. 90, 413 01 Kostomlaty pod Řípem, IČO:
00263826 a to:
- pozemek: p.č. 868/2 o výměře 83 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (oddělen z p.č. 868 o výměře 6872 m2 dle geometrického plánu č. 419-72/2022
ze dne 5. 4. 2022)
- pozemek: p.č. 891/11 o výměře 196 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 891/12 o výměře 561 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
(odděleny z p.č. 891/1 o výměře 29170 m2 dle geometrického plánu č. 419-72/2022 ze dne 5.
4. 2022)
obec Kostomlaty pod Řípem, k. ú. Kostomlaty pod Řípem, zapsaných na LV č. 512 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
3
Usnesení č. 067/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje městu Vroutek, se
sídlem nám. Míru 166, 439 82 Vroutek, IČO: 00265705, a to:
- pozemek: p.č. 5626/9 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek je oddělen z p.č. 5626/1 o výměře 5756 m2 geometrickým
plánem č. 1068-017/2022 ze dne 2.3.2022),
obec Vroutek, k. ú. Vroutek, zapsané na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj.
4
Usnesení č. 068/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Brňany, se sídlem Brňany 93, 412 01 Brňany, IČO: 00263389, a to:
- pozemek: p.č. 503/4 o výměře 448 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.č. 503/1 o výměře 21465 m2 dle geometrického plánu č.
296-518/2017 ze dne 14. 7. 2017)
- pozemek: p.č. 503/5 o výměře 134 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.č. 503/1 o výměře 21465 m2 – díl „a“ a z p.č. 503/3 o
výměře 834 m2 – díl „b“ dle geometrického plánu č. 296-518/2017 ze dne 14. 7. 2017)
- pozemek: p.č. 503/6 o výměře 246 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.č. 503/1 o výměře 21465 m2 – díl „c“ a z p.č. 503/3 o
výměře 834 m2 – díl „d“ dle geometrického plánu č. 296-518/2017 ze dne 14. 7. 2017)
- pozemek: p.č. 483/10 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 483/11 o výměře 455 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 483/12 o výměře 300 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 483/13 o výměře 293 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 483/14 o výměře 308 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 483/15 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(odděleny z p.č. 483/6 o výměře 4156 m2 dle geometrického plánu č. 299-518/2017 ze dne 4.
8. 2017)
- pozemek: p.č. 483/22 o výměře 566 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z p.č. 483/7 o výměře 20759 m2 dle geometrického plánu č.
297-518/2017 ze dne 14. 7. 2017)
obec Brňany, k. ú. Brňany, zapsaných na LV č. 507 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2022
5
Usnesení č. 069/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Lhotka nad Labem, se sídlem Lhotka nad Labem č.p. 22, 410 02 Lhotka nad
Labem, IČO: 00526126, a to:
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- pozemek: p.č. 535/4 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
- pozemek: p.č. 535/5 o výměře 66 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 535/6 o výměře 83 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 535/7 o výměře 173 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 535/8 o výměře 99 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 535/9 o výměře 293 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
(odděleny z p.č. 535 o výměře 11718 m2 dle geometrického plánu č. 316-0309/2021 ze dne
31. 1. 2022)
obec Lhotka nad Labem, k. ú. Lhotka nad Labem, zapsaných na LV č. 186 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí
uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2022
6
Usnesení č. 070/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
obce Křešice, se sídlem: Nádražní 84, 41148 Křešice, IČO: 00263851, a to:
- pozemek: p.č. 8/3 o výměře 363 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace (zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 9/16 o výměře 819 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Křešice, k. ú. Třeboutice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec Křešice
- pozemek: p.č. 49/14 o výměře 598 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 85/4 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 89/4 o výměře 425 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 101/7 o výměře 196 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 986/17 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
- pozemek: p.č. 1014/3 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
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ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 1024/6 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 1025/9 o výměře 255 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 1025/11 o výměře 173 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec Křešice
- pozemek: p.č. 35/13 o výměře 102 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 843/6 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Křešice, k. ú. Nučnice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec a předání uvedených nemovitých věcí k
hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem:
Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3-Střekov, Ústí nad Labem, IČO: 00829048.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2022
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Usnesení č. 071/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí daru (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
obce Lovečkovice, se sídlem: č.p. 40, PSČ: 411 45 Lovečkovice, IČO: 00263982, a to:
- pozemek: p.č. 24/6 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(vznikne sloučením dílu „c“ o výměře 10 m2 odděleného z pozemku p.č. st. 9/1 a dílu „d“ o
výměře 40 m2 odděleného z pozemku p.č. 24/1 dle geometrického plánu č. 361-34/2021 ze
dne 7. 4. 2021
- pozemek: p.č. 25/2 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen z p.p.č. 25/2 o výměře 48 m2 dle geometrického plánu č. 361-34/2021 ze dne 7. 4.
2021
- pozemek: p.č. 159/24 o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 159/22 o výměře 2270 dle geometrického plánu č. 361-34/2021 ze
dne 7. 4. 2021, a zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 616/8 o výměře 93 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen z p.p.č. 616/2 o výměře 1084 dle geometrického plánu č. 361-34/2021 ze dne 7. 4.
2021, a zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 739/17 o výměře 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen z p.p.č. 739/1 o výměře 2167 dle geometrického plánu č. 361-34/2021 ze dne 7. 4.
2021, a zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 739/18 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z p.p.č. 739/1 o výměře 2167 dle geometrického plánu č. 361-34/2021 ze dne
7. 4. 2021, a zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
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- pozemek: p.č. 28/10 o výměře 66 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(oddělen z p.p.č. 28/1 o výměře 176 m2 dle geometrického plánu č. 364-195/2021 ze dne 12.
10. 2021)
- pozemek: p.č. 28/3 o výměře 58 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace,
obec Lovečkovice, k. ú. Lovečkovice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Lovečkovice a předání uvedených
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03, IČO: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2022
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Usnesení č. 072/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonávají Lesy
České republiky, s.p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
PSČ 500 08 Hradec Králové, a to:
- pozemek: p.č. 860 o výměře 731 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- pozemek: p.č. 858/2 o výměře 474 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Místo, k.ú. Blahuňov, zapsaných na LV č. 6 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem
státu vykonávají Lesy České republiky, s.p. a předání uvedených nemovitých věcí k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2022
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Usnesení č. 073/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru směny nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: st.p.č. 101 o výměře 412 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí
je stavba: Mašťov, č.p. 100, rod. dům,
obec Mašťov, k. ú. Mašťov, zapsané na LV č. 385 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj
za
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nemovité věci ve vlastnictví města Mašťova, Náměstí 80, 431 56 Mašťov, IČO: 00262021,
a to:
- pozemek: p.č. 3939/7 o výměře 253 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 3939/1 o výměře 1255 m2 geometrickým plánem č.
456-7082/2022 ze dne 3.5.2022,
- pozemek: p.č. 3962/38 o výměře 86 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek oddělen z p.č. 3962/3 o výměře 7224 m2 geometrickým plánem č.
456-7082/2022 ze dne 3.5.2022),
- pozemek: p.č. 3962/7 o výměře 123 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Mašťov, k. ú. Mašťov, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro město Mašťov.
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Usnesení č. 074/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru směny nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 718/7 o výměře 3826 m2, druh pozemku: ovocný sad,
obec Petrohrad, k. ú. Petrohrad, zapsané na LV č. 4 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj
za
nemovitou věc ve vlastnictví obce Petrohrad, č.p. 146, 439 85 Petrohrad, IČO: 00480975,
a to:
- pozemek: část p.č. 891/1 o výměře max. 4000 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Petrohrad, k. ú. Petrohrad, zapsanou na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro obec Petrohrad.
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Usnesení č. 075/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od
města Bílina, IČ: 00266230, se sídlem Břežánská 50/4, Bílina, PSČ 418 01, a to:
- pozemek: p.č. 2247/15 o výměře 1455 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 2247/17 o výměře 593 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 2247/19 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Bílina, k.ú. Bílina, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Teplice,
- pozemek: p.č. 79/15 o výměře 484 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Bílina, k.ú. Chudeřice u Bíliny, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
42

Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Teplice, za kupní cenu 156.420,-- Kč (60,-- Kč/m2, viz
důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2022
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Usnesení č. 076/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout o budoucím nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
*********************************************************, a to:
-pozemek: část p. č. 153/9 o výměře cca 31 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
obec Žiželice, k.ú. Přívlaky, zapsán na LV č. 55 u katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec, za kupní cenu 450 Kč/m2 (dle ZP č. 031/2021 ze dne 29.7.2021,
viz důvodová zpráva).
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 5. 9. 2022
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Usnesení č. 077/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od
**********************************************************, a to:
- pozemek: p. č. 941 o výměře 585 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Děčín XXXII-Boletice nad Labem, č. p. 144, objekt k bydlení, umístěna na
pozemku p. č. 941
obec Děčín, k. ú. Boletice nad Labem, zapsané na LV č. 1506 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, pro ***************** za celkovou kupní cenu
4.800.000 Kč (cena sjednána dohodou) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření
příspěvkové organizaci Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška – Kamenice,
příspěvková organizace, se sídlem: Huntířov, Stará Oleška č. ev. 131, PSČ: 405 02, IČO:
47274522.
B) ukládá
Mgr. Bc. Tomáši Riegerovi, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto
usnesení předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 27. 6. 2022
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Usnesení č. 078/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů
o
pronájmu
nemovité
věci
ve
vlastnictví
***************************************************************************
***************************** Ústeckému kraji, a to:
- pozemek: část p.č. 135/3 o výměře 18 m2, druh pozemku: orná půda,
obec Staňkovice, k. ú. Staňkovice u Žatce, zapsané na LV č. 325 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, na dobu určitou, nejpozději do 31. 12. 2025, ode
dne podpisu smlouvy, za účelem realizace stavby, a to: „Komunikace II/250-Staňkovice-směr
křižovatka I/7-odstranění sesuvu“, za cenu 24,-- Kč/m2/rok – tj. 432,-- Kč/rok vždy k datu 30.
6.
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Usnesení č. 079/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
o
pronájmu
nemovité
věci
ve
vlastnictví
**********************************************************, a to:
-pozemek: část p.č. 665/14 o výměře 631 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
obec Libočany, k. ú. Libočany, zapsán na LV č. 347 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Žatec, na dobu určitou, a to ode dne předání stavby stavebníkovi do
předání hotové stavby investorovi, tj. po dobu trvání realizace stavby, za účelem realizace
investiční akce „Cyklostezka Ohře“, za cenu 24 Kč/m2/rok – tj. celkově za 15.144,-- Kč/rok.
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Usnesení č. 080/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o výpůjčce nemovitých věcí od města Litoměřice, IČO: 00263958, se sídlem Mírové
náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, a to:
-pozemek: část p. č. 4831 o výměře 137 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
-pozemek: část p. č. 4826/2 o výměře 181 m2, druh pozemku: ostatní plocha
-pozemek: p. č. 4826/7 o výměře 270 m2, druh pozemku: ostatní plocha
-pozemek: část p. č. 4768/17 o výměře 32 m2, druh pozemku: orná půda
-pozemek: p. č. 4768/30 o výměře 58 m2, druh pozemku: orná půda
-pozemek: část p. č. 4855/1 o výměře 526 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Litoměřice, k. ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro město Litoměřice, na dobu určitou od podpisu smlouvy
o výpůjčce, do uplynutí 5 let od finančního ukončení projektu „Cyklostezka Ohře“, nejdéle do
44

31.12.2030.
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Usnesení č. 081/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení věcného břemene - služebnosti k nemovitým věcem, a to:
- pozemku: p.č. 674/4 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace
obec Děčín, k. ú. Nebočady, zapsaném na LV č. 117 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín
- pozemku: p.č. 2899/4 o výměře 72 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace
obec Roudnice nad Labem, k. ú. Roudnice nad Labem, zapsaném na LV č. 3597 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Povinný (vlastník pozemku): Povodí Labe, státní podnik, se sídlem: Víta Nejedlého 951/8,
Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové, IČO: 70890005.
Oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO:
70892156.
Služebnost umístění a užívání cyklostezky na služebných pozemcích po dobu neurčitou, resp.
po celou dobu její fyzické a právní existence v rozsahu 94 m2, to vše za celkovou
jednorázovou úplatu 2.440,00 Kč.
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Usnesení č. 082/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) ruší
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 130/27R/2021 ze dne 29. 9. 2021.
B) rozhoduje
1. o výjimce z „Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen k
nemovitým věcem ve vlastnictví Ústeckého kraje“ schváleného usnesením Rady Ústeckého
kraje č. 153/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017.
2. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení budoucí služebnosti inženýrské sítě k nemovité věci, a to:
- pozemku: p. č. 2681/1 o výměře 59733 m2, druh pozemku: orná půda
obec Děčín, k. ú. Děčín, zapsané na LV č. 1518 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Děčín.
Budoucí povinný (vlastník pozemku): Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48,
40002 Ústí nad Labem, IČO: 70892156.
Budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 40502, IČO: 24729035.
Služebnost umístění kabelového vedení vysokého napětí a chráničky HDPE pro zemní
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optický kabel v rámci stavby „DC-Děčín-HDPE z DC_DCVY do DC_1880“ bude zřízena v
rozsahu dle geometrického plánu, který předloží budoucí oprávněný. Výše jednorázové
úhrady bude vypočtena po dokončení stavby dle znaleckého posudku zpracovaného na
náklady budoucího oprávněného.
Pozemek p. č. 2681/1 je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Střední škola
zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková
organizace, se sídlem: Českolipská 123, 40502 Děčín-Libverda, IČO: 47274654.
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Usnesení č. 083/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen k
nemovitým věcem ve vlastnictví Ústeckého kraje“ schváleného usnesením Rady Ústeckého
kraje č. 153/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017.
2. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení služebností inženýrské sítě k nemovitým věcem (služebným pozemkům), a
to:
- pozemku: p.č. 801/1 o výměře 45141 m2, druh pozemku: ostatní plocha
- pozemku: p.č. 801/151 o výměře 17642 m2, druh pozemku: ostatní plocha
- pozemku: p.č. 801/156 o výměře 1145 m2, druh pozemku: ostatní plocha
- pozemku: p.č. 801/158 o výměře 8667 m2, druh pozemku: ostatní plocha
- pozemku: p.č. 801/164 o výměře 194 m2, druh pozemku: ostatní plocha
- pozemku: p.č. 801/166 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha
- pozemku: p.č. 801/167 o výměře 586 m2, druh pozemku: ostatní plocha
- pozemku: p.č. 801/168 o výměře 301 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Bitozeves, k.ú. Nehasice, zapsaných na LV č. 137 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO:
70892156.
Oprávněný: Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10
400 01 Ústí nad Labem, IČO: 70886300, jako vlastník panujících pozemků:
- pozemek: p.č. 801/137 o výměře 3382 m2, druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.č. 801/138 o výměře 1843 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Bitozeves, k.ú. Nehasice, zapsaných na LV č. 147 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec.
Služebnosti inženýrské sítě – přípojky NN - vybudované v SPZ Triangle v rámci stavby
hasičské stanice Bitozeves Hasičské záchranné služby Ústeckého kraje, které zasahují do
služebných pozemků - se zřizují v rozsahu celkem 66,1 m2 dle geometrického plánu pro
vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku č. 278-60/2022 ze dne 29. 4. 2022.
Služebnosti se zřizují bezúplatně (viz důvodová zpráva).
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Usnesení č. 084/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
46

Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/3019/2022/LT) dle přílohy č. 15.1
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správou a údržbou silnic Ústeckého
kraje, příspěvkovou organizací a obcí Křešín, Křešín 77, Lovosice 2, PSČ 410 02, IČ
00263842, pro stavbou dotčené nemovitosti, a to: pozemky p.č. 694/23 a p.č. 694/1 v k.ú.
Levousy, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, zapsané na LV č. 821 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro účely realizace
stavby "Levousy - rekonstrukce chodníků". Stavbou bude dotčena silnice č. III/2396.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o provedení stavby na pozemku
dle bodu A) tohoto usnesení
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Usnesení č. 085/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1027/2022/DC) k pozemku p.č.
392/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Děčín, k.ú. Podmokly, zapsanému na LV č. 5064 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikaci č. III/25852 nacházející se na
služebném pozemku ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost, a.s.,
Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene bude
povinnost zavázaného strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení,
jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním
úprav zařízení, a to v rozsahu 783,1 m2 dle geometrického plánu č. 4495-52/2022 ze dne
3.5.2022. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 228 387,50,- Kč
včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 30.9.2021.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 086/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/1032/2022/DC) k pozemku p.č.
690/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: neevidováno,
obec Šluknov, k.ú. Nové Hraběcí, zapsanému na LV č. 1513 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č. III/2667 nacházející se na
služebném pozemku ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4,
PSČ 405 02, IČ 247290135. Obsahem věcného břemene bude povinnost zavázaného strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení, jakož i vstup a vjezd v souvislosti
se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to v rozsahu 21 m2
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dle geometrického plánu č. 198-22773/2021 ze dne 21.5.2021. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu v částce 4.356,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze
dne 28.2.2022.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 087/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6034/2022/UL) k pozemku p.č. 373/1,
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: bez ochrany, obec
Chuderov, k.ú. Chuderov, zapsanému na LV č. 397 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikaci č. III/25373 nacházející se na služebném
pozemku ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská
1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene bude povinnost
zavázaného strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení, jakož i vstup a
vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav zařízení, a to
v rozsahu 22 m2 dle geometrického plánu č. 553-90/2011 ze dne 29.8.2012. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 5.040,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v
protokolu ze dne 14.9.2012.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 088/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/4019/2022/LN) k pozemku p.č.
876/10 a p.č. 1324, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
bez ochrany, obec Petrohrad, k.ú. Petrohrad, zapsanému na LV č. 215 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č. III/2243 nacházející se na
služebném pozemku ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene bude
povinnost zavázaného strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zařízení,
jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním
úprav zařízení, a to v rozsahu 520 m2 dle geometrického plánu č. 419-139/202030 ze dne
30.11.2020. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 53.100,- Kč
včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 3.10.2012.
B) zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení věcného břemene,
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jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto usnesení.
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Usnesení č. 089/46R/2022
16.1 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
ruší
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 135/39R/2022 ze dne 9. 3. 2022.
Usnesení č. 090/46R/2022
17.1 Projednání investičních záměrů s výdaji nad 5 mil. Kč - VI/2022
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Investiční záměr dle přílohy č. 15 tohoto materiálu s názvem "Krajské speciálně pedagogické
centrum – rekonstrukce a přístavba historické budovy sýpky, Měcholupy 1" ve výši
74.247.000,- Kč bez DPH včetně požadavku Komise investiční a majetkové, zvážit vyhledání
vhodnějšího objektu odborem SMT ve větším, dopravně přístupnějším městě.
B) ukládá
Mgr. Romanu Kovářovi, vedoucímu odboru SMT, prověřit možnost přestěhování příspěvkové
organizace "Krajské speciálně pedagogické centrum, Měcholupy 1" do většího, dopravně
dostupnějšího města a objektu.
Termín: 31. 9. 2022
C) schvaluje
Investiční záměry na akce:
1) Rekonstrukce mostu ev. č. 256-008 Želenice ve výši 33 000 tis. Kč bez DPH dle přílohy č.
1 tohoto materiálu.
2) Rekonstrukce mostu ev. č. 0272-7 Dolní Jiřetín ve výši 42 000 tis. Kč bez DPH dle přílohy
č. 2 tohoto materiálu.
3) VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf – snížení energetické náročnosti gastro provozu – Mariánská
1100, Karolíny Světlé 2703 ve výši 13 380 tis. Kč bez DPH dle přílohy č. 3 tohoto materiálu.
4) SPŠ, Ústí nad Labem – snížení energetické náročnosti gastro provozu – Resslova 5 ve výši
5.320 tis. Kč bez DPH dle přílohy č. 4 tohoto materiálu.
5) SŠ stavební a strojní, Teplice – snížení energetické náročnosti gastro provozu – Tyršova
692/17 ve výši 4 800 tis. Kč bez DPH dle přílohy č. 5 tohoto materiálu.
6) Gymnázium Roudnice nad Labem - snížení energetické náročnosti gastro provozu –
Havlíčkova 175 ve výši 9 000 tis. Kč bez DPH dle přílohy č. 6 tohoto materiálu.
7) VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ, Most – snížení energetické náročnosti gastro provozu – Z. Fibicha
2778/20, J. E. Purkyně 271 ve výši 5 790 tis. Kč bez DPH dle přílohy č. 7 tohoto materiálu.
8) SŠ AGT, Chomutov – snížení energetické náročnosti gastro provozu – Jezerská 272,
Fibichova 1149 ve výši 7.400 tis. Kč bez DPH dle přílohy č. 8 tohoto materiálu.
9)SŠ pedagogická, Litoměřice – snížení energetické náročnosti gastro provozu – Komenského
754/3, Dlouhá 221/4 ve výši 6.250 tis. Kč bez DPH dle přílohy č. 9 tohoto materiálu.
10) HŠ, OA a SPŠ, Teplice – snížení energetické náročnosti gastro provozu – Smetanovo
nám. 1452, Čsl. dobrovolců 2865 ve výši 18 505 tis. Kč bez DPH dle přílohy č. 10 tohoto
materiálu.
11) SŠT Most - snížení energetické náročnosti gastro provozu - Dělnická 21 ve výši 24 793
tis. Kč bez DPH dle přílohy č. 11 tohoto materiálu
12) SLŠ a SOŠ, Šluknov – snížení energetické náročnosti gastro provozu – T.G.Masaryka 580
ve výši 5 825 tis. Kč bez DPH dle přílohy č. 12 tohoto materiálu.
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13) SPŠ a SOŠ, Most – snížení energetické náročnosti gastro provozu – Jana Palacha 711/2 ve
výši 15.000 tis. Kč bez DPH dle přílohy č. 13 tohoto materiálu.
14) VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem - Rozšíření prostorových kapacit pro výuku odborných
předmětů ve volných prostorách DM, Kpt. Jaroše 622" ve výši 5 703 tis. Kč bez DPH dle
přílohy č. 14 tohoto materiálu.
Usnesení č. 091/46R/2022
17.2 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SPŠ, Ústí
nad Labem, Resslova 5 - rekonstrukce havarijního stavu přístupových chodníků a
nezpevněných ploch (Výstupní 2)“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SPŠ, Ústí nad
Labem, Resslova 5 - rekonstrukce havarijního stavu přístupových chodníků a nezpevněných
ploch (Výstupní 2)“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm.
a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami:
- celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
- termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 10 %
- délka poskytované záruky v měsících, nejméně 60 měsíců, nejvýše však 120 měsíců - váha
10 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat nejkratší termín realizace v týdnech od předání
staveniště.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost:
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle
ustanovení § 75 zákona;
profesní způsobilost:
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje;
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb,
jejích změn a odstraňování“;
technická kvalifikace:
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu stavebních prací nejméně 2 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na úpravu
venkovních prostor včetně vybudování chodníků a zpevněných ploch, včetně osvědčení
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek. Finanční objem stavebních
prací u každé z uvedených zakázek musí být minimálně 3 mil. Kč bez DPH;
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně
dokončeny)
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
osvědčení autorizované osoby vydané ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění
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(nebo osoby usazené nebo hostující), a to:
obor pozemní stavby - rozsah oboru pro autorizované inženýry, techniky a stavitele
(IP00,TP00,SP00) nebo
obor dopravní stavby - rozsah oboru pro autorizované inženýry (ID00) nebo
obor dopravní stavby, specializace nekolejová doprava - rozsah oboru pro autorizované
techniky a stavitele (TP02, SD02)
(Zároveň spolu s osvědčením bude předloženo prohlášení u této autorizované osoby, zda se
jedná o osobu odpovědnou za vedení realizace příslušných stavebních prací a uvedení, zda jde
o zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i
doklady vyžadované v § 83 zákona).
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění;
5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
122 odst. 3 zákona;
6. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na
částku 65.000,00 Kč (slovy: šedesátpěttisíc korun českých). Jistota může být složena jednou z
těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol: 15010022; specifický symbol IČO účastníka, tak, aby byla
připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, písemné
prohlášení pojistitele nebo originál záruční listiny ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6
zákona.
B) jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
C) ukládá
1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 7. 2022
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 9. 2022
D) svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v
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tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
E) pověřuje
Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby,
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.
Usnesení č. 092/46R/2022
17.3 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Speciální
ZŠ, MŠ a PŠ, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788 - oprava venkovních ploch a oplocení“
formou zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Speciální ZŠ,
MŠ a PŠ, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788 - oprava venkovních ploch a oplocení“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami:
- celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
- termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 10 %
- délka poskytované záruky v měsících, nejméně 60 měsíců, nejvýše však 120 měsíců - váha
10 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude
o pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny. V případě, že dojde ke shodě i ve výši
nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat
nejkratší termín realizace v týdnech od předání staveniště.
V případě, že dojde ke shodě i v délce termínu realizace, rozhodne o pořadí účastníků na 1. –
2. místě výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci písemně nejméně
5 pracovních dní předem přizváni.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle
ustanovení § 75 zákona
profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb,
jejích změn a odstraňování“
technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
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seznamu stavebních prací nejméně 2 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na pozemní stavitelství, a to na úpravu
venkovních prostor včetně vybudování chodníků, zpevněných ploch a oplocení. Finanční
objem stavebních prací u každé z uvedených zakázek musí být minimálně 6 milionů Kč bez
DPH přičemž:
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně
dokončeny.).
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci autorizované osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a
ustanovení § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné
za provádění stavebních prací vydané ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění
(nebo osoby usazené nebo hostující), a to:
obor pozemní stavby – rozsah oboru pro autorizované inženýry, techniky a stavitele (IP00,
TP00, SP00)
nebo
obor dopravní stavby – rozsah oboru pro autorizované inženýry (ID00)
nebo
obor dopravní stavby, specializace nekolejová doprava – rozsah oboru pro autorizované
techniky a stavitele (TP02, SD02).
(Zároveň spolu s osvědčením bude předloženo prohlášení u této autorizované osoby, zda se
jedná o osobu odpovědnou za vedení realizace příslušných stavebních prací a uvedení, zda jde
o zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i
doklady vyžadované v § 83 zákona).
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
122 odst. 3 zákona.
6. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na
částku 165.000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol: 1500992022, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V
opačném případě bude peněžní jistota vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli
zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické
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formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6
zákona.;
B) jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
C) ukládá
1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 15. 07. 2022
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 09. 2022
D) svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
E) pověřuje
Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby,
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů na 1. jednání komise
pro posouzení nabídek a hodnotící komise.
Usnesení č. 093/46R/2022
17.4 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „HŠ, OA a
SPŠ, Teplice - výměna střešní krytiny a oprava fasády, odvodnění a oprava nádvoří
(Benešovo náměstí č. p. 604/1)“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „HŠ, OA a SPŠ,
Teplice – výměna střešní krytiny a oprava fasády, odvodnění a oprava nádvoří (Benešovo
náměstí č. p. 604/1)“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm.
a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“)a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami:
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celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
termín realizace v týdnech od předání staveniště- váha 10 %
délka poskytované záruky v měsících (min. 60 měsíců, max. 120 měsíců)
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat nejkratší termín realizace v týdnech od předání
staveniště.
V případě, že dojde ke shodě i v délce termínu realizace, bude o pořadí účastníků na 1. - 2.
místě rozhodovat nejdelší poskytovaná záruka v měsících.
V případě, že dojde ke shodě i v délce poskytované záruky v měsících, rozhodne o pořadí
účastníků na 1. – 2. místě výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci písemně nejméně 5
pracovních dní předem přizváni.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle
ustanovení § 75 zákona
profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb,
jejích změn a odstraňování“
technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu stavebních prací 3 realizovaných zakázek v posledních
5 letech (před zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství,
včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek, z toho:
2 realizované zakázky, jejichž součástí byla oprava střechy a fasády. Finanční objem každé z
uvedených zakázek musí být minimálně 13 mil. Kč bez DPH.
1 realizovaná zakázky, jejíž součástí bylo odvodnění a oprava zpevněných ploch. Finanční
objem uvedené zakázky musí být minimálně 1,5 mil. Kč bez DPH
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně
dokončeny.).
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení §
160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů) odpovědné
za vedení realizace příslušných stavebních prací, a to doložením:
- osvědčení autorizovaného inženýra, technika nebo stavitele v oboru pozemní stavby (IP00,
TP00, SP00), vydaných ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, v platném znění
(Zároveň spolu s osvědčením bude předloženo prohlášení u této autorizované osoby, zda se
jedná o osobu odpovědnou za vedení realizace příslušných stavebních prací a uvedení, zda jde
o zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i
doklady vyžadované v § 83 zákona).
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4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
122 odst. 3 zákona
6. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na
částku 300 000 Kč (slovy: třistatisíckorunčeských). Jistota může být složena jednou z těchto
forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol: 1501072022, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V
opačném případě bude peněžní jistota vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli
zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6
zákona.;
B) jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
C) ukládá
1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 30. 6. 2022
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 9. 2022
D) svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
56

a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
E) pověřuje
Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby,
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.
Usnesení č. 094/46R/2022
17.5 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce „Centrum
sociální pomoci Litoměřice - DD Libochovice - výměna oken a reko obvod. pláště (vč.
zateplení) všech pavilonů“ zadávané formou otevřeného řízení v podlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Libochovice - výměna oken a reko obvod. pláště
(vč. zateplení) všech pavilonů“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Libochovice - výměna oken a reko obvod. pláště
(vč. zateplení) všech pavilonů“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Libochovice výměna oken a reko obvod. pláště (vč. zateplení) všech pavilonů“ dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
4. Závazný text smlouvy ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce s
názvem „Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Libochovice - výměna oken a reko
obvod. pláště (vč. zateplení) všech pavilonů“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Výpis z informačního systému skutečných majitelů vybraného dodavatele RB STAV plus
s.r.o., Roháčova 188/37, 13000 Praha – Žižkov, IČO: 27323099 dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele RB STAV plus s.r.o., Roháčova
188/37, 13000 Praha – Žižkov, IČO: 27323099 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem,
který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce a
za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo
zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
• celková nabídková cena v Kč bez DPH: 35 777 776,57
• celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 41 144 443,06
• termín realizace v týdnech od předání staveniště: 42
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem
Termín: 15. 08. 2022
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2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony
zadavatele u této veřejné zakázky, zejména připravit k uzavření smlouvu na plnění této
veřejné zakázky s vybraným dodavatelem a předložit jí k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje
po předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a informací podle
§ 122 odst. 3 zákona;
Termín: 31. 07. 2022
Usnesení č. 095/46R/2022
17.6 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZUŠ
Teplice – oprava střechy a venk. opěrných zdí (Chelčického 4) – III“ zadávané formou
zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZUŠ
Teplice – oprava střechy a venk. opěrných zdí (Chelčického 4) - III“ dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZUŠ
Teplice – oprava střechy a venk. opěrných zdí (Chelčického 4) - III“ dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „ZUŠ Teplice – oprava střechy a venk. opěrných zdí (Chelčického
4) - III“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Závazný text smlouvy z výzvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZUŠ
Teplice – oprava střechy a venk. opěrných zdí (Chelčického 4) - III“ dle přílohy č. 4
předloženého materiálu.
5. Výpis z evidence skutečných majitelů vybraného dodavatele dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele MATURE TEPLICE s.r.o.,
Tyršova 1007/16, 415 01 Teplice, IČO: 60490420 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem,
který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce a
za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo
zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
celková nabídková cena v Kč bez DPH: 20 833 044,31 Kč
celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 25 207 983,62 Kč
termín realizace v týdnech od předání staveniště: 33 týdnů
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem;
Termín: 31. 8. 2022
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony
zadavatele u této veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné
zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 31. 8. 2022
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Usnesení č. 096/46R/2022
17.7 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna
stávajících oken a dveří“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Zápis z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna stávajících
oken a dveří“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna stávajících
oken a dveří“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov,
p. o. - výměna stávajících oken a dveří“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Závazný text smlouvy z výzvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Gymnázium a Střední průmyslová škola, Masarykova 12 Duchcov, p. o. - výměna stávajících
oken a dveří“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Výpis z evidence skutečných majitelů vybraného dodavatele dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele WOOD4YOU s.r.o., Fibichova
3644/1a, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 241 87 798 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem,
který jako jediný podal nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce a za
předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel
požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
• celková nabídková cena v Kč bez DPH: 19.777.888,41 Kč
• celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 23.931.244,98 Kč
• termín realizace v týdnech od předání staveniště: 16 týdnů
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem;
Termín: 15. 8. 2022
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony
zadavatele u této veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné
zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 31. 7. 2022
Usnesení č. 097/46R/2022
17.8 Změna smlouvy č. 20/SML5170/SOD/INV ze dne 16. 07. 2020 na plnění veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala, ÚL –
stavební úpravy a dostavba areálu školy“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. návrh dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 20/SML5170/SOD/INV ze dne 16. 07. 2020, dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu
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2. změnový list č. 4, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
B) rozhoduje
1. o nepodstatných změnách závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce s
názvem „Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala, ÚL – stavební úpravy a dostavba areálu
školy“ dodavatele Společnost ISTAR-METROSTAV-Gymnázium Václava Šmejkala ÚL,
vedoucí společnosti I S T A R, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.), Drážďanská
856/74b, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 41327331, společník Metrostav a.s., Koželužská
2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 00014915, se kterým byla uzavřena dne 16. 07. 2020
Smlouva o dílo č. 20/SML5170/SOD/INV a o uzavření dodatku č. 4 k uvedené smlouvě o dílo
ve smyslu změnového listu č. 4 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu:
Původní cena dle SoD bez DPH: 378.390.480,93 Kč
Původní cena dle SoD včetně DPH: 457.852.481,93 Kč
Cena díla po dod. č. 1, 2 a 3 bez DPH: 389.448.410,86 Kč
Cena díla po dod. č. 1, 2 a 3 včetně DPH: 471.232.577,15 Kč
Dodatek č. 4
Dle § 222 odst. 4 zákona:
Dodatečné stavební práce bez DPH (vícepráce): 12.037.993,54 Kč
Dodatečné stavební práce bez DPH (méněpráce): 10.650.710,23 Kč
Dle § 222 odst. 6 zákona:
Dodatečné stavební práce bez DPH (vícepráce): 7.743.932,82 Kč
Dodatečné stavební práce bez DPH (méněpráce): 325.041,36 Kč
Hodnota dodatku č. 4 bez DPH: 8.806.174,77 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH: 398.254.585,63 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 4 včetně DPH: 481.888.048,61 Kč
2. o prodloužení termínu plnění na základě dodatečných stavebních prací dle 222 odst. 4 a 6
zákona. Nejde o nepovolenou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 písm. a) zákona. Dodatečné
stavební práce vyvolaly nutnost změny termínu plnění a to z 95 týdnů od předání staveniště
uvedených v dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 20/SML5170/SOD/INV na 98 týdnů od předání
staveniště.
C) ukládá
1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, předložit dodatek č. 4 k Smlouvě o dílo
k podpisu.
Termín: 15. 7. 2022
2. hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 4 k Smlouvě o dílo.
Termín: 31. 7. 2022
Usnesení č. 098/46R/2022
17.9 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SŠZ a
Z A. E. Komerse, Děčín - reko objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně
přístupové cesty“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SŠZ a
Z A. E. Komerse, Děčín - reko objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové
cesty“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SŠZ a
Z A. E. Komerse, Děčín - reko objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové
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cesty“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „SŠZ a Z A. E. Komerse, Děčín - reko objektu a skleníků
zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Závazný text smlouvy z výzvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SŠZ
a Z A. E. Komerse, Děčín - reko objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové
cesty“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5.Výpis z evidence skutečných majitelů vybraného dodavatele dle přílohy č. 5 předloženého
materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele Děčínský stavební podnik s.r.o.,
Folknářská 1246/21, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín, IČO: 47781483
a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a
to za podmínek uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že předloží veškeré doklady a
splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
celková nabídková cena v Kč bez DPH: 49 841 639,04 Kč bez DPH
celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 60 308 383,24 Kč bez DPH
termín realizace v týdnech od předání staveniště: 80 týdnů
délka poskytované záruky v měsících: 60 měsíců
C) ukládá
1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem;
Termín: 30. 9. 2022
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony
zadavatele u této veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné
zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 30. 9. 2022
Usnesení č. 099/46R/2022
17.10 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Gymnázium a
SOŠ Dr. Václava Šmejkala – stavební úpravy a dostavba areálu školy – vybavení
kuchyně“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Gymnázium
a SOŠ Dr. Václava Šmejkala – stavební úpravy a dostavba areálu školy – vybavení kuchyně“
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Gymnázium
a SOŠ Dr. Václava Šmejkala – stavební úpravy a dostavba areálu školy – vybavení kuchyně“
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala – stavební úpravy a
dostavba areálu školy – vybavení kuchyně“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení č. 2 na plnění veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala – stavební úpravy a
dostavba areálu školy – vybavení kuchyně“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
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B) rozhoduje
podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o zrušení zadávacího řízení, když se
v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po
zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.
C) ukládá
Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony související se
zrušením této veřejné zakázky.
Termín: 29. 7. 2022
Usnesení č. 100/46R/2022
17.11 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Gymnázium a
SOŠ Dr. Václava Šmejkala – stavební úpravy a dostavba areálu školy – vybavení
kuchyně“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala – stavební úpravy a dostavba areálu školy –
vybavení kuchyně“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu podle ustanovení
§ 3 písm. b), § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), za podmínky, že bude naplněno rozhodnutí zadavatele o zrušení
předchozí veřejné zakázky s názvem „Gymnázium a SOŠ
Dr. Václava Šmejkala – stavební úpravy a dostavba areálu školy – vybavení kuchyně“.
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami:
- celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 85 %
- termín dodání v týdnech od nabytí účinnosti kupní smlouvy - váha 15 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude
o pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci
písemně nejméně 5 pracovních dní předem přizváni.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona;
profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje;
technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 2
významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení na
dodávku vybavení kuchyně obdobného charakteru, jako je předmět veřejné zakázky, včetně
uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Finanční hodnota u každé z
uvedených zakázek musí být minimálně 1 500 000,00 Kč bez DPH.
(Dodávky musí být v období 3 let před zahájením zadávacího řízení skutečně dodány)
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4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona,
a o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
122 odst. 3 zákona.
5. nepožadovat složení jistoty dle § 41 odst. 1 zákona.
B) jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu.
C) ukládá
1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, podepsat Zadávací dokumentaci
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 29.7 2022
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se
zahájením této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení, předložit
výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky vybranému
dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti nabídky jako
nejvýhodnější.
Termín: 30. 9. 2022
D) svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
E) pověřuje
Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby,
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů na jednání komisí pro
posouzení nabídek a hodnotící komise.
Usnesení č. 101/46R/2022
18.1 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025 –
poskytnutí dotací z oblasti podpory včelařů a myslivosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu;
B) rozhoduje
podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
1. o poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemcům, ve výši, k účelu a za podmínek dle
příloh č. 1 a 3 tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s
těmito příjemci dle vzoru uvedeného v příloze H Programu schváleného usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 090/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021;
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2. o nevyhovění žádostem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelů uvedených v
příloze č. 2 tohoto usnesení z důvodu vyčerpání finančních prostředků alokovaných ve výzvě
k podávání žádostí o dotaci na rok 2022;
3. o nevyhovění žádostem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelů uvedených v
příloze č. 4 tohoto usnesení z důvodu nesplnění podmínek programu nebo nedoložení
nedílných příloh žádosti.
C) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje,
zemědělství a rozvoje venkova, v návaznosti na bod B) tohoto usnesení zajistit administraci
smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s žadateli dle přílohy č. 1 a 3 tohoto usnesení
a dále zajistit ukončení administrace v případě neposkytnutí dotace u neúspěšných žadatelů
dle přílohy č. 2 a 4 tohoto usnesení;
Termín: 31. 8. 2022
Usnesení č. 102/46R/2022
18.2 Program podpory rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na
období let 2022 až 2025 – poskytnutí dotací
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu,
B) rozhoduje
podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů
1. o poskytnutí účelové investiční dotace příjemcům, ve výši, k účelu a za podmínek dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito
příjemci dle vzoru uvedeného v příloze č. 4 Programu schváleného usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 089/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021;
2. o nevyhovění žádostem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace žadatelů uvedených v
příloze č. 3 tohoto usnesení z důvodu vyčerpání finančních prostředků alokovaných ve výzvě
k podávání žádostí o dotaci na rok 2022.
C) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle
předloženého materiálu.
2. rozhodnout o poskytnutí účelové investiční dotace příjemcům, ve výši, k účelu a za
podmínek dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace s těmito příjemci dle vzoru uvedeného v příloze č. 4 Programu schváleného usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 089/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021;
3. rozhodnout o nevyhovění žádostem o poskytnutí účelové investiční dotace žadatelů
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uvedených v příloze č. 4 tohoto usnesení z důvodu vyčerpání finančních prostředků
alokovaných ve výzvě k podávání žádostí o dotaci na rok 2022.

D) ukládá
Ing. Michalu Kučerovi, členovi Rady Ústeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje,
zemědělství a rozvoje venkova,
1. v návaznosti na bod B) tohoto usnesení zajistit administraci smluv o poskytnutí účelové
investiční dotace s žadateli dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
2. v návaznosti na bod B) tohoto usnesení zajistit ukončení administrace v případě
neposkytnutí dotace u neúspěšných žadatelů dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2022
3. předložit návrh dle bodu C) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 27. 6. 2022
4. v návaznosti na bod C) tohoto usnesení zajistit administraci smluv o poskytnutí účelové
investiční dotace s žadateli dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Termín: 31. 7. 2022
5. v návaznosti na bod C) zajistit ukončení administrace v případě neposkytnutí dotace u
neúspěšných žadatelů dle přílohy č. 4 tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2022
Usnesení č. 103/46R/2022
19.1 Projekt „Domov "Bez zámků" Tuchořice – Pořízení vybavení vč. elektromobilu“ v
rámci Integrovaného regionálního operačního programu REACT-EU, 101. výzva
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Domov "Bez zámků" Tuchořice –
Pořízení vybavení vč. elektromobilu v rámci výzvy č. 101 „Sociální infrastruktura se
zvýšenou energetickou účinností“ do Integrovaného regionálního operačního programu,
prioritní osa 6: REACT-EU, vč. podmínek dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého
materiálu,
B) schvaluje
1. zajištění povinného spolufinancování projektu Domov "Bez zámků" Tuchořice – Pořízení
vybavení vč. elektromobilu ze strany Ústeckého kraje v předpokládané výši 475 467,32 Kč
(10 % z předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu), zajištění předfinancování
projektu v plné výši předpokládaných celkových výdajů projektu 5 173 194,10 Kč včetně
zajištění financování nezpůsobilých výdajů projektu (v předpokládané výši 418 520,90 Kč),
2. realizaci projektu Domov "Bez zámků" Tuchořice – Pořízení vybavení vč. elektromobilu v
rámci výzvy č. 101 „Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“
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Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 6: REACT-EU,
C) ukládá
Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého
kraje, vzhledem k vydání právního aktu, další nezbytné jednání v rozsahu plné moci dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu.
Termín: 31. 12. 2023
Usnesení č. 104/46R/2022
19.2 Poskytnutí návratné finanční pomoci
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59, ods. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
1. o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 41.702,30 Kč s termínem splatnosti do 31.
12. 2022 městu Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov,
IČ: 00266027, dle žádosti uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení;
2. a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č.
3.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
1. o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 634.371,- Kč s termínem splatnosti do 31.
12. 2022 Statutárnímu městu Děčín, se sídlem Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČO:
00261238, dle žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení;
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
Usnesení č. 105/46R/2022
20.1 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Pořízení 3 ks
motorových vozidel pro potřeby ÚK“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Pořízení 3 ks
motorových vozidel pro potřeby ÚK“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle
ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 53 zákona
2. o rozdělení veřejné zakázky podle § 35 a § 101 zákona na 3 části:
1. část – osobní motorové vozidlo s objemem motoru 1900 a více cm³,
2. část – osobní motorové vozidlo s objemem motoru 1200 - 1500 cm³,
3. část – osobní motorové vozidlo s objemem motoru 1900 a více cm³
přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě nebo všechny tři
části zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Nabídka na
každou část zakázky musí být podána samostatně.
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3. o způsobu hodnocení nabídek pro každou část veřejné zakázky samostatně podle
ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii hodnocení a jejich váhami:
celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
termín dodání v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy – váha 20 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat nejkratší termín dodání v týdnech od nabytí účinnosti
smlouvy.
V případě, že dojde ke shodě i v délce termínu dodání, rozhodne o pořadí účastníků na 1. – 2.
místě výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci písemně nejméně 5 pracovních dní
předem přizváni.
4. o podmínkách prokázání kvalifikace:
Společně pro všechny části zakázky
základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle
ustanovení § 75 zákona
profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
technická kvalifikace
Samostatně pro 1. část
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu 3 realizovaných významných dodávek za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele,
spočívajících v dodávce motorových vozidel. Hodnota každé z nich musí být minimálně 700
000,00 Kč bez DPH.
(Dodávky musí být v období 3 let před zahájením zadávacího řízení skutečně dodány).
Samostatně pro 2. část
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu 3 realizovaných významných dodávek za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele,
spočívajících v dodávce motorových vozidel. Hodnota každé z nich musí být minimálně 350
000,00 Kč bez DPH.
(Dodávky musí být v období 3 let před zahájením zadávacího řízení skutečně dodány).
Samostatně pro 3. část
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu 3 realizovaných významných dodávek za poslední 3 roky před zahájením
zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele,
spočívajících v dodávce motorových vozidel. Hodnota každé z nich musí být minimálně 400
000,00 Kč bez DPH.
(Dodávky musí být v období 3 let před zahájením zadávacího řízení skutečně dodány).
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník zadávacího řízení ve
zjednodušeném podlimitním řízení splnění veškeré požadované kvalifikace v nabídce
předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k
prokázání kvalifikace může nahradit čestným prohlášením. Originály nebo ověřené kopie
dokladů o své kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona a v souladu s § 122 odst. 3
písm. b) zákona doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy,
pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona, předloží vybraný dodavatel před podpisem
smlouvy.
5. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5
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zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
6. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
122 odst. 3 zákona
7. nepožadovat složení jistoty dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona
B) jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle
upravené přílohy č. 2 předloženého materiálu
C) ukládá
1. Mgr. Tereze Benešové, vedoucí oddělení podpory řízení, pověřené zastupováním funkce
vedoucího odboru KR, podepsat Výzvu k podání nabídky uvedenou v příloze č. 1
předloženého materiálu.
Termín: 30. 6. 2022
2. Mgr. Tereze Benešové, vedoucí oddělení podpory řízení, pověřené zastupováním funkce
vedoucího odboru KR, ve spolupráci s odborem investičním zabezpečit nezbytné úkony
související se zahájením této podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a
doporučit zadání této veřejné zakázky vybraným dodavatelům, jejichž nabídky budou
vyhodnoceny podle ekonomické výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 9. 2022
D) svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
E) pověřuje
Mgr. Tereze Benešové, vedoucí oddělení podpory řízení, pověřené zastupováním funkce
vedoucího odboru KR, jako gestora a pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru
investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, které jsou za zadavatele
oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací
dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat údaje o této veřejné
zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále jako osoby, které zajistí
pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské hospodářské komory na
jednání hodnotící komise.
Usnesení č. 106/46R/2022
20.2 Ukončení smluvního vztahu č. 21/SML3246 se společností Raamar, s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
- o ukončení spolupráce na zajištění úklidu budov Krajského úřadu Ústeckého kraje se
společnosti Raamar, s.r.o., Praha 9, IČ 26024705, a výpovědi smlouvy č. 21/SML3246
uzavřené dne 26. 10. 2021
- o zajištění úklidu budov Krajského úřadu Ústeckého kraje vlastními zaměstnanci
B) ukládá
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Mgr. Tereze Benešové, pověřené vedoucí odboru kancelář ředitele
- předložit výpověď smlouvy č. 21/SML3246 se stávajícím smluvním partnerem zajišťujícím
úklid na budovách KÚÚK, společností Raamar, s.r.o., Praha 9, IČ 26024705, k podpisu
hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 06. 2022
C) ukládá
Mgr. Tereze Benešové, pověřené vedoucí odboru kancelář ředitele
- učinit potřebné kroky k zajištění úklidu vlastními zaměstnanci (nábor pracovníků, zajištění
pomůcek, vybavení, ochranných potřeb a dalších činností).
Termín: 31. 12. 2022
Usnesení č. 107/46R/2022
20.3 Stanovení počtu zaměstnanců Ústeckého kraje zařazených do krajského úřadu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o potřebě nově stanovit počet zaměstnanců Ústeckého kraje zařazených
do krajského úřadu
B) stanoví
dle ust. § 59, odst. 1b), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Ústeckého kraje zařazených do krajského úřadu ve
výši 645, a to s účinností od 1. 1. 2023
Usnesení č. 108/46R/2022
20.4 Využití veřejně přístupných prostor v bezprostředním okolí budovy „A“ Krajského
úřadu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
ukládá
Mgr. Tereze Benešové, pověřené vedoucí odboru kancelář ředitele
- zajistit vypracování studie na využití veřejně přístupných prostor v bezprostředním okolí
budovy „A“ Krajského úřadu Ústeckého kraje a jejího podloubí.
Termín: 31. 01. 2023
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SMLOUVA O SPOLUPRÁCI
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:
1. Česká komora architektů
IČ: 457 69 371
se sídlem Praha 1, Josefská 34/6, PSČ 118 00
zastoupená Ing. arch. Janem Kaslem, předsedou
(dále jen „Komora“)
a
2. Ústecký kraj
IČ: 708 92 156
se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený Ing. Janem Schillerem, hejtmanem
(dále jen „Partner“)

I.
Úvodní ustanovení
1. Komora je samosprávná stavovská organizace zřízená zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě (dále jen „Zákon“) jako právnická osoba sdružující všechny autorizované architekty. Dle
Zákona do působnosti Komory náleží mimo jiné pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření
prostředí, spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního
plánování, podporovat odborné vzdělávání a napomáhat šíření odborných informací,
spolupracovat s orgány státní správy, místní samosprávy a podnikatelskými subjekty.
2. Partner je vyšším územním samosprávním celkem a má zájem prostřednictvím spolupráce
s Komorou podpořit osvětu veřejnosti v tématech kvalitní architektury, územního plánování a
krajinářské architektury.
3. Komora od roku 2016 pořádá Českou cenu za architekturu jako soutěžní přehlídku realizovaných
architektonických děl.
4. Partner má zájem podpořit VII. ročník soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu (dále jen
„Cena“) a být uváděn jako partner Ceny. Komora má zájem prezentovat Partnera jako svého
partnera.

II.
Předmět spolupráce
1. Komora se na základě této smlouvy zavazuje poskytnout Partnerovi prezentaci a propagaci, jak je
uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy a Partner se zavazuje za tyto služby Komoře poskytnout
odměnu specifikovanou v článku III. této smlouvy.

1

III.
Finanční podmínky
1. Smluvní strany se dohodly, že za služby specifikované v článku II. odst. 1 této smlouvy Partner
uhradí Komoře odměnu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) + 21% DPH, celkem
tedy 60.500,- Kč (dále jen „Odměna“) za období spolupráce, tzn. od podpisu této smlouvy do 31.
12. 2022.
2. Smluvní strany se dohodly, že Odměna je splatná nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy
na základě faktury vystavené Komorou.

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Při plnění této smlouvy postupují smluvní strany v dobré víře a ve vzájemné spolupráci, hájí a
chrání svá vzájemná práva a vzájemně se informují o každé okolnosti důležité pro řádné plnění
povinností vyplývajících z této smlouvy.

V.
Doba trvání a možnosti ukončení
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2022.
2. Po dobu trvání této smlouvy není možné ji jednostranně ukončit, s výjimkou případů
vyjmenovaných níže v odstavcích 3 a 4 tohoto článku.
3. Komora je oprávněna tuto smlouvu vypovědět, pokud je Partner v prodlení s placením Odměny po
dobu delší než 30 dní a toto své pochybění nenapraví ani po písemné výzvě ze strany Komory.
Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po
doručení písemné výpovědi.
4. Partner je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, pokud Komora porušuje svoji povinnost propagovat
služby Partnera v rozsahu stanoveném v článku II. odst. 1 této smlouvy a toto své pochybení
nenapraví ani po písemné výzvě ze strany Partnera. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet
prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.
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VI.
Společná a závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této
smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemně formou vzestupně číslovaných dodatků
k této smlouvě podepsaných odpovědnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Jestliže se některé ustanovení této smlouvy stane v době její účinnosti neplatné nebo neúčinné,
zavazují se smluvní strany nahradit toto neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením jiným,
platným a účinným a nejlépe odpovídajícím smyslu této smlouvy. V rozsahu nedotčeném
neplatností některého z ustanovení této smlouvy, zůstává tato smlouva, v nejširším možném
rozsahu dle platných právních předpisů, v platnosti.
5. Bude-li v souvislosti s touto smlouvou doručováno smluvním stranám, bude jim doručováno na
adresu uvedenou u adresovaného účastníka v záhlaví této smlouvy, nebo na jinou předem písemně
sdělenou adresu.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že právní jednání spojené s uzavřením této smlouvy učinily
svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že jim
nejsou známy žádné právní překážky uzavření této smlouvy, že se s obsahem smlouvy řádně
seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
1. – popis kategorie „Partner České ceny za architekturu 2022“

V Praze dne ______________

V Ústí nad Labem dne ____________

Česká komora architektů

Ústecký kraj

_____________________
Ing. arch. Jan Kasl
předseda

_____________________
Ing. Jan Schiller
hejtman
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Datum

Jméno a příjmení
Mgr. Andrea
Kalasová

Zpracovatel
Vedoucí odboru

Bc. Jan Jelínek

Funkce a odbor
vedoucí odd.
VVP
vedoucí odboru
INF

Číslo příslibu / správce rozpočtu
Právně posouzeno

JUDr. Simona Hejnová

Předchozí souhlas dle kompetence
Zveřejněno v registru smluv
ID záznam uveřejnění smlouvy
Odkaz na usnesení orgánu kraje

Usnesení RÚK/ZÚK č.
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ze dne

vedoucí odboru
LP

Podpis

PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O SPOLUPRÁCI
ÚSTECKÝ KRAJ
PREZENTACE V RÁMCI PARTNERSTVÍ
ČESKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU 2022



1 sada výstavy nominovaných děl České ceny za architekturu 2022 (dodáno na forexových deskách vel.
B1, posterech A1, případně dle konkrétní dohody) - cca 35 - 40 panelů



doprovodný propagační materiál k výstavě (Bulletiny, katalogy)



doprovodný videomateriál (nominovaná díla 2022, medailonky oceněných děl z předcházejících ročníků,
dokumenty z předcházejících ročníků, reportáž z nominačního večera, záznam galavečera 2021)



Logo kraje na pozici partner na všech tiskovinách, oficiálních materiálech a akcích souvisejících s Českou
cenou za architekturu v průběhu celého ročníku



Právo po dobu partnerství používat označení „Partner České ceny za architekturu“ pro vlastní interní a
externí komunikaci; volný vstup na společenské eventy (nominační večer, galavečer, setkání partnerského
klubu) pro partnera a jeho hosty

PREZENTACE NA DOPROVODNÝCH AKCÍCH
NOMINAČNÍ VEČER ČESKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU
23. červen 2022 – Praha, Valdštejnská zahrada
Očekávaná účast cca 500 osob z řad architektů, investorů, veřejné správy, akademické obce, partnerů ČKA atd.
(nominační večer se bude konat pod záštitou předsedy Senátu ČR, která v rámci večera udělí Cenu předsedy
Senátu)

REGIONÁLNÍ VÝSTAVY
Putovní výstavy nominovaných a následně finalistů 6. ročníku ČCA (průběžně po celý rok v rámci ČR). Výstavy
probíhají od nominačního večera 7. ročníku do nominačního večera následujícího ročníku

GALAVEČER ČESKÉ CENY ZA ARCHITEKTURU
9. listopadu 2022, Praha, Forum Karlín
Očekávaná účast cca 1000 osob z řad architektů, investorů, veřejné správy, akademické obce, partnerů ČKA atd.
Možnosti prezentace:

loga v rámci prostor a dle konceptu večera

vizuální prezentace loga partnera formou projekce

volný vstup pro partnera a jeho hosty
 další prezentace dle dohody
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bod 4.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 009/46R/2022

Číslo Ústeckého kraje:
22/SML2308/SOS/KH
Číslo Severočeských dolů, a.s.: 2022/OKS/Z/20594

SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČO:
708 92 156
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
dále jen „Kraj“
a
Severočeské doly a.s.
Sídlo:
Boženy Němcové 5359, 430 01 Chomutov
Zastoupené:
Ing. Ivo Pěgřímkem, Ph.D., předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Feberem, místopředsedou představenstva
IČO:
49901982
DIČ:
CZ699005746
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 34005491/0100
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. B,
vl. 495
dále jen „Severočeské doly“
(Kraj a Severočeské doly dále společně též „smluvní strany“)
uzavírají na základě souhlasného projevu svých svobodných vůlí
tuto
SMLOUVU O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI
jejímž předmětem je dohoda o spolupráci v dále vymezených oblastech a cílech, včetně
nástrojů a metod pro jejich naplnění
Smluvní strany se dohodly takto:
1

Chráněné

I.
Preambule
Severočeské doly a Kraj vyjadřují podpisem této smlouvy své upřímné přesvědčení, že pouze úzká
spolupráce všech subjektů výrazně ovlivňujících dění v Ústeckém kraji může vést k dlouhodobému
zlepšení kvality života místních obyvatel. Smluvní strany považují udržitelný rozvoj za nutnou
podmínku zlepšení kvality života a usilují proto o dosažení ekonomické stability, sociálního smíru a
dalšího zlepšení životního prostředí. Kraj vnímá Severočeské doly jako subjekt, jehož činnost se
výrazně dotýká života občanů kraje. Kraj proto vyjadřuje svůj trvalý zájem na spolupráci se
Severočeskými doly, neboť je považuje za svého přirozeného a významného partnera při řešení
otázek v oblasti životního prostředí, zaměstnanosti, zdravotnictví a sociální sféry, vzdělávání, kultury,
sportu, společenského života, podpory podnikání a dalších rozvojových projektů a programů.
II.
Formy spolupráce
Severočeské doly tímto přislibují poskytnout Kraji v roce 2022 peněžitý dar v celkové částce
20.000.000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) (dále jen „dar“, popř. „darované prostředky“)
s tím, že dar bude připsán na účet Kraje v období do 30. 6. 2022. Kraj je oprávněn tyto darované
prostředky čerpat do konce roku 2022 na následující program:


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova
1806, příspěvková organizace, IČO 69411263, se sídlem Roudnice nad Labem,
Neklanova 1806, program výměna oken a zateplení budov areálu školy, přičemž z daru
bude Krajem na tento program vyčleněna (bezúplatně poukázána) částka podpory ve
výši 20 mil. Kč.

Kraj prohlašuje, že výše uvedený program splňuje podmínky stanovené usnesením vlády České
republiky č. 334 ze dne 14. dubna 1999, v platném znění, kdy:


Střední škola uvedená v tomto článku smlouvy spadá pod vymezení „střední odborné učiliště“ dle
uvedeného usnesení vlády, jelikož vzdělává žáky ve tříletých oborech vzdělání zakončených
závěrečnou zkouškou s výučním listem. Střední škola uvedená v rámci výše uvedeného programu
nabízí následující tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:
23-55-H/02 Karosář
23-56-H/01 Obráběč kovů
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
36-52-H/01 Instalatér
36-67-E/01 Zednické práce
36-67-H/01 Zedník
65-51-H/01 Kuchař - číšník
75-41-E/01 Pečovatelské služby

III.
Účel a podmínky spolupráce
1. Kraj se zavazuje, že darované prostředky použije na programy uvedené v článku II. Darované

prostředky budou použity účelově v souladu s usnesením vlády České republiky č. 334 ze dne
14. dubna 1999, v platném znění. V případě, že by po podpisu této smlouvy došlo v důsledku
pozdějších usnesení vlády České republiky ke změně účelovosti, Kraj se zavazuje program, resp.
programy přehodnotit, a dar použít v souladu s těmito pozdějšími usneseními.
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2. Dar je poskytnut na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
Severočeských dolů ze dne 30. června 2020 a v souladu s usnesením vlády České republiky č. 334
ze dne 14. dubna 1999, v platném znění.
3. Programem se rozumí investiční i neinvestiční akce či podobný projekt, na jehož realizaci jsou
poskytovány finanční prostředky z rozpočtu Kraje či jehož realizaci Kraj podporuje jiným
způsobem.
4. Kraj se zavazuje do 15. ledna 2023 poskytnout Severočeským dolům souhrnnou zprávu o použití
darovaných prostředků, které obdrží dle článku II. této smlouvy.
5. Smluvní strany se mohou dohodnout na pokračování spolupráce v dalším období písemným
dodatkem k této smlouvě, popřípadě uzavřením smlouvy nové.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a
číslovaných dodatků.
2. Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní
vyplývající příslušnými ustanoveními tohoto zákona.
3. Ústecký kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada Ústeckého kraje dne
……………….. usnesením č. …………………...
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si při sjednávání této smlouvy vymezily informace (obchodní tajemství, osobní
údaje), které jsou z povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv vyjmuty. Tyto informace
jsou v této smlouvě podtrženy, či jinak vhodně zvýrazněny, pokud si je smluvní strany nevymezily
jiným způsobem.
7. Severočeské doly se zavazují uveřejnit tuto smlouvu prostřednictvím registru smluv bez
zbytečného odkladu po jejím podpisu, vymezení informací, které jsou z povinnosti uveřejnění
prostřednictvím registru smluv vyjmuty, a anonymizaci této smlouvy, nejpozději však do 30 dnů
od uzavření této smlouvy.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv
v souladu se zákonem o registru smluv.
9. Smluvní strany jsou obecně při plnění této smlouvy povinny postupovat v souladu se zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („ZZOÚ“),
a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších
předpisů („Nařízení“). Budou-li si smluvní strany za účelem plnění této smlouvy zpracovávat
osobní údaje, uzavřou za tím účelem smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu
s čl. 28 odst. 3 Nařízení a se ZZOÚ.
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V.
Podpisy smluvních stran
Obě smluvní strany, mezi nimiž je tato smlouva uzavírána, shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před
jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné
vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým
podpisem.
V Ústí nad Labem, dne …………….
…………………………………………….
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman

V Chomutově, dne ………….........
……………………………………………….
Severočeské doly a.s.
Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D.
předseda představenstva
………………………………………………
Severočeské doly a.s.
Ing. Ladislav Feber
místopředseda představenstva
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele: 21/SML2720/01/SOPD/KH
Číslo příjemce:

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 16. 9. 2021, uzavřený mezi
níže uvedenými smluvními stranami:
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Zdeňka Šváchová, odbor INF
svachova.z@kr-ustecky.cz / 475 657 973
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu: 882733379/0800

Příjemce
„Ulpan Teplice“
Sídlo:
Duchcovská 1505/3, 415 01 Teplice
Zastoupený:
Robertem Applem, předsedou spolku
Kontaktní osoba: Michal Lebovič, člen výboru
E-mail/telefon: lebovic@troell.cz, 723901690
IČ:
22724117
Bank. spojení: Fio banka
číslo účtu: 230032367/2010

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace evidovanou pod
číslem 21/SML2720/SOPD/KH (dále jen „smlouva“).

Uvedené strany se dohodly na následující změně smlouvy takto:
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II.
Změna smlouvy
Článek I Předmět smlouvy, účel a výše dotace
1.

Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 007/24R/2021 ze dne 18.
8.2021 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši 20.000,- Kč
(slovy: dvacettisíc_korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 00048, za
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2022.

Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace, odst. 3. a 4. nově zní takto:
3. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2022.. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 (účinnost uznatelných nákladů).
III.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek bude zveřejněn dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední desce
poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy,
což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží po 1 vyhotoveních.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne ……. usnesením

…………………..
V Ústí nad Labem dne ………………..

V Teplicích dne …………..

……………………………………………………..

……………………………………………………….

Poskytovatel
Ústecký kraj
Ing. Jan Schiller, hejtman

Příjemce
Ulpan Teplice
Robert Appel, předseda spolku
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Tato Plánovací smlouva (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena v souladu s § 86 odst. 2 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen
„Stavební zákon“) v den níže uvedený u podpisu smluvních stran
MEZI
1. Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01, IČ: 70892156,
zastoupený
(dále jen „Vlastník“)
a
2. RTC Real a.s., se sídlem Tolstého 51/12, Praha 10 Vršovice, PSČ 101 00, IČ: 28226917, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13862,
(dále jen „Stavebník“)

Preambule
(A) Stavebník hodlá podat v rámci stavebního řízení žádost o umístění Projektu ve strategické
průmyslové zóně Triangle (dále jen „SPZ Triangle“), a to na pozemcích definovaných v Příloze
č. 1 této Smlouvy (dále jen „Pozemky“). Projekt je blíže definován v čl. 1 této Smlouvy.
(B)

Vlastník a Stavebník se rozhodli uzavřít tuto Smlouvu, za účelem naplnění požadavků podle § 86
odst. 2 písm. d) Stavebního zákona ohledně vybudování infrastruktury, která je blíže vymezena
v článku 2 této Smlouvy.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY takto:
Článek 1
Údaje o Projektu
1.

Záměrem Stavebníka je vybudovat na Pozemcích v SPZ Triangle Žatec (dále jen „Projekt“), v němž
po jeho úplném dokončení bude vytvořeno cca 300 nových pracovních míst. Předpokládaný
harmonogram výstavby Projektu Stavebníka (v návaznosti na získání potřebných povolení) je
následující:
a) termín zahájení stavby: 02. 2023
b) termín dokončení stavby: 05. 2024 – 1. etapa, 12. 2024 – 2. etapa, 8. 2025 – 3.etapa
c) termín zahájení zkušebního provozu: 05. 2024
Článek 2
Dopravní a technická infrastruktura

1.

Stavebník si zajistí na vlastní náklad napojení Projektu na dopravní a technickou infrastrukturu SPZ
Triangle včetně všech příslušných připojovacích poplatků. Stavebník předpokládá, že po uvedení
Projektu do provozu dojde k postupnému nárůstu potřeb a produkce jednotlivých médií
zajišťovaných v místě napojení na technickou infrastrukturu SPZ Triangle. Přehled těchto potřeb
a produkce v čase je specifikován v níže uvedené tabulce č. 1:

Tabulka č. 1 – Tabulka požadovaných kapacit v jednotlivých inženýrských sítích
Hala 1

Hala 2

Hala 3

Celkem

pitná voda (m3/den) -rezervováno

11,3

30,16

30,41

71,87

pitná voda (l/s) - plánované denní maximum

0,2

0,53

0,53

1,26

užitková voda (m3/den) - rezervováno

12,5 m3 / den (správa vnějších ploch)

12,50

užitková voda (l/s) – plánované denní maximum

0,45 l/s

0,45

splašková kanalizace (m3/den) – rezervováno

11,3

30,16

30,41

71,87

STL plynu - (m3/hod) rezervováno

215,34

396,28

349,15

960,77

el. energie (MW/22kV) - rezervováno

0,3

0,3

0,3

0,90

2024

2025

2026 a
následující

Celkem

pitná voda (m3/den) -rezervováno

41,46

71,87

71,87

71,87

pitná voda (l/s) - plánované denní maximum

0,73

1,26

1,26

1,26

užitková voda (m3/den) - rezervováno

12,5 m3 / den (správa vnějších ploch)

12,50

užitková voda (l/s) – plánované denní maximum

0,45 l/s

0,45

splašková kanalizace (m3/den) – rezervováno

41,46

71,87

71,87

71,87

STL plynu - (m3/hod) rezervováno

611,62

960,77

960,77

960,77

el. energie (MW/22kV) - rezervováno

0,6

0,90

0,90

0,90

2.

Vlastník se zavazuje na vlastní náklady zajistit výše požadované kapacity pitné vody včetně jejího
odkanalizování, užitkové vody a plynu a zajistit součinnost pro zajištění dodávky el. energie.

3.

Pokud se reálná spotřeba bude v jednotlivých letech od předpokládaných hodnot uvedených
v tabulce č. 1 lišit o více než 20 % (slovy: dvacet procent), zavazují se Vlastník a Stavebník
k uzavření dodatku k této Smlouvě, jímž dojde k přiměřené úpravě předpokládaných potřeb
a produkce uvedených v tabulce č. 1.

4.

Stavebník se zavazuje zajistit takovou součinnost, aby svým jednáním neohrozil ani neomezil
přípravu a výstavbu dopravní a technické infrastruktury související s rozvojem SPZ Triangle.

5.

Stavebník se zavazuje, že do kanalizačního řadu splaškové kanalizace SPZ Triangle bude vypouštět
pouze vody biologicky znečištěné v parametrech nepřesahujících hodnoty uvedené v kanalizačním
řádu.

2

Článek 3
Smluvní pokuty
1.

V případě zaviněného porušení závazku uvedeného v čl. 2. odst. 4 této smlouvy Stavebníkem má
Vlastník právo na náhradu škody, která mu v důsledku takového porušení vznikla.

2.

V případě porušení závazku uvedeného v čl. 2. odst. 5 této smlouvy Stavebníkem má Vlastník právo
na úhradu smluvní pokuty ve výši 10 tis. Kč za každé takové porušení. Tato smluvní pokuta
neomezuje nárok Vlastníka na náhradu škody v plné výši, a to včetně náhrady za případné sankce
udělené Vlastníkovi za činnost Stavebníka orgány státní správy.
Článek 4
Závěrečná ustanovení

1.

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

2.

Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

3.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Vlastník obdrží
2 vyhotovení a Stavebník 1 vyhotovení.

4.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a tímto
dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.

5.

Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, uhradí si každá smluvní strana veškeré náklady a
výdaje, které vynaložila v souvislosti s uzavřením a plněním této Smlouvy, samostatně.

6.

Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní
strany postoupit žádná práva, nároky ani povinnosti dle této Smlouvy.

7.

Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, nebude
tím dotčena platnost ani vymahatelnost žádného jiného ustanovení této Smlouvy.

8.

Tato Smlouva se uzavírá na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. [•] ze dne [•].

V Praze dne …………………

V Ústí nad Labem dne …………………

………………………………………….

……………………………………………

RTC Real a.s.

Ústecký kraj

Přílohy:
Příloha č. 1 – Pozemky
Příloha č. 2 – Výpis z obchodního rejstříku Stavebníka
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Příloha č. 1
LV č.
123
123
123
137
482
482
482

Vlastník
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj

Katastrální území
Minice
Minice
Minice
Nehasice
Staňkovice u Žatce
Staňkovice u Žatce
Staňkovice u Žatce

Pozemek p.č.
337/16
337/17
337/18
801/34
1010/28
1010/29
1010/30

4

Druh
Výměra (m2)
ostatní plocha
20704
ostatní plocha
5950
ostatní plocha
47983
ostatní plocha
701
ostatní plocha
20167
ostatní plocha
26088
ostatní plocha
44204

Příloha č. 2
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Krajský úřad
Číslo smlouvy dárce:
Č.j. dárce:

………………..
………………..

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:
Dárce:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
Ing. Veronika Dařílková, referentka odboru životního
prostředí a zemědělství
darilkova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 165

(dále jen „dárce“)
a
Obdarovaný:
Obec/Město:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bank. Spojení / Číslo účtu:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU:
I.
Předmět daru
Předmětem daru je peněžní částka ve výši …………………………. Kč, (dále jako „dar“).

strana 1 / 2

II.
Projevy vůle
1. Dárce touto smlouvou daruje dar obdarovanému, který jej za podmínek uvedených v této
smlouvě přijímá.
2. Dárce daruje dar v souladu s rozpočtem Ústeckého kraje na rok 2022, který byl schválen
usnesením č. 056/11Z/2021 ze dne 13. 12. 2021.
3. Dárce určuje, že dar bude obdarovaným využit výhradně na činnosti spojené s intenzifikací
odděleného sběru komunálních odpadů a zajištění využití využitelných složek
komunálních odpadů včetně jejich obalové složky a na informační a vzdělávací kampaně.
4. Obdarovaný se zavazuje, že dar využije pouze k účelu, k němuž byl darován.
5. Pokud obdarovaný použije dar k jiným účelům, než určuje dárce, je obdarovaný povinen
dar dárci vrátit v takové výši, která odpovídá výši, jež byla obdarovaným užita neoprávněně
k jinému účelu, a to do 14 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení daru.
III.
Ostatní ujednání
1. Dar bude obdarovanému dárcem poukázán na účet č. …………………….. vedený
u …………………., a to do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
2. Dárce má právo způsob využití daru zkontrolovat.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje
usnesením č. ……………… ze dne ………………2022.
2. Obdarovaný tímto potvrzuje, že o uzavření darovací smlouvy bylo rozhodnuto
………………………………. usnesením č. …………. ze dne …………..2022.
3. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran
obdrží její elektronický originál.
4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě obou smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími hospodaření
územních samosprávných celků.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
V.
Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetli,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
V Ústí nad Labem dne …………………

V …………………….. dne ………………..

…………………………………………….
Dárce
Ústecký kraj

………………………………………………
Obdarovaný
Obec (Město) ……………
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Krajský úřad
Číslo smlouvy dárce:
Č.j. dárce:

………………..
………………..

DAROVACÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:
Dárce:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
Ing. Veronika Dařílková, referentka odboru životního
prostředí a zemědělství
darilkova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 165

(dále jen „dárce“)
a
Obdarovaný:
Obec/Město:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ:
DIČ:
Bank. Spojení / Číslo účtu:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
(dále jen „obdarovaný“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DAROVACÍ SMLOUVU:
I.
Předmět daru
Předmětem daru je peněžní částka ve výši …………………………. Kč, (dále jako „dar“).
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II.
Projevy vůle
1. Dárce touto smlouvou daruje dar obdarovanému, který jej za podmínek uvedených v této
smlouvě přijímá.
2. Dárce určuje, že dar bude obdarovaným využit výhradně na činnosti spojené s intenzifikací
odděleného sběru komunálních odpadů a zajištění využití využitelných složek
komunálních odpadů včetně jejich obalové složky a na informační a vzdělávací kampaně.
3. Obdarovaný se zavazuje, že dar využije pouze k účelu, k němuž byl darován.
4. Pokud obdarovaný použije dar k jiným účelům, než určuje dárce, je obdarovaný povinen
dar dárci vrátit v takové výši, která odpovídá výši, jež byla obdarovaným užita neoprávněně
k jinému účelu, a to do 14 dnů ode dne doručení výzvy k vrácení daru.
III.
Ostatní ujednání
1. Dar bude obdarovanému dárcem poukázán na účet č. …………………….. vedený
u …………………., a to do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.
2. Dárce má právo způsob využití daru zkontrolovat.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Dárce tímto potvrzuje, že o poskytnutí daru bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje
usnesením č. ……………… ze dne ……………….
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě obou smluvních stran formou
písemných a číslovaných dodatků.
3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími hospodaření
územních samosprávných celků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
V.
Podpisy smluvních stran
Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetli,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
V Ústí nad Labem dne …………………

V …………………….. dne ………………..

…………………………………………….
Dárce
Ústecký kraj

………………………………………………
Obdarovaný
Obec (Město) ……………
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Výherci soutěže „Skleněná popelnice“ za rok 2021 v jednotlivých kategoriích včetně výše
finančního daru.
Kategorie „obce do 500 obyvatel“:
Pořadí Obec

IČO

Výše finančního daru

1.

Obec Doubice

47274212

35 000 Kč

2.

Obec Kladruby

00266388

25 000 Kč

3.

Obec Ploskovice

00264164

15 000 Kč

4.

Obec Kyškovice

00263869

10 000 Kč

5.

Obec Pesvice

00673323

10 000 Kč

IČO

Výše finančního daru

Kategorie „obce nad 500 obyvatel“:
Pořadí Obec
1.

Obec Libčeves

00265110

35 000 Kč

2.

Obec Staré Křečany

00261653

25 000 Kč

3.

Obec Chodouny

00263699

15 000 Kč

4.

Obec Výškov

00265721

10 000 Kč

5.

Obec Lipová

00261505

10 000 Kč

IČO

Výše finančního daru

Kategorie „města do 3 500 obyvatel“:
Pořadí Město
1.

Město Hoštka

00263648

35 000 Kč

2.

Město Třebenice

00264521

25 000 Kč

3.

Městys Brozany nad Ohří

00263397

15 000 Kč

4.

Město Hora Svaté Kateřiny

00265934

10 000 Kč

5.

Město Verneřice

00261742

10 000 Kč

IČO

Výše finančního daru

Kategorie „města nad 3 500 obyvatel“:
Pořadí Město
1.

Město Žatec

00265781

35 000 Kč

2.

Město Roudnice nad Labem

00264334

25 000 Kč

3.

Město Varnsdorf

00261718

15 000 Kč

4.

Město Libochovice

00263931

10 000 Kč

5.

Město Česká Kamenice

00261220

10 000 Kč
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Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2022 - 2025
Specifikace: Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2022 - soupis podpořených žádostí RÚK
Žadatel Fyzická osoba
Pořadové číslo

CELKEM

Číslo žádosti

Datum doručení
žádosti

Jméno a Příjmení FO

Žadatel Právnická osoba

Název PO

Název projektu

Termín zahájení

Termín ukončení

Maximální procentuální
podíl dotace na celkových
uznatelných nákladech
projektu v %

Požadovaná výše
dotace v Kč

Celkové náklady
v Kč

Celkový počet
bodů

Stručná anotace

IČO PO

1

ZPZ_EA_0027_22

01.04.2022

Hynek Bošina

Výsadba ovocných dřevin Křímov

31.03.2022

31.10.2022

80,00

185 600,00

232 002,00

15

Cílem projektu je přidat ovocné stromy do krajiny, původní staré odrůdy, odolné chorobám a škůdcům. Vhodné do podhorských
oblastí. Přiblížení se k původnímu rázu krajiny. Zvýšení biodiverzity a estetické hodnoty krajiny. Nákup ovocných stromů, hnojiva,
substrátu, kůlů, pletiva a náklady na hloubení jamek, výsadbu dřevin, příprava pozemku aj.

2

ZPZ_EA_0161_22

04.04.2022

Otakar Štejnar

Ovocné stromy na Pastvinách

01.04.2022

31.10.2022

80,00

162 940,00

203 680,00

15

Cílem projektu výsadba ovocných dřevin starých odrůd. Základním konceptem je dokončení funkčního celku, který zapadá do
krajiny svým charakterem a kterého bude dosaženo přirozenou cestou s minimem vstupů. Po dokončení výsadeb bude
pokračováno v péči o pozemek, pravidelným sečením a pastvou ovcí. Nákup ovocných stromků, kůlů, hnojiva, náklady na terenní
úpravy, výsadbu, kůlování, přesun hmot aj.

3

ZPZ_EA_0153_22

04.04.2022

Marek Čepelák

Doplnění remízu Mikulovice

01.04.2022

31.10.2022

80,00

109 590,00

136 991,00

15

Cílem projektu je zachování a údržba remízu, umístěný mezi polem a pastvinou. Dojde tím ke zvýšení potenciálu využití území,
zvýšení biodiverzity. Do realizace spadá příprava území (odstranění přehoustlých náletů), příprava půdy pro výsadbu nových
sazenic a vlastní výsadba. Vzrostlé stávající dřeviny budou zachovány - výběr. Nákup ovocných stromků, kůlů, úvazků, ochrany
proti okusu, hnojivo, náklády na odstanění křovin, přípravu před výsadbou, výsadbu, zálivku, mulčování aj.

4

ZPZ_EA_0126_22

04.04.2022

Helena Slavíková, Ing.

Obnova vodního prvku v sadu

01.04.2022

31.10.2022

80,00

189 080,00

236 360,00

15

Cílem projektu je vyčištění a obnova vodního prvku. Stávající vodní plocha bude sloužit k zachycení vody na pozemku p.č. 448, v
období sucha může být využita na zálivku. jinak bude sloužit pro drobné živočichy, obojživelníky a hmyz.

5

ZPZ_EA_0110_22

04.04.2022

Anna Hesová

Obnova vodní plochy Hořenec

01.04.2022

31.10.2022

80,00

191 130,00

238 920,00

15

Cílem projektu je vyčištění vodní plochy - odbahnění, tak aby mohla být funkční, zdaržovat vodu v krajině a nadále poskytovat
útočiště objživelníkům, drobným živočichům atd. Vyčištění vodní plochy je první z kroků ke zvýšení biodiverzity. Vytvoření
stanovištních prvků pro drobné živočichy např. suché zídky, mohylky z kamenů apod.

6

ZPZ_EA_0153_22

04.04.2022

Marek Čepelák

Doplnění remízu Mikulovice

01.04.2022

31.10.2022

80,00

109 590,00

136 991,00

15

Cílem projektu je zachování a údržba remízu, umístěný mezi polem a pastvinou. Dojde tím ke zvýšení potenciálu využití území,
zvýšení biodiverzity. Remíz z obou stran lemuje polní cestu, která je celoročně turisticky využívaná. Budou se vysazovat ovocné
dřeviny, starých odrůd. Výsadba bude citlivě zasazena do stávajícího remízu, tak aby byla zachována původní kostra. Upravena
bude zejména část, která je přerostlá a přesahuje do polí a pastvin.

7

ZPZ_EA_0161_22

04.04.2022

Otakar Štejnar

Ovocné stromy na Pastvinách

01.04.2022

31.10.2022

80,00

162 940,00

203 680,00

15

Cílem projektu výsadba ovocných dřevin starých odrůd. Základním konceptem je dokončení funkčního celku, který zapadá do
krajiny svým charakterem a kterého bude dosaženo přirozenou cestou s minimem vstupů. Po dokončení výsadeb bude
pokračováno v péči o pozemek, pravidelným sečením a pastvou ovcí.

8

ZPZ_EA_0064_22

07.04.2022

Jana Puschová

TŮNĚ V LOKALITĚ „POD
BAŽANTNOCÍ“ VE VARNSDORFU

01.06.2022

31.10.2022

80,00

84 440,00

105 560,00

15

Projekt řeší terénní úpravy, při kterých vniknou 2 tůně (podmáčené terénní prohlubně), do kterých se stahuje voda z vrcholu
Hraniční Buk a zdržuje se zde celoročně tj. i v letních měsících. Záměr investora je vybudování horní tůně a současné posílení
přítoku z přilehlé přírodní strouhy, která se nachází na tomtéž pozemku a dále vybudování dolní tůně v místě silně podmáčené
přirozené terénní deprese. Z horní (menší) tůně bude proveden přepad do stávající terénní nerovnosti na tomtéž pozemku, kterou
stéká voda do dolní (větší) tůně. Náklady na odtěžení zeminy včetně odvozu, posílení a zhutnění.

9

ZPZ_EA_0047_22

13.04.2022

Jozef Mikloška

Biodiverzita_Farma Jozefín

04.04.2022

07.07.2022

80,00

32 000,00

40 000,00

15

Cílem projektu je zabránění silného větru, výsadba stromů, použití stromů jako větrolamů

10

ZPZ_EA_0231_22

28.04.2022

Jaroslav Kotek

Stromy pro Františkův Vrch 2022

01.06.2022

31.10.2022

80,00

36 000,00

45 000,00

15

Výsadba stromů na holé planině, pro rozšíření biodiverzity a biologické rozmanitosti. Biokoridor a domov pro drobnou
zvěř, ptactvo, hmyz, aj. Výsadba 15 kusů listnatých stromů, včetně ochranných prvků, s ohledem na podmínky stanoviště:
nadmořskou výšku, sluneční a větrnou expozici, reliéf krajiny, hydrologické podmínky, apod. Nákup hnojiva, zeminy, kotvení, úvazu,
náklady nasadbu, dopravu, rypadlo aj.

11

ZPZ_EA_0279_22

25.05.2022

Lenka Sailerová

Návrat hmyzu do krajiny aneb
pomůžeme přírodě

01.04.2022

31.10.2022

80,00

96 000,00

120 000,00

15

Cílem projektu je zlepšení pastvy pro hmyz, zadržování vody v krajině, zabránění povětrnostním vlivům ve vysušování půdy.

12

ZPZ_EA_0059_22

08.04.2022

Staré odrůdy ovoce pro obnovu krajiny a
podporu biodiversity

01.01.2022

31.10.2022

80,00

68 800,00

86 000,00

13

Účelem projektu je soustřed'ovat v lokalitě Hlupice unikátní genofond starych odrůd ovocných stromů Ústeckého
kraje. Tato sbírka stouží jako základ jejich reintrodukce do okolní krajiny. Cílem je zachování odrůd, jejich
dokumentace jako součásti biodiverzity zemědětské krajiny. Náklady na řez stromů, výsadbu stromů, seč bilinného patra, testaci
odrůd aj.

1 428 110,00

1 388 624,00

Asociace Brontosaura

48132209

bod 7.6 příloha 2
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Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2022 - 2025
Specifikace: Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2022 - žádosti navržené k podpoře - soupis nepodpořených žádostí
Žadatel Právnická osoba
Název projektu

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Maximální procentuální
podíl dotace na celkových
uznatelných nákladech
projektu v %

Požadovaná
výše dotace v
Kč

Celkové
náklady v Kč

Celkový
počet bodů

Stručná anotace

28737466

Vybudování 2 vodních ploch (tůní) na
parc.č. 2331/8 v k.ú. Libouchec

01.06.2022

31.10.2022

80,00

200 000,00

250 000,00

13

V rámci zachování vody v krajině a zvýšení biodiverzity v oblasti je
cílem projektu vybudování 2 tůní (v minulosti byly z vlastních zdrojů
již 4 tůně na sousedním pozemku 2009/5 vybudovány). Nklady na
zemní práce, úprava břehů, folie, přepad aj.

28737466

Zakládání biopásů na orné půdě
poz.č. 2331/8

13

S ohledem na zvýšení rozmanitosti přírody v oblasti je cílem projektu
vybudování biopásů na hranici pozemku, které připějí ke zvýšení
biodiverzity a budou sloužit jako zázemí místní fauně. Tímto dojde k
přirozenému rozdělení velké plochy pole na menší celky. Nákup
dřevin a hnojiva, náklady na výkopové práce, výsadbu a dopravu
materiálu.

Pořadové číslo

Číslo žádosti

Datum doručení
žádosti

Název PO

IČO PO

1

ZPZ_EA_0261_22

27.04.2022

Medilax s.r.o

2

CELKEM

ZPZ_EA_0262_22

27.04.2022

Medilax s.r.o

01.06.2022

31.10.2022

80,00

200 000,00

250 000,00

400 000,00

500 000,00

bod 7.6 příloha 3
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Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2022 - 2025
Specifikace: Obnova krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2022 - soupis podpořených žádostí ZÚK
Žadatel Právnická osoba
Pořadové číslo

CELKEM

Číslo žádosti

Datum doručení
žádosti

Název projektu
Název PO

IČO PO

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Maximální
procentuální
podíl dotace na
celkových
uznatelných
nákladech
projektu v %

Požadovaná výše Celkové náklady Celkový počet
dotace v Kč
v Kč
bodů

1

ZPZ_EA_0107_22

20.04.2022

Město Benešov nad Ploučnicí

00261181

Obnova ovocného sadu pod vrchem Ostrý

01.01.2022

31.10.2022

80,00

75 200,00

94 000,00

2

ZPZ_EA_0176_22

26.04.2022

Město Louny

00265209

Ošetření jasanové aleje Lužerady – 1. etapa

20.01.2022

31.10.2022

80,00

196 020,00

245 025,00

271 220,00

339 025,00

Stručná anotace

13

Účelem obnovy ovocného sadu je navrácení péče o místní krajinu. Sad je
krajinotvorným a protierozním prvkem. Měl by sloužit široké veřejnosti.
Přínosem je komunitní prostor pro sběr ovoce, různé akce a odpočinek,
podpora biodiverzity, ochrana přírody - stanoviště vzácných a ohrožených
druhů rostlin a živočichů, budování vztahu veřejnosti k přírodě, zachování
starých odrůd ovocných stromů.

13

Cílem projektu je obnova dřevin v jasanové aleji. Celou alej tvoří celkem 80
ks jasanů. V 1. etapě bude ošetřeno 37 ks stromů. V rámci ošetření budou
provedeny bezpečnostní, zdravotní i popouštěcí řezy, úprava průjezdného či
průchozího profilu, lokální i obvodová redukce korun a instalace dynamické
vazby v horní úrovni. Náklady na ošetření aleje (37 stromů)

bod 7.6 priloha 4.pdf k usnesení č. 023/46R/2022

bod 7.6 příloha 4

Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2022 - 2025
Specifikace: Podpora záchranných stanic na území Ústeckého kraje v roce 2022 - soupis podpořených žádostí
Žadatel Právnická osoba
Pořadové číslo

CELKEM

Číslo žádosti

Datum doručení
žádosti

Investiční/Neinvestiční
Název PO

IČO PO

Název projektu

Termín zahájení

Termín ukončení

Maximální procentuální
podíl dotace na
celkových uznatelných
nákladech projektu v %

Požadovaná výše Celkové náklady
Celkový počet bodů
dotace v Kč
v Kč

1

ZPZ_EA_0046_22

04.04.2022

Neinvestiční

Český svaz ochránců přírody ZS Falco

2017083

Provoz ZS Falco 2022

01.04.2022

31.10.2022

100,00

200 000,00

200 000,00

13

2

ZPZ_EA_0225_22

27.4.20222

Neinvestiční

Zoopark Chomutov, p.o.

00379719

Podpora provozu Záchranné stanice Chomutov v
roce 2022

31.03.2022

31.10.2022

80,00

200 000,00

250 000,00

13

400 000,00

450 000,00

Stručná anotace

Cílem je zlepšení péče o handicapované volně žijící živočichy na
území Ústeckého kraje v roce 2022. Náklady na mzdy a vetrinární
péči.
Cílem projektu je podpora a rozvoj záchranné stanice v roce 2022
pro zajištění péče o volně žující živočichy. Nákup krmiva,
odchytových klecí, pohonných hmot a náklady na energie, mzdy a
veterinární péči.

bod 7.6 priloha 5.pdf k usnesení č. 023/46R/2022

bod 7.6. priloha 5

Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2022 - 2025 navržených k zamítnutí
Žadatel Fyzická osoba
Pořadové
číslo

Žadatel Právnická osoba

Číslo žádosti
Jméno a Příjmení FO

Název PO

Název projektu

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Maximální
procentuální podíl
dotace na celkových
uznatelných
nákladech projektu

IČO PO

Požadovaná
výše dotace

Celkové
náklady

Důvod

Specifikace: Podpora obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2022
1

ZPZ_EA_0102_22

Obec Domoušice

00264903

Úprava zeleně na hřbitově v Domoušicích 2022

13.04.2022

31.10.2022

80,00

80 000,00

100 000,00

Záměr dotace není realizován mimo zastavěná území a
zastavitelné plochy obce

2

ZPZ_EA_0185_22

Obec Hříškov

00556301

Obnova obecního sadu II.

01.04.2022

31.10.2022

70,00

175 000,00

250 000,00

Záměr dotace není realizován mimo zastavěná území a
zastavitelné plochy obce

Bod 8.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 025/46R/2022

Příloha č. 1

Změna závazného ukazatele
- objem prostředků na platy v absolutní výši na rok 2022 příspěvkových organizací
Ústeckého kraje
v tis. Kč
2022
Č.
org.

Název příspěvkové organizace

Odbor sociálních věcí

Schválená
výše ZU

Změna výše
ZU

Navrhovaná
výše ZU

876 096

4 327

880 423

1602

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o

60 414

320

60 734

1603

Domov Brtníky, p.o.

60 379

224

60 603

1605
1607
2601

Domov Severka Jiříkov, p.o.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.

30 611
36 326

156
176

30 767
36 502

57 088

294

57 382

3602

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

27 722

167

27 889

3603

Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.

227 283

1 061

228 344

4601

Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.

21 166

111

21 277

5602

Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.

48 311

279

48 590

5603

Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.

106 158

563

106 721

6601

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.

86 680

505

87 185

6603

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.

55 573

270

55 843

7601

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o.

58 385

201

58 586

V Ústí nad Labem dne 9. 6. 2022
Zpracoval: odbor sociálních věcí

Bod 8.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 025/46R/2022

Příloha č. 2

Změna závazného ukazatele
- příspěvek na provoz na rok 2022 příspěvkových organizací
Ústeckého kraje
v tis. Kč
2022
Č.
org.

Název příspěvkové organizace

Odbor sociálních věcí

Schválená
výše ZU

Změna výše
ZU

Navrhovaná
výše ZU

376 668

5 887

382 555

1602

Domovy pro seniory Šluknov - Krásná Lípa, p.o

27 174

435

27 609

1603

Domov Brtníky, p.o.

36 368

305

36 673

1605
1607
2601

Domov Severka Jiříkov, p.o.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice, p.o.
Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p.o.

16 127
10 129

212
239

16 339
10 368

30 317

400

30 717

3602

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

23 378

227

23 605

3603

Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o.

69 425

1 445

70 870

4601

Domov "Bez zámků" Tuchořice, p.o.

12 372

151

12 523

5602

Domov sociálních služeb Meziboří, p.o.

26 465

380

26 845

5603

Domovy sociálních služeb Litvínov, p.o.

44 181

766

44 947

6601

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.

28 669

687

29 356

6603

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.

19 861

367

20 228

7601

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p.o.

32 202

273

32 475

V Ústí nad Labem dne 9. 6. 2022
Zpracoval: odbor sociálních věcí

Bod 8.6 priloha 2.pdf k usnesení č. 029/46R/2022

Příloha č. 2

Dotační program
Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví a
multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou
závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022
1. Název dotačního programu
„Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví
a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou
závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022“ (dále jen „Dotační
program pro CDZ a MDT 2022“).
2. Specifikace dotačního programu dle konkrétní oblasti podpory
Dotační program pro CDZ a MDT 2022 vychází z oblasti podpory definované v čl. I.
bod 2) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým
krajem (dále jen „Zásady“) a je ve shodě s čl. 3 odst. 1 písm. e) Zásad Regionálního
podpůrného fondu Ústeckého kraje. V rámci dotačního programu bude podpořena
oblast vybraných poskytovatelů služeb center duševního zdraví (dále jen „CDZ“)
a multidisciplinárních týmů (dále jen „MDT“).
Dotační program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. xx/xxZ/2022 ze dne 27. 6. 2022 dle § 10 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o rozpočtových pravidlech“), na podporu sociálních služeb definovaných
v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o sociálních službách“), které poskytují služby CDZ a MDT.
3. Účel finanční podpory (dotace) a důvody podpory stanoveného účelu
Poskytnutím podpory podle tohoto dotačního programu plní kraj svoji povinnost zajistit
dostupnost poskytování služeb CDZ a MDT na svém území v souladu
se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve smyslu § 95 písm. g) zákona
o sociálních službách.
Cílem dotačního programu pro rok 2022 je zabezpečení poskytování sociální části
již existujících zdravotně-sociálních služeb v oblasti duševního zdraví a podpora
dalšího rozvoje sítě služeb pro lidi s duševním onemocněním v Ústeckém kraji.
Z dotačního programu lze podpořit okruhy činností související s poskytováním služeb
CDZ pro lidi se závažným duševním onemocněním a MDT pro cílové skupiny dětí, lidí
s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením,
přičemž podmínkou těchto služeb je, aby byla poskytována jak zdravotní část, tak část
sociální.
Služby musí splňovat podmínky stanovené ve Standardu služeb poskytovaných
v Centrech duševního zdraví pro osoby se závažným chronickým duševním
onemocněním (SMI) (dále jen „Standard CDZ“) a ve Standardech péče poskytované
multidisciplinárními týmy na podporu duševního zdraví dětí, lidí s demencí, lidí
s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro účely dotačního
programu pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních
týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí
s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 (dále jen „Standard MDT“), které tvoří
1

Příloha č. 2
přílohy Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování dotace poskytovatelům sociálních
služeb v programu Dotační program pro financování sociální části center duševního
zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí
s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 (dále
jen „Metodika pro CDZ a MDT 2022“).
Dotace v programu pro financování sociální části CDZ a MDT pro cílové skupiny dětí,
lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením
bude poskytnuta za účelem rozvoje a zabezpečení sítě služeb pro lidi s duševním
onemocněním, které jsou poskytovány v souladu s Národním akčním plánem
pro duševní zdraví 2020-2030.
Finanční podporu z rozpočtu kraje lze poskytnout na částečné krytí vyrovnávací platby,
která se týká financování běžných výdajů souvisejících se zajištěním činnosti CDZ
a MDT.
Finanční podporu z rozpočtu kraje lze poskytnout na úhradu uznatelných nákladů,
které jsou uvedeny v Metodice pro CDZ a MDT 2022.
4. Okruh způsobilých žadatelů
Předmětem podpory jsou vybrané registrované sociální služby poskytované na území
Ústeckého kraje. Podpořeny budou registrované sociální služby, na které jejich
poskytovatelé obdrželi Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování
sociální služby (dále jen „Pověření“) a jsou zařazené do Základní sítě sociálních služeb
Ústeckého kraje na období 2022-2024 (dále jen „Základní síť kraje“).
Okruh způsobilých žadatelů je předem definován Ministerstvem zdravotnictví ČR
v Seznamu poskytovatelů služeb CDZ a MDT. V Ústeckém kraji to jsou:
1. Fokus Labe, z. ú. - CDZ Ústí nad Labem;
2. Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko z. ú. - MTDZ pro seniory (Litoměřice);
3. DRUG–OUT Klub, z.s. - Ambulantní adiktologické služby – Adiktologický
multidisciplinární tým (Ústí nad Labem).
5. Informace o povaze dotace podle práva EU o veřejné podpoře
Finanční podpora na základě tohoto programu je poskytována v režimu veřejné
podpory slučitelné s vnitřním trhem podle Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince
2011 o použití článku 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu
(2012/21/EU), (dále jen „Rozhodnutí EK“). Subjekty, jejichž sociální služby jsou
součástí Základní sítě kraje, obdržely Pověření k poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu, které obsahuje, mimo jiné, kalkulaci maximální výše
vyrovnávací platby.
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6. Určený finanční objem na Dotační program pro CDZ a MDT 2022
Finanční objem určený na Dotační program pro CDZ a MDT 2022 je dán výší
přidělených finančních prostředků Ústeckému kraji z rozpočtu Ministerstvem
zdravotnictví ČR a činí 6 970 000,- Kč.
Poskytnutá dotace je účelovou neinvestiční dotací ke krytí nejvýše 100 % celkových
nákladů služeb zahrnutých v žádosti.
Pokud požadavky ze žádostí převýší výši finančních prostředků určených na tento
dotační program, bude využit systém redukčních koeficientů pro stanovení reálné výše
dotace.
Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např. další dotační programy
kraje, dotace ze státního rozpočtu, dotace obcí, úhrady uživatelů služeb, fondy
zdravotních pojišťoven), nebo z vlastních zdrojů příjemce dotace.
7. Spolufinancování z ESF
V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok,
na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím
grantového projektu nebo jiného projektu, bude dotace přidělená na službu z rozpočtu
kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr dvanáctin
(případně poměr daný počtem dnů - denin) a podíl okamžité kapacity, resp.
průměrných přepočtených pracovních úvazků pracovníků v přímé péči nebo lůžek,
služby financované z ESF.
8. Způsob poskytnutí finanční podpory a žádost o poskytnutí finanční podpory
Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace jsou uvedeny v Metodice pro CDZ a MDT
2022.
Způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována na elektronickém formuláři, který
je přílohou č. 2 tohoto vyhlášení. Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.
Formulář žádosti je zveřejněný na webových stránkách Ústeckého kraje www.krustecky.cz. Cesta k dokumentu: Sociální péče a Pakt zaměstnanosti/ Dotace/ Dotační
program pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních
týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí
s nařízeným ochranným léčením/ Dotační program pro financování sociální části
center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí
s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením
pro rok 2022. Přímý odkaz: Dotační program pro financování sociální části center duševního
zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou
závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)
Dokumenty jsou zveřejněné také na webových stránkách Ústeckého kraje v panelu
Dotace/ Oblast sociálních věcí/ Programové dotace-Regionální podpůrný fond
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ústeckého kraje. Přímý odkaz: Sociální věci: Programové dotace – Regionální podpůrný
fond Ústeckého kraje: Ústecký kraj (kr-ustecky.cz)
Žádost spolu s povinnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených v čl. VI.
odst. 5 a 6) Zásad doručena krajskému úřadu nejpozději do 7. srpna 2022. Pro podání
žádosti poštou nebo osobně na podatelnu je rozhodující razítko přijetí
podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Elektronicky, se zaručeným elektronickým podpisem, je možné žádost podat na:
epodatelnu: epodatelna@kr-ustecky.cz
nebo do datové schránky Ústeckého kraje: t9zbsva.
Žádost o dotaci podaná jiným způsobem než je uvedeno v čl. VI. odst. 5) a 6) Zásad,
(např. faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu), žádosti
doručené na jiné adresy, nebo žádosti obdržené po skončení lhůty pro podání žádosti
nejsou doručeny řádně nebo včas, a budou bezodkladně vráceny žadateli (bude-li to
možné).
Nedílné přílohy žádosti dle čl.: VI. odst. 2 Zásad jsou zejména:
a)

u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např.
výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další
doklady (např. společenská smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském
oprávnění, zřizovací listina), a to v kopii;

b)

doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické
osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat žadatele
o dotaci navenek (podepisování smluv), a to v kopii;

c)

doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má
registrační povinnost), a to v kopii;

d)

doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;

e)

údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci
skutečných
majitelů
ve
formě
úplného
výpisu
platných
údajů
a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji,
jedná-li se o evidující osobu – viz čl. VI, bod 1, písm. f) Zásad pro poskytování
dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem; úplný výpis
z evidence skutečných majitelů lze nahradit výpisem částečným u právnických
osob v právní formě nadace, nadačního fondu, ústavu, obecně prospěšné
společnosti, spolku, pobočného spolku, zájmového sdružení právnických osob,
mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené
v § 7 zákona č. 37/2021 Sb.

f)

čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo
v posledních 3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle
zvláštních právních předpisů, na jeho majetek nebyla nařízena exekuce; vůči
žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků (pokud je žadatel
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součástí skupiny podniků, se kterými je propojen, včetně podniků zahraničních),
nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory,
který dosud nebyl splacen, a to v originále;
g)

čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele,
nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li
o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či členem
statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, a to
v originále;

h)

čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu
a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel
žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále;

i)

čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě
splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům
se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému
fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat posečkání úhrady dlužných
závazků, a to v originále;

j)

čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
rozpočtu kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné
vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční prostředky v předchozích
obdobích poskytnuty, a to v originále;

k)

čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizace
projektu a nepůsobí jako prostředník, a to v originále;

l)

soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let
za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace
a uvedení finanční výše poskytnuté dotace, a to v originále včetně informace
o případných dalších žádostech tohoto projektu uplatněných u poskytovatele
v daném roce. V případě, že žadatel nerealizoval během posledních 3 let žádné
projekty za přispění kraje, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení, kterým
nahradí přílohu l) soupis projektů. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 7
Metodiky pro CDZ a MDT 2022;

m)

v případě zastoupení na základě plné moci – plná moc.

Povinné přílohy budou k žádosti nahrány výhradně ve formátu PDF a to tak,
že ke každé povinné příloze bude nahrán pouze jeden soubor PDF.
V případě, že poskytovatel sociálních služeb žádal o finanční podporu v rámci
některého dotačního programu ÚK na podporu sociálních služeb v roce 2022
a nedošlo u příloh a) až e) k žádné změně, dokládá pouze přílohy uvedené
pod písm. f) až k). Vzor čestného prohlášení k bodům f) až k) bude zveřejněn
na webových stránkách Ústeckého kraje.
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9. Termín vyhlášení
5. 7. 2022
(dle § 10c odst. 1 zákon o rozpočtových pravidlech musí být dotační program zveřejněn
nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti na dobu nejméně 90 dnů
od zveřejnění)
Počátek lhůty pro podání žádostí
4. 8. 2022
Termín uzávěrky pro přijímání žádostí
7. 8. 2022
10. Posuzování žádostí a kritéria hodnocení pro stanovení výše dotace
Kritéria a postup při hodnocení žádosti a stanovení výše dotace jsou uvedeny
v Metodice pro CDZ a MDT 2022.
Žádosti budou mimo jiné posouzeny dle následujících kritérií:








potřebnost služby v regionu, tzn. soulad se Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2022–2024, resp. Akčním
plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022 a jeho přílohy
Základní sítí kraje,
oprávněnost žadatele, tzn., zda je uveden v Seznamu poskytovatelů služeb
CDZ a MDT (Ministerstvo zdravotnictví ČR),
splnění podmínek stanovených ve Standardu služeb poskytovaných
v Centrech duševního zdraví pro osoby se závažným chronickým duševním
onemocněním (dále jen „Standard CDZ“) a ve Standardech péče poskytované
multidisciplinárními týmy na podporu duševního zdraví dětí, lidí s demencí, lidí
s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro účely
dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví
a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí
s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022
(dále jen „Standard MDT“), které tvoří přílohy Metodiky pro CDZ a MDT 2022,
efektivita (využívanost kapacity) služby,
uznatelné a neuznatelné náklady (viz Metodika pro CDZ a MDT 2022),

Kritéria pro stanovení výše dotace jsou stanoveny v Metodice pro CDZ a MDT 2022.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Na poskytnutí dotace není dle § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, právní nárok.
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada, resp.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v předpokládaném termínu 5. 9. 2022. Po vydání
ověřeného usnesení rady/zastupitelstva budou zveřejněny výsledky dotačního řízení.
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Úspěšní žadatelé o dotaci budou informováni o výši přidělené dotace a budou vyzvání
k poskytnutí podkladů potřebných pro zpracování smlouvy. Dále budou informováni
o postupu při kompletaci smlouvy a jejím zaslání poskytovateli.
Vzor smlouvy je přílohou vyhlášení dotačního programu č. 1.
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, zajistí odbor sociálních věcí, bez zbytečného odkladu
po rozhodnutí příslušného orgánu kraje, sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo
vyhověno a důvod nevyhovění žádosti – viz čl. IX odst. 11. Zásad.
Konzultační místo:
Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor sociálních věcí – OFKZ
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoba:
Mgr. Radka Zítková, 475 657 686, e-mail: zitkova.r@kr-ustecky.cz
Přílohy č. 1 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – VZOR
Příloha č. 2 – Žádost o dotaci – VZOR
Příloha č. 3 – Metodika pro CDZ a MDT 2022
Standardy tvoří přílohu Metodiky
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Číslo smlouvy u Poskytovatele dotace:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Poskytovatel“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
PaedDr. Jiřím Kulhánkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Bc. Anna Klimešová
klimesova.a@kr-ustecky.cz / 475 657 922
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
882733379/0800

a
Příjemce:
Sídlo (místo podnikání):
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ (RČ):
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „Příjemce“)

zapsaný ve veřejném rejstříku u …………………, oddíl ............, vložka…....... / v
živnostenském rejstříku u ………..
Kopie dokladu o právní subjektivitě Příjemce je součástí složky uložené na odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
(dále v textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „Smlouva“ nebo „smlouva“)
ČÁST I.
OBECNÉ VYMEZENÍ DOTACE
1. Pověření, předmět a výše dotace
Na základě žádosti poskytovatele sociální služby (dále jen „Služba“) o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Žádost“) uzavírá Poskytovatel s
Příjemcem tuto Smlouvu.
Dotace na základě této Smlouvy (dále jen „dotace“) tvoří nedílnou součást jednotné
vyrovnávací platby hrazené Příjemci v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106
odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu, ze dne 20. prosince 2011 č. 2012/21/EU (dále jen
„Rozhodnutí EK“).
Dotace se poskytuje v souladu se Žádostí evidenční číslo …… předloženou v rámci
programu „Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví a
multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou
závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022“ (dále též „Program“), a to v
následujícím členění:
Číslo
registrace
Služby –
identifikátor

Druh Služby

Název Služby

Poskytnutá
dotace celkem
Kč

Dotace je krytá ze státního rozpočtu, neboť prostředky na její poskytnutí Ústecký kraj získal
na základě Rozhodnutí č. ……… o poskytnutí dotace z kapitoly 335 – Ministerstva
zdravotnictví České republiky, které bylo vydáno dne ………. (dále také „Rozhodnutí MZ“).
Dotace bude poskytnuta způsobem uvedeným v Části IV. této Smlouvy.
V rámci Pověření Ústeckého kraje č. …… k zajištění dostupnosti poskytování sociální
služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022-2024
(dále též „Pověření“) vzniká Příjemci závazek k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu specifikované v této Smlouvě a v Žádosti v rámci Programu
ve smyslu ustanovení článku 4 Rozhodnutí EK.

2. Účel dotace
Dotace je určena na úhradu uznatelných nákladů, které souvisejí se zajištěním činnosti
centra duševního zdraví či multidisciplinárního týmu uvedené/uvedených v Části V.
Uznatelné náklady Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování dotace poskytovatelům
sociálních služeb v programu Dotační program pro financování sociální části center
duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s
Stránka 2 z 13

problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 (dále jen
„Metodika pro CDZ a MDT 2022“), v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro
příslušný druh sociální služby zákonem o sociálních službách, případně činnostmi
uvedenými ve Standardech CDZ/MDT, ve lhůtě uvedené v části I., bodu 3. této Smlouvy.
Rozpočet plánovaných nákladů je nedílnou součástí ujednání této smlouvy, uložené ve
spisu na Krajském úřadě Ústeckého kraje odboru sociálních věcí.
V roce 2022 je jako hlavní (povinný) indikátor realizace programu stanoven
přepočtený počet úvazků pracovníků CDZ a MDT v přímé péči, jež musí odpovídat
minimální výši přepočtených úvazků stanovených ve Standardech CDZ/MDT, jež jsou
přílohou Metodiky pro CDZ a MDT 2022. Povinný indikátor musí být naplněn alespoň
z 85 %.

3. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu
Dotace se poskytuje účelově (viz část. I odst. 2 Smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu
nákladů, které vznikly žadateli v období realizace od …. do 31. 12. roku, na který byla
dotace poskytnuta a byly žadatelem uhrazeny v období od … roku, na který byla dotace
poskytnuta do 26. 1. následujícího roku.

ČÁST II.
PRÁVNÍ RÁMEC PRO POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1. Na poskytnutí dotace z rozpočtu kraje není právní nárok.
2. Právní vztahy související s poskytnutím dotace se řídí zejména ustanoveními Rozhodnutí
EK, zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) zákonem č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Pravidla a
podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou stanovena v Metodice
pro CDZ a MDT 2022. Metodika pro CDZ a MDT 2022 je pro Příjemce dotace závazná.
Příjemce dotace prohlašuje, že se s Metodikou pro CDZ a MDT 2022 seznámil a souhlasí
s ní.
3. Příjemce prohlašuje, že byl Poskytovatelem seznámen s obsahem Rozhodnutí MZ
a zavazuje se k tomu, že jeho jednání bude plně v souladu s tímto rozhodnutím.
Nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy je Žádost Příjemce ze dne ……
a následující dokumenty dostupné na webových stránkách Poskytovatele www.krustecky.cz:
-

Rozhodnutí MZ;
Metodika pro CDZ a MDT 2022.

Příjemce dotace se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil, souhlasí
s nimi a považuje je za závazné.
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Okomentoval(a): [ZR1]: Každý z poskytovatelů je po část
roku 2022 zapojen do pilotního projektu od MZ.

V případě rozporu ujednání této Smlouvy a výše uvedených dokumentů (nebo těchto
dokumentů navzájem) je stanoveno následující pořadí závaznosti pro účely odstranění
rozporů:
- Rozhodnutí MZ;
- Metodika MZ;
- Standardy CDZ/MDT;
- Metodika pro CDZ a MDT 2022;
- Pověření;
- tato Smlouva;
- Žádost Příjemce dotace ze dne …… .

ČÁST III.
POVINNOSTI PŘÍJEMCE
Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:
1. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na který
byla dotace poskytnuta. Příjemce je vždy povinen nakupovat zboží a služby co
nejhospodárněji, a to vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým. *
2. Příjemce je povinen dotaci použít pouze na úhradu uznatelných nákladů, které souvisejí
se zajištěním činnosti centra duševního zdraví či multidisciplinárního týmu
uvedené/uvedených v Části V. Uznatelné náklady Metodiky pro CDZ a MDT 2022 v
rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální služby zákonem o
sociálních službách, případně činnostmi uvedenými ve Standardech a ve lhůtě uvedené
v části I., bodu 3. této Smlouvy.
Příjemce je povinen poskytovat sociální službu/y, uvedenou/é v Části I., odst. 1. a 2. této
Smlouvy, v souladu s ustanovením § 1 zákona o sociálních službách, pouze osobám v
nepříznivé sociální situaci. Příjemce je dále v souladu s ustanovením § 2, odst. 2 zákona
o sociálních službách, povinen plánovat poskytování sociální služby na základě
individuálních zjištěných potřeb tak, aby směřovalo k řešení nepříznivé sociální situace.
3. Při čerpání dotace je Příjemce povinen postupovat v souladu s údaji uvedenými v Žádosti
a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování sociálních služeb, které jsou uvedeny
v této Žádosti, a které jsou pro rok 2022 podpořeny.
4. Z poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady (tzv. neuznatelné náklady)
specifikované v Části VI. Uznatelné náklady Metodiky pro CDZ a MDT 2022.
5. Příjemce je povinen vést přidělenou dotaci na jednotlivé Služby v účetnictví odděleně
a vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit
daným účelovým znakem (UZ XXXXX) tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený
na základě této Smlouvy.
Příjemce je při vedení účetnictví povinen postupovat v souladu s příslušnými právními
předpisy a Metodikou pro CDZ a MDT 2022 (zejména její Částí IX., odst. 3. a 4.).
6. Příjemce je povinen dodržet nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb,
které jsou nedílnou součástí ujednání podle této Smlouvy, uložené ve složce
na Krajském úřadě Ústeckého kraje (dále jen „KÚÚK“) odboru sociálních věcí.
*

V případě kontroly musí příjemce prokázat, že výdaje byly vynaloženy za cenu obvyklou v místě plnění
v souladu se zásadou efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti.
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Od jednotlivých nákladových rozpočtů služeb je možno se odchýlit (za předpokladu
nepřekročení limitu optimální výše dotace) jen následujícím způsobem:
a) bez omezení provádět vzájemné finanční úpravy jednotlivých nákladových položek
hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu,
že bude dodržena stanovená výše příslušného druhu uznatelného nákladu
a změny nebudou mít vliv na stanovené účelové určení,
b) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených
z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém
rozpočtu služby) maximálně o 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový
druh za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace
a provedené změny nebudou mít vliv na účelové určení; na snižování uznatelných
nákladů v jednotlivých nákladových druzích se omezení nevztahuje,
c) vzájemnými finančními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených
z dotace navýšit jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém
rozpočtu služby) o více než 30 % z částky dotace přiznané na tento nákladový druh
za předpokladu, že bude dodržena celková výše poskytnuté dotace a provedené
změny nebudou mít vliv na účelové určení – pouze se souhlasem odboru SV
KÚÚK. Pracovníci odboru SV KÚÚK, resp. pracovníci OFKZ, o těchto změnách
budou rozhodovat na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb
(Příjemce).
7. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně nezahájí od 1. 1. 2022
nebo bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odst. 3 zákona o sociálních
službách, je povinen do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po
kalendářním měsíci, ve kterém k těmto skutečnostem došlo, ohlásit tuto skutečnost
Poskytovateli písemně na Formuláři hlášení změn (v případě poskytovatele sociální
služby registrovaného v Ústeckém kraji se oznamovací povinnost týká jen nezahájení
realizace sociální služby) a následně vrátit poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu
měsíců, ve kterých služba nebyla realizována) zpět na účet Poskytovatele
do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však do 30 kalendářních dnů
ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným okamžikem vrácení finančních
prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele je den jejich odepsání z účtu Příjemce.
V případě, že Příjemce nevrátí poskytnuté finanční prostředky ve stanovené lhůtě, jedná
se o porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona o rozpočtových
pravidlech a poskytovatel dotace zahájí další kroky k jejich vymáhání. Ustanovení tohoto
odstavce se použije i v případě výpovědi smlouvy Poskytovatelem.
8. Při použití dotace je Příjemce povinen zajistit, aby nedocházelo k duplicitnímu použití
finančních prostředků z více zdrojů na stejný uznatelný náklad.
9. V případě, že během roku, na který byla dotace poskytnuta, Příjemce obdrží podporu
na poskytování sociální služby od jiného poskytovatele, a to i z veřejných prostředků
nebo finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF“), je povinen
o této skutečnosti písemně informovat Poskytovatele a uvést veškeré údaje o výši
a účelu poskytnuté podpory (dotace). Hlášení dle tohoto odst. jsou předmětem hlášení
v rámci závěrečného vyúčtování vyjma finančních prostředků z ESF (Finanční prostředky
z ESF podléhají hlášení na Formuláři hlášení změn a to nejpozději do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Příjemce obdrží
rozhodnutí/smlouvu o přidělení této podpory).
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10. V případě, že služba podpořená v rámci tohoto dotačního programu získá/la na rok,
na který je dotace poskytována, plnou nebo částečnou podporu z ESF prostřednictvím
grantového projektu nebo individuálního projektu, bude dotace přidělená na službu
z rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr
dvanáctin (případně poměr daný počtem dnů – denin) a podíl okamžité kapacity, resp.
průměrných přepočtených úvazků pracovních úvazků pracovníků v přímé péči, služby
financované z ESF.
11. V případě, že by na základě svého posouzení Poskytovatel dospěl k závěru,
že by vzhledem k poskytnuté podpoře z veřejných zdrojů mohla část přiznané dotace
v rámci tohoto Programu představovat neslučitelnou veřejnou podporu s vnitřním trhem,
uvědomí o tom neprodleně Příjemce a případně nárok na poskytnutí dotace přiměřeně
zkrátí či vyzve Příjemce k vrácení části dotace, která představuje zakázanou veřejnou
podporu.
12. Příjemce je povinen písemně informovat Poskytovatele o následujících změnách údajů
uváděných v Žádosti, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám došlo na Formuláři
hlášení změn:
a) změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace ,
b) změna bankovního účtu Příjemce.
Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení,
e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci)
či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů povinně hlášených
dle zákona o sociálních službách (na oddělení plánování a registrace sociálních služeb
odboru sociálních věc KÚÚK).
Poskytovatel sociální služby (Příjemce) registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně
informovat odbor sociálních věcí, oddělení finančního řízení, kontroly a zřizovatelských
funkcí KÚÚK, o změnách údajů uváděných v Žádosti ve výše uvedeném termínu.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení
možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory
s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v závěrečném vyúčtování vyjma nahlášení
finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.
Z důvodů změn identifikačních/kontaktních údajů smluvních stran není nutné
uzavírat dodatek ke Smlouvě.
13. Je-li Příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato
až po předchozím souhlasu Poskytovatele. Má se za to, že předchozí souhlas
Poskytovatele byl dán, pokud se Poskytovatel nevyjádří k Příjemcem doručenému
oznámení o záměru likvidace nebo přeměny ve lhůtě 90 dnů od jeho doručení. Příjemce
je povinen Poskytovateli poskytnout veškeré informace o záměru likvidace
nebo přeměny, které mohou podle názoru Poskytovatele ovlivnit podmínky a účel
poskytnuté dotace.
14. Příjemce je povinen na žádost Poskytovatele bezodkladně písemně poskytnout
požadované doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami.
15. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním
sociální služby a prokazující čerpání poskytnuté dotace na sociální službu po dobu
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10 let od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými
právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. následujícího roku
po roce, na který byla dotace poskytnuta.
16. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je Příjemce povinen postupovat
v souladu s právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.
17. Příjemce je povinen odevzdat Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace
v souladu se Smlouvou a Metodikou pro CDZ a MDT za období týkající se celého roku
2022. Závěrečná zpráva a finanční vyúčtování dotace, jehož vzor je uveden v příloze č. 9
Metodiky obsahuje komentář k čerpání finančních prostředků a také údaje o:
a) plnění hlavního (povinného) indikátoru pro rok 2022, tedy přepočtený počet úvazků
pracovníků CDZ a MDT v přímé péči†, jež musí odpovídat alespoň minimální výši
přepočtených úvazků stanovených ve Standardech
b) počtu klientů CDZ a MDT, tedy souhrnného počtu klientů, evidovaných CDZ a MDT,
včetně anonymně podpořených osob
c) k podkladům Příjemce přiloží komentář a současně převede na účet kraje případnou
vratku dotace. V případě vratky zašle e-mailem avízo o vratce.
Komentář k Závěrečné zprávě a vyúčtování dotace obsahuje prohlášení o dodržení
podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace a dále je zaměřen zejména
na zdůvodnění výše případné vratky dotace (vratky v průběhu roku, vratky
při finančním vypořádání dotace), na specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých
nákladových položek, uvedení skutečných zdrojů financování sociální služby a na plnění
indikátorů týkajících se přepočtených úvazků pracovníků CDZ a MDT v přímé péči a počtu
klientů.
Při vyúčtování dotace postupuje Příjemce zejména v souladu s pravidly obsaženými
v Části X., odst. 11. Metodiky pro CDZ a MDT 2022.
V případě, že došlo k nadměrnému vyrovnání, je Příjemce povinen nadměrně vyplacenou
částku vrátit na bankovní účet Poskytovatele č. 882733379/0800 v termínu do 26. ledna
2023.
18. Pokud Příjemci (poskytovateli sociální služby) byla na příslušný rok přidělena dotace
ve výši 3 mil. Kč a více, předloží do 31. srpna následujícího roku odboru sociálních věcí
KÚÚK:
a) výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté
dotace – v případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost
ověřování účetní závěrky auditorem,
b) vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě
ostatních poskytovatelů sociálních služeb.
Výrok a/nebo vyjádření auditora musí být předloženy jako samostatný dokument nikoli
jako součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení KÚÚK
nepožaduje).
†

Jedná se o pracovníky, jejichž činnost je definována v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tedy:
a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110,
b) pracovníci v sociálních službách,
d) pedagogičtí pracovníci,
e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.
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19. V případě, že Příjemce nedodá výrok a/nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu,
může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace v následujících letech.
20. Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto smlouvou se postupuje
dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a č. 255/2012 Sb.,
o kontrole (kontrolní řád). Při uplatnění sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení
dotace se postupuje podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech. V rámci
veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno dodržení veškerých podmínek čerpání dotace
včetně splnění podmínek pro poskytnutí vyrovnávací platby ve smyslu čl. 5 Rozhodnutí
EK.
21. Příjemce je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci
a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito
oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly KÚÚK
a přizvané osoby dle § 6 zákona č. 255/2012Sb., o kontrole (kontrolní řád).
Kontrolní orgán je oprávněn v rámci kontroly dodržování podmínek, za nichž byla dotace
poskytnuta, kontroly rozsahu a průběhu poskytování sociální služby, požadovat
předložení dalších dokladů a dokumentů týkajících se poskytování sociální služby.
Příjemce je povinen předložit dokumentaci uživatelů sociální služby, zejména smlouvy o
poskytnutí služby, záznamy o potřebách, individuální plány, záznamy o průběhu
poskytování služby, vybraného vzorku uživatelů sociální služby v rozsahu stanoveném
kontrolním orgánem.
22. Příjemce je povinen s Poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi.
23. Příjemce je povinen registrovat se v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje,
v případě změny v něm aktualizovat uvedené údaje a do 31. 7. 2023, vyplnit výkaznictví
registrovaných sociálních služeb, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci.
24. Příjemce je povinen plnit i veškeré další povinnosti vyplývající z Metodiky pro CDZ a MDT
2022, popř. Metodiky MZ.

ČÁST IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY DOTACE
1. Dotace je poskytována bezhotovostně a vyplácena v souladu s případnými regulačními
opatřeními následovně:
a) poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány
samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,

územními

b) příspěvkovým organizacím zřizovanými obcemi – platebním poukazem na běžné
účty zřizovatele, ………………, č. ú.: ………………., pod UZ (účelovým znakem)
XXXXX,
c) příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem na jejich běžné účty.
Termín splátky dotace:
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Dotace je vyplácena jednorázově bezodkladně po uzavření této Smlouvy.
2. Faktické výplatě dotace předchází připsání dotace z rozpočtu MZ do rozpočtu kraje
v souladu s obvyklými procesy na úrovni kraje (rozpočtová opatření, schválení orgány
kraje).
Příjemce bere na vědomí, že může dojít k vydání dodatku k Rozhodnutí MZ,
kterým bude změněna výše dotace, kterou čerpá Poskytovatel za účelem zabezpečení
dotace poskytované touto Smlouvou Příjemci. Smluvní strany pro tento případ výslovně
sjednávají, že Poskytovatel je oprávněn přiměřeně a jednostranným právním jednáním
změnit výši dotace uvedené v tomto ustanovení.
ČÁST V.
PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ, SANKCE A OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ
JAKÉKOLIV NADMĚRNÉ VYROVNÁVACÍ PLATBY
1. Příjemce je povinen Poskytovateli do 26. ledna 2023 vrátit nespotřebovanou poměrnou
část dotace.
2. Vznikne-li při vyplácení dotace v průběhu kalendářního roku podezření na porušení
rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech, je Poskytovatel
oprávněn Příjemci pozastavit poskytnutí další dotace nebo její části. Tato skutečnost
bude Příjemci oznámena dopisem vedoucím odboru sociálních věcí KÚÚK, a to
neprodleně po vzniku podezření na porušení rozpočtové kázně. V případě, že na základě
proběhnutého šetření se podezření z porušení rozpočtové kázně neprokáže, budou
pozastavené dotace Příjemci následně uvolněny.
3. V případě, že porušení podmínek Smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové
kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech, vrátí Příjemce
Poskytovateli zpět dotaci ve výši částky neoprávněně použitých nebo zadržených
prostředků včetně vyměřeného penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých
nebo zadržených prostředků.
4. V případě, že Příjemce nepředloží Poskytovateli Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace
ani do 26. ledna roku, který následuje po roce, na který byla dotace poskytnuta, dopustí
se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 zákona
o rozpočtových pravidlech. V případě porušení rozpočtové kázně se s Příjemcem zahájí
řízení o porušení rozpočtové kázně, v jehož rámci může být Příjemci uložen odvod
za porušení rozpočtové kázně.
5. Příjemce předloží Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby ve stanoveném
termínu, ale pokud bude neúplné (nebude obsahovat všechny stanovené náležitosti)
či vyplněné chybně, bude mu umožněna oprava či doplnění. V případě, že nedoplní
neúplné či neopraví chybné Závěrečné vyúčtování dotace ani po marném uplynutí
náhradní lhůty 3 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Poskytovatele k nápravě
(zasílají pracovníci OFKZ kontaktní osobě, po domluvě, na email), dopustí se Příjemce
závažného porušení rozpočtové kázně. Výzva Poskytovatele k nápravě Závěrečného
vyúčtování dotace a vyrovnávací platby bude doručena maximálně dvakrát, pokud
Závěrečné vyúčtování dotace a vyrovnávací platby bude i po druhé opravě neúplné
či vyplněné chybně dopustí se Příjemce závažného porušení rozpočtové kázně.
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6. Převýší-li poskytnutá dotace celkové náklady služby, je Příjemce povinen vrátit tu část
účelové dotace, která tvoří „zisk“ Služby (zisk z dotace nesmí být realizován).
V případě kladného rozdílu mezi výnosy a náklady Služby, je Příjemce povinen vrátit
tu část dotace, která tvoří „zisk“ Služby.
7. Za splnění podmínek v tomto bodu je porušení povinností uvedených v Části III., odst. 5,
12., 23. a v Části VI., odst. 2. a 4. Smlouvy považováno za méně závažné porušení
rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech.
Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím procentním rozmezím:
a. vedení účetnictví v rozporu s Části III., odst. 5. této Smlouvy (např.: vedení
účetnictví v rozporu se zákonem o účetnictví; není odděleně účtováno v rozsahu
veškerých příjmů a výdajů, respektive výnosů a nákladů vzniklých při poskytování
sociální služby); - 10 % částky vyplacené dotace na základě Smlouvy,
b. informování Poskytovatele dotace o změnách vymezených v Části III., odst.
12. Smlouvy po stanovené lhůtě až - 5 % dotace poskytnuté na danou Službu,
c. nevyplnění nebo neúplné vyplnění nebo nepravdivé vyplnění výkaznictví
registrované sociální služby, na něž bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci,
v Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje v termínu stanoveném v části III.,
bodu 23. Smlouvy; - 1,5 % dotace poskytnuté na danou Službu,
d. porušení povinnosti stanovené v Části VI., odst. 2. a 4. Smlouvy – 1 % dotace
poskytnuté na danou službu.
8. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši
nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití
peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb. odpovídá
odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo případů, kdy
se podle této Smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné povinnosti uloží
odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se odvody za porušení
rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše
peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na
porušení rozpočtové kázně může Poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních
prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. Pokud KÚÚK uloží odvod za
porušení rozpočtové kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena
pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky
neposkytnutými z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud KÚÚK odvod
neuloží, Poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky Příjemci.

ČÁST VI.
PUBLICITA
1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, že Služba
byla podpořena Ústeckým krajem (Poskytovatelem).

2.

Při propagaci Služby typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede Příjemce
skutečnost, že Službu podpořil Poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v provedení
respektující logomanuál Poskytovatele. Příjemce podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje,
že se s daným logomanuálem seznámil.
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3.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu“
ke schválení Poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek Poskytovatele
a předložit ho Poskytovateli ke konečnému schválení. Za Poskytovatele rozhoduje
kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran.

4.

Příjemce je povinen prezentovat Poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně
po dobu trvání Programu tj. do 31. 12. 2022:
a) logo Poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na pozvánkách, plakátech,
programech, vstupenkách souvisejících s akcí v rámci Služby,
b) verbální prezentace Poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích pořádaných
u příležitosti akce propagující Službu, včetně prezentace moderátorem akce,
c) oficiální pozvání zástupců Poskytovatele na výše uvedené akce,
d) viditelné a prominentní umístění loga Poskytovatele v místech konání akce (realizace
Služby) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
e) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách.

5.

Logo Kraje je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb.,
Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech
a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění
pozdějších předpisů.
ČÁST VII.
VÝPOVĚĎ A ZRUŠENÍ SMLOUVY

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou v Části III., odst. 9., 12., 13. a 14., nebo do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám
došlo, neoznámí změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci)
či zrušením registrace sociální služby. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů od doručení výpovědi. Ve výpovědní
lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace.
2. Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana Smlouvy, které byl návrh doručen,
s ním vysloví souhlas, Smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana Smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, Smlouva nezaniká.
3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.

ČÁST VIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných
a číslovaných dodatků s výjimkou jednostranného právního jednání, které si poskytovatel
dotace a příjemce dotace dohodli v Části IV. Smlouvy.
2. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy
z ní vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, případně příslušná ustanovení
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občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu. Spory z právních
poměrů při poskytnutí dotace podle této smlouvy rozhoduje Ministerstvo financí.
3. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména/názvu (obchodní firmy), sídla/adresy,
dotačního titulu a výše poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně
přístupného informačního registru vedeného KÚÚK.
4. Tato Smlouva je v případě listinné podoby vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností
originálu, přičemž Poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a Příjemce jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel jako subjekt povinný k poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, je oprávněn poskytnout kompletní smluvní dokumentaci včetně všech plnění a
výstupů dle této Smlouvy žadatelům o informace. Smluvní strany prohlašují, že žádná část
smluvní dokumentace či výstupů dle této Smlouvy neobsahuje obchodní tajemství, či
nepožívá ochrany dle autorského práva a lze je proto poskytnout.
Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Poskytovatelem zpracovávány pouze pro
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje Poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů
postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně
osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na
webových stránkách Poskytovatele www.kr-ustecky.cz.
6. Varianta 1 - Tato Smlouva bude zveřejněna dle §10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb.
na úřední desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne
uzavření Smlouvy, což se týká i případných dodatků ke Smlouvě, a to po dobu nejméně 3
let ode dne zveřejnění. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.:
U smluv nad 50 000,- Kč či přesahujících tuto částku uzavřeným dodatkem, která
je zveřejňována pouze na úřední desce)
Varianta 2 - Tato Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této Smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na
tom, že uveřejnění v registru smluv provede Poskytovatel, který zároveň zajistí, aby
informace o uveřejnění této Smlouvy byla zaslána příjemci na e-mail: ……@......./ do
datové schránky ID…… Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv. (Pozn.: Použije se pouze v případě, že smlouva je
uveřejňována v registru smluv)
Varianta 3 - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. (Pozn.:
U smluv do 50 000,- Kč)
7.

Poskytovatel potvrzuje, že o poskytnutí dotace a o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …. ze dne 5. 9. 2022.

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ………………… dne ……………………
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…………………………………………….
Poskytovatel
PaedDr. Jiřím Kulhánek, náměstek
hejtmana Ústeckého kraje

……………………………………………….
Příjemce
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Příloha č. 2 Žádost o dotaci

Žádost o poskytnutí dotace bude podána na elektronickém formuláři.
Formulář bude obsahovat tyto údaje:
a) identifikační údaje o právnické osobě – poskytovateli sociální služby (název, popřípadě
obchodní firmu, sídlo, telefon, e-mail, formu právní subjektivity, IČ, informaci o tom, zda
je organizace plátcem DPH, statutární orgán, uvedení kontaktní osoby, číslo účtu
a označení banky, u které je účet veden),
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
e) odůvodnění Žádosti,
f) identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam příloh Žádosti,
h) den vyhotovení Žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení
na základě plné moci i plnou moc,
i) údaje o poskytované sociální službě, na kterou je požadována dotace ze státního
rozpočtu:
─
označení programu podpory, ve kterém je požadována dotace na sociální
službu,
─
číslo registrace sociální služby – identifikátor,
─
název sociální služby,
─
název CDZ/MDT,
─
druh a skupina sociální služby,
─
forma poskytování sociální služby,
─
cílová skupina uživatelů sociální služby (CDZ/MDT),
─
věková struktura uživatelů sociální služby (CDZ/MDT),
─
struktura uživatelů služeb sociální péče z hlediska jejich zařazení podle stupňů
závislosti,
─
místo poskytování sociální služby,
─
působnost sociální služby,
─
období poskytování sociální služby,
─
kapacita sociální služby,
─
personální zajištění poskytované sociální služby (CDZ/MDT), ve struktuře podle
zákona o sociálních službách a v členění – pracovní smlouvy, dohody o
provedení práce, dohody o pracovní činnosti, nákup služeb,
─
rozpočet CDZ/MDT – plán na rok, na který je žádána dotace,
─
zdroje financování sociální služby (CDZ/MDT).

Seznam příloh:
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis
z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady (např.
společenská smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském oprávnění, zřizovací
listina), a to v kopii;
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv), a to v kopii;

c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii;
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
e) údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci
skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly
vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu –
viz Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
– čl. VI, bod 1, písm. f), úplný výpis z evidence skutečných majitelů lze nahradit výpisem
částečným u právnických osob v právní formě nadace, nadačního fondu, ústavu, obecně
prospěšné společnosti, spolku, pobočného spolku, zájmového sdružení právnických
osob, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7
zákona č. 37/2021 Sb.
f)

čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních
3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, na
jeho majetek nebyla nařízena exekuce; že vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve
skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je propojen,
včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní
a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen, a to v originále;

g) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin
hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby, a to v originále;
h) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále;
i)

čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči
Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání
nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále;

j)

čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě,
že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále;

k) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a
nepůsobí jako prostředník, a to v originále;
l)

soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za
přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení
finanční výše poskytnuté dotace, včetně informace o případných dalších žádostech
týkajících se tohoto projektu podaných poskytovateli v daném kalendářním roce, V

případě, že žadatel nerealizoval během posledních 3 let žádné projekty za
přispění kraje, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení, kterým nahradí
přílohu l) soupis projektů. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 7 Metodiky;
m)

v případě zastoupení na základě plné moci – plná moc.

Metodika Ústeckého kraje pro poskytování dotace poskytovatelům
sociálních služeb v programu
Dotační program pro financování sociální části center duševního
zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s
demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným
ochranným léčením pro rok 2022
(Metodika CDZ a MDT 2022)

Obsah
Obecné podmínky pro poskytování vyrovnávací platby ......................................................................... 2
I. Úvodní ustanovení................................................................................................................................ 7
II. Účel a cíle dotačního programu .......................................................................................................... 9
III. Oprávnění žadatelé o poskytnutí dotace a podmínky oprávněného žadatele ................................ 10
IV. Žádost poskytovatele služby o poskytnutí dotace ........................................................................... 12
V. Uznatelné náklady ............................................................................................................................. 14
VI. Neuznatelné náklady ........................................................................................................................ 15
VII. Posouzení žádosti poskytovatele služby o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, stanovení výše
dotace a uzavření smlouvy .................................................................................................................... 16
VIII. Postup při stanovení vyrovnávací platby poskytovatelům sociálních služeb ................................ 17
Náklady .............................................................................................................................................. 18
Výnosy ............................................................................................................................................... 19
Výpočet vyrovnávací platby (VP) ....................................................................................................... 21
a) Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství –
ambulantní a terénní forma služby (skupina 1) ............................................................................ 21
b) Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby a
tísňové péče (skupina 2) ............................................................................................................... 22
c) Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma služby
s lůžkovou kapacitou (skupina 3) .................................................................................................. 24
d) Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální péče – pobytová forma služby (skupina 4) ..... 25
IX. Sledování, kontrola a finanční vyúčtování dotace............................................................................ 27
Přílohy.................................................................................................................................................... 31

1

Obecné podmínky pro poskytování vyrovnávací platby
Právní prostředí ČR
Systém financování sociálních služeb v ČR je upraven množstvím právních předpisů.
V následujícím přehledu jsou uvedeny ty, které jsou pro účely tohoto dokumentu nejdůležitější.
Oblast sociálních služeb je v českém právním systému upravena následujícími normami:
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
 Nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách
Této oblasti se však dále dotýkají například i následující právní předpisy:
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (oblast práva
závazkového)
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (režim
veřejnoprávních smluv)
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Oblast financování (poskytnutí finančních prostředků a kontroly):
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů
 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se
státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem
 Veřejná podpora
 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů
v oblasti veřejné podpory, ve znění pozdějších předpisů
 Veřejné zakázky
 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Právní prostředí EU
Sociální politika patří v Evropské unii mezi tzv. koordinované politiky. Jedná se tedy o oblast,
kde členské státy přenesly svou působnost na orgány EU/ES jen částečně a jádro pravomocí
zůstává v rukou národních vlád.
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Oblasti sociálních služeb se však úzce dotýkají některé jiné oblasti, a to zejména pravidla
pro fungování jednotného vnitřního trhu týkající se veřejné podpory a souvisejících témat
(služby obecného hospodářského zájmu – „SOHZ“ nebo také „SGEI“, podpora de minimis).
Právní předpisy upravující oblast veřejné podpory využitelné (aplikovatelné) pro podporu
sociálních služeb jsou zejména následující (konkrétnímu významu a dopadům uvedených
právních předpisů se věnujeme dále v textu):
Základním právním předpisem je pro tuto oblast Smlouva o fungování Evropské unie, v jejíchž
článcích 107 – 109 je obsažena obecná úprava pravidel pro poskytování veřejné podpory;
v článku 106 odst. 2 je pak obsažen právní základ pro možnost financování tzv. služeb
obecného hospodářského zájmu.
Služby obecně hospodářského zájmu
 Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům
poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu
 Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy
o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu (dále též „Rozhodnutí EK“)
 Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby (tzv. Rámec SGEI)
 Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory
na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu (Cílem Sdělení je vysvětlit základní pojmy při používání pravidel státní podpory
na vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby. Tento právní předpis lze označit
za příručku základních informací pro objednatele a poskytovatele veřejných služeb.)
 Rozsudek Altmark
Podpora de minimis
(Předpisy, které jsou na území České republiky aplikovány od 1. 7. 2014)
 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
Studie realizované MPSV zabývající se dopady evropské legislativy na oblast poskytování
sociálních služeb docházejí k následujícím závěrům1:
Rozhodnutí EK výslovně v ustanovení čl. 2 odst. 1, písm. c) označuje služby, „jimiž
se uspokojují sociální potřeby, například zdravotní a dlouhodobá péče, péče o děti, přístup
na trh práce a opětovné začlenění do trhu práce, sociální bydlení a péče a sociální začleňování
zranitelných skupin“ za skupinu služeb, u nichž lze při splnění dalších podmínek uvedených
v Rozhodnutí EK, použít bez ohledu na výši podpory možnosti nenotifikovat veřejnou podporu
Evropskou komisí (dále též „Komise“). Jinými slovy, pokud veřejná podpora na tyto služby
splňuje požadavky Rozhodnutí EK, není nutné programy (režimy) ani individuální podpory
1

Pro účely této analýzy vycházíme z následujících oficiálních dokumentů MPSV: Posouzení dopadů nové
legislativy EU v oblasti veřejné podpory službám obecného hospodářského zájmu na pravidla financování
sociálních služeb v České republice (výstup projektu Podpora procesů v sociálních službách).
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předem oznamovat Komisi. Tato skutečnost potvrzuje zvláštní postavení sociálních služeb
mezi ostatními SGEI danou sociální potřebou, kterou mají tyto služby uspokojovat, i to,
že mohou využívat oproti „běžným službám“ benevolentnějšího režimu veřejné podpory.
Komise k tomu v bodu 11 Preambule konstatovala následující: „Nemocnice a podniky
poskytující sociální služby, které jsou pověřeny úkoly obecného hospodářského zájmu, mají
specifickou povahu, kterou je třeba zohlednit. Zejména je třeba brát v úvahu skutečnost,
že za současných hospodářských podmínek a za současného stavu rozvoje vnitřního trhu
mohou sociální služby potřebovat k pokrytí nákladů na veřejnou službu částku, která je vyšší
než strop stanovený v tomto rozhodnutí. Vyšší částka vyrovnávací platby pro sociální služby
tudíž s sebou nutně nepřináší větší riziko narušení hospodářské soutěže. Proto by podniky
pověřené poskytováním sociálních služeb, včetně poskytování sociálního bydlení
pro znevýhodněné občany nebo příslušníky sociálně méně zvýhodněných skupin, kteří nejsou
z důvodů omezené solventnosti schopni získat bydlení za tržních podmínek, měly být rovněž
osvobozeny od oznamovací povinnosti stanovené tímto rozhodnutím, i když vyrovnávací
platba, kterou obdrží, přesahuje obecný limit pro vyrovnávací platby stanovený tímto
rozhodnutím. Totéž by mělo platit pro nemocnice poskytující zdravotní péči, v příslušných
případech včetně pohotovostních služeb a doplňkových služeb, které přímo souvisejí s jejich
hlavními činnostmi, zejména v oblasti výzkumu. Sociálními službami, na které se vztahuje
vynětí z oznamovací povinnosti, by měly být jasně vymezené služby, pokrývající sociální
potřeby v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče, péče o děti, přístupu na trh práce a opětovného
začlenění do trhu práce, sociálního bydlení a péče o zranitelné skupiny a jejich sociálního
začleňování.“ Komise tedy výslovně považuje „služby, jimiž se uspokojují sociální potřeby“
za a priori spadající pod regulaci veřejné podpory dle práva EU. Povinnost poskytovat finanční
prostředky pro poskytovatele sociálních služeb v souladu s pravidly EU ukládá krajům zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.
§ 101a
a. K plnění povinnosti uvedené v § 95 písm. g) a h) se krajům poskytuje ze státního
rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném
základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb. Dotaci poskytuje
ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.
b. Kraj rozhoduje podle zvláštního právního předpisu a předpisů Evropské unie o veřejné
podpoře o poskytnutí finančních podpory z dotace poskytovatelům sociálních služeb,
kteří jsou zapsáni v registru podle § 85 odst. 1, popřípadě o zadání veřejné zakázky
na poskytování sociálních služeb. O poskytnutí finančních prostředků na jednotlivé
sociální služby a jejich výši rozhoduje zastupitelstvo kraje v souladu s podmínkami
stanovenými zastupitelstvem kraje.
Veřejná podpora
Příspěvky (podpory) poskytnuté poskytovatelům služeb, včetně sociálních služeb, mohou být
považovány za nedovolenou veřejnou podporu ve smyslu práva EU, pokud splňují následující
definiční znaky veřejné podpory EU dle čl. 107 odst. 1 SFEU, který zní:
„Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují
nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá
odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním
trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak.”
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Nedovolená veřejná podpora je posuzována dle následujících definičních znaků:
a) podpora poskytnutá v jakékoli formě,
b) poskytnutá státem nebo ze státních (veřejných) prostředků,
c) způsobem, který narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje
určité podniky nebo určitá odvětví výroby,
d) v míře, ve které může být dotčen obchod mezi členskými státy.
Pokud je daná sociální služba nehospodářské povahy, nepodléhá poskytnutá výhoda vůbec
pravidlům vnitřního trhu a státy nejsou z hlediska práva EU nijak omezeny v jejím poskytování2.
V případě, že daná sociální služba je hospodářské povahy, existuje zvláštní výjimka – zvláštní
kategorie služeb, které jsou označovány jako tzv. služby obecného hospodářského zájmu
(anglicky Services of General Economic Interest, zkratka SGEI). Jedná se o služby, které
splňují podmínky stanovené v roce 2003 Evropským soudním dvorem v Rozsudku Altmark:
a) subjekt, který je příjemcem vyrovnávací platby, musí být výkonem SGEI pověřen,
a to jasně vymezeným způsobem,
b) ukazatele pro kalkulaci výše vyrovnávací platby musí být stanoveny předem
a objektivním způsobem,
c) výše vyrovnávací platby nesmí překročit náklady vynaložené subjektem při plnění
závazku veřejné služby po odečtení příslušných příjmů z tohoto závazku a přičtení
přiměřeného zisku (nástroje proti překompenzaci),
d) a) subjekt pověřený výkonem veřejné služby byl vybrán v rámci řízení o zadání veřejné
zakázky umožňující vybrat zájemce schopného poskytovat tyto služby za nejmenších
nákladů pro územně samosprávný celek nebo
b) na základě analýzy nákladů, jež by na výkon veřejné služby vynaložil průměrný,
řádně řízený podnik, jenž disponuje odpovídajícími technickými prostředky k plnění
výkonu dané veřejné služby.
Pokud nejsou uvedené podmínky rozsudku Altmark splněny, nabízí se i další alternativy,
jelikož kompenzace (vyrovnávací platba) může být shledána veřejnou podporou slučitelnou
s vnitřním trhem (tedy legálně poskytnutou). Rozhodujícími právními předpisy jsou Rozhodnutí
EK a Rámec SGEI.
Rozdíl mezi těmito právními akty spočívá v tom, že pokud jsou splněny podmínky Rozhodnutí
EK (zejména limity pro jeho aplikaci), je kompenzace považována za veřejnou podporu
slučitelnou s vnitřním trhem automaticky, bez nutnosti oznámení Komise. V případě,
že vyrovnávací platba nesplňuje mezní hodnoty stanovené v Rozhodnutí EK, je možné využít
Rámce SGEI. V tomto případě je však nutné notifikovat opatření Evropské komisi, která bude
posuzovat slučitelnost s vnitřním trhem s ohledem na podmínky v Rámci SGEI uvedené.
Následné judikáty ESD (resp. SDEU) vedou k následující interpretaci a závěrům:
a) veřejný sektor má poměrně rozsáhlé právo označit určitou službu jako službu
obecného hospodářského zájmu, pokud je daná služba objektivně poskytována
ve společném či veřejném zájmu,

2

Podle názoru Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (nicméně nepotvrzeného Komisí) by do této kategorie
mohly spadat zejména „služby sociální prevence, které napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení ohrožených
osob a služby odborného sociálního poradenství“.
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b) požadavek na jasné vymezení kvantitativních (rozsah služeb a úplata) i kvalitativních
povinností (kvalita služeb) v pověřovacím aktu,
c) požadavek na předem dané objektivní a transparentní parametry vyčíslení
kompenzace, které jsou následně kontrolovatelné a které mají zajistit, aby provozovatel
veřejné služby nebyl přeplácen,
d) požadavek, který stanoví, že úroveň nákladů je nejlépe zajištěna výsledkem otevřené,
nediskriminační a transparentní hospodářské soutěže, v jejímž rámci je vybrán
„nejlepší dodavatel“, a v případě, že takový proces neproběhl, určitým
benchmarkingem nákladů vůči tzv. běžnému, řádně řízenému podniku.
Výjimky z obecného zákazu poskytovat veřejnou podporu jsou následující:





poskytnutí dotace v režimu podpory de minimis do výše max. 200 tisíc EUR za tři roky
nebo
podpora v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu za podmínky existence
písemného pověření organizací k výkonu SGEI, které stanoví speciální limit podpory
de minimis do výše 500 tisíc EUR za tři roky anebo
poskytnutí veřejných prostředků jako kompenzaci za výkon SOHZ dle Rozhodnutí EK,
které stanoví podmínky, za jejichž splnění je vyrovnávací platba považována
za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem. Pověřovací akt musí mít náležitosti
stanovené v čl. 4 Rozhodnutí EK, přičemž pro oblast sociálních služeb není dle čl. 2
odst. 1 písm. c) stanoven žádný omezující limit celkové roční výše vyrovnávací platby.

Při aplikaci těchto výjimek je třeba si uvědomit zásady zákazu kumulace podpor, které jsou
následující:
a) podporu v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu lze kumulovat
s podporou de minimis podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince
2013, o použití článků 107 a 708 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu
de minimis až do celkové výše 500 tisíc EUR za tři roky;
b) podporu v režimu Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu nelze kumulovat
s žádnou vyrovnávací platbou na tutéž službu obecného hospodářského zájmu
(tj. s podporou poskytnutou zejména dle Rozhodnutí EK).
Z uvedeného principu zákazu kumulace podpor vyplývá závěr, že poskytovatel sociální služby,
kterému je nebo má být poskytována vyrovnávací platba, nesmí přijmout podporu podle
Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy
o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby
obecného hospodářského zájmu; v opačném případě mu nemůže být poskytnuta vyrovnávací
platba na tutéž službu.
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Pověření poskytovatele sociálních služeb
Aplikace těchto pravidel a postupů na financování sociálních služeb v kraji by měla
tyto následky:3
Provedení určitého výběru množiny poskytovatelů sociálních služeb v kraji v souladu
s pravidly veřejných zakázek.
- Finanční podpora z veřejných zdrojů má podobu vyrovnávací platby. Kalkulace
této vyrovnávací platby musí být provedena předem, nicméně její vyúčtování
se provádí až na konci stanoveného období dle skutečně vynaložených nákladů
(a příjmů s nimi souvisejících). To prakticky znamená, že kraj nebude reálně vědět,
jaké budou jeho skutečné výdaje spojené s těmito platbami (může však stanovit
maximální výši pro každého příjemce dotací).
- Parametry výpočtu vyrovnávací platby by měly být objektivní a transparentní (zároveň
se připouští, že nemusí být známy veškeré podrobnosti nákladů před zahájením
poskytování služby). Při kalkulaci vyrovnávací platby nejde o povahu nákladů u dané
služby (např. platy, provoz apod.), ale o účel jejich vynaložení. Přípustné varianty
obecně jsou:
a. Stanovení kompenzace na bázi ceny za úkon, za cenu služby v jednom
dni nebo za cenu péče založenou na odhadu jejich potenciálních uživatelů, například:
počet seniorů přijatých do sociálního zařízení za jeden rok, počet dní strávených
v sociálním zařízení v průběhu tohoto období.
b. Stanovení předem definované množiny nákladů souvisejících s poskytováním dané
služby. Lze limitovat další výdaje určitou částkou dle konkrétního typu služby –
koeficienty použít pro území apod., například: použité vybavení a platy sociálních
pracovníků za jeden rok.
-

Čl. 4 Rozhodnutí EK upravuje náležitosti tzv. pověřovacího aktu. Poskytováním služby
obecného hospodářského zájmu je dotčený podnik pověřen jedním nebo několika akty, jejichž
formu si mohou upravit jednotlivé členské státy. V tomto aktu nebo aktech musí být uvedeny
zejména tyto údaje:








náplň a trvání závazku veřejné služby,
o který podnik, případně o které území se jedná,
povaha jakýchkoli výhradních nebo zvláštních práv udělených podniku
orgánem poskytujícím podporu,
popis kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu
a přezkoumání vyrovnávací platby,
opatření k zamezení a vrácení jakékoli nadměrné vyrovnávací platby,
odkaz na toto rozhodnutí.

I. Úvodní ustanovení
1. Ústecký kraj (dále také “ÚK“ nebo „kraj“) stanovuje pro účely dotačního řízení a pro účely
posouzení žádostí o dotaci z rozpočtu kraje Metodiku Ústeckého kraje pro poskytování
dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu Dotační program pro financování
sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí,
lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok
2022 (dále jen „Metodika pro CDZ a MDT 2022“).
3

Klíč financování sociálních služeb a analýza dopadů nového systému financování na proces plánování v úrovni
Libereckého kraje i obcí, červenec 2013, zpracovatel: PBA Group, s.r.o.
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2. Metodika pro CDZ a MDT 2022 upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace,
postup pro podání žádostí, pravidla a postup pro posouzení žádosti, hodnocení rozpočtu,
požadavku na dotaci. Tato metodika se vztahuje na všechny žadatele a příjemce dotace,
bez ohledu na právní formu.
3. Podáním žádosti nevzniká právní nárok na dotaci. Kraj si vyhrazuje právo změnit podmínky
a požadavky v této metodice, pokud dojde ke změnám souvisejících právních předpisů, ze
kterých příslušná ustanovení metodiky vycházejí, event. dalších relevantních norem,
a bude následně zveřejněna na webových stránkách kraje s uvedením data účinnosti.
4. Žadateli nebude vyplacena vyšší dotace, než jaká odpovídá výši vyrovnávací platby
stanovené v souladu s pravidly Části VIII. Metodiky pro CDZ a MDT 2022. V případě,
že výše vyrovnávací platby jednotlivých žadatelů převýší výši finančních prostředků
určených pro tento dotační program, reálná výše dotace pak bude stanovena tak,
že vyrovnávací platba bude upravena (ponížena) na základě aplikace redukčních
koeficientů. V případě, že v Žádosti žadatel požádá o dotaci nižší, než představuje reálná
výše dotace určená dle předchozí věty, bude poskytovateli sociálních služeb (žadateli)
vyplacena dotace ve výši uvedené v Žádosti.
5. Celkový objem finančních prostředků určených na podporu sociální části center duševního
zdraví (dále jen „CDZ“) a multidisciplinárních týmů (dále jen „MDT“) je dán objemem
finančních prostředků, který bude pro tyto účely pro příslušný rok vyčleněn ve státním
rozpočtu v kapitole Ministerstva zdravotnictví ČR.
6. Kraj, jako poskytovatel dotace v rámci dotačního programu Dotační program pro
financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové
skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným
léčením pro rok 2022 (dále jen „Dotační program pro CDZ a MDT 2022“), si vyhrazuje
právo v případě nepřidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na tento dotační
program, zastavit řízení o poskytnutí dotací.
7. Kraj upozorňuje, že bude jako správce za účelem poskytnutí dotace, a úkonů s tím
souvisejících, zpracovávat osobní údaje uvedené v žádosti, a to na základě ustanovení
§ 14 a násl. rozpočtových pravidel, ve spojení s ustanovením Čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
v návaznosti na zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
8. Finanční podpora na sociální služby musí být poskytnuta v souladu s rozhodnutím
Evropské komise ze dne 20. prosince 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu.
9. Kraj, jako poskytovatel dotace v rámci Dotačního programu pro CDZ a MDT, si vyhrazuje
právo provádět u příjemce dotace veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými
prostředky, a to v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů.
10. Finanční podpora na sociální službu bude poskytnuta formou „dotace“ na základě Smlouvy
uzavřené s krajem.
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II. Účel a cíle dotačního programu
1. Dotace v Dotačním programu pro CDZ a MDT 2022 se poskytuje za účelem rozvíjet
a zabezpečit síť služeb pro lidi s duševním onemocněním, které jsou poskytovány
v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví 2020-2030. Dotace z rozpočtu
kraje se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním sociálních
služeb v souladu se zpracovaným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
v Ústeckém kraji 2022–2024 (dále jen „SPRSS ÚK“), resp. s Akčním plánem rozvoje
sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2022, zpracovaným v souladu s § 95 zákona
o sociálních službách, poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou součástí Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2022–2024 (dále jen „Základní síť kraje“),
která je jeho přílohou.
2. Cílem Dotačního programu pro CDZ a MDT 2022 je zabezpečit poskytování sociální části
již existujících zdravotně-sociálních služeb v oblasti duševního zdraví a podpořit další
rozvoj sítě služeb pro lidi s duševním onemocněním v Ústeckém kraji.
3. Z dotačního programu lze podpořit okruhy činností související s poskytováním služeb CDZ
pro lidi se závažným duševním onemocněním a MDT pro cílové skupiny dětí, lidí
s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením, přičemž
podmínkou těchto služeb je, aby byla poskytována jak zdravotní část, tak část sociální4.
4. V roce 2022 je jako hlavní (povinný) indikátor realizace projektu stanoven přepočtený
počet úvazků pracovníků CDZ a MDT v přímé péči5, jež musí odpovídat minimální výši
přepočtených úvazků stanovených ve Standardech, jež jsou přílohou Metodiky pro CDZ
a MDT 2022. Povinný indikátor musí být naplněn alespoň z 85 %.
5. Služby musí splňovat podmínky stanovené ve Standardu služeb poskytovaných
v Centrech duševního zdraví pro osoby se závažným chronickým duševním
onemocněním (SMI) (dále jen „Standard CDZ“) a ve Standardech péče poskytované
multidisciplinárními týmy na podporu duševního zdraví dětí, lidí s demencí, lidí
s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro účely
dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví
a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí
s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022 (dále
jen „Standard MDT“), které tvoří přílohy této metodiky.
6. V roce 2022 lze v rámci tohoto dotačního programu financovat jen CDZ a MDT, které jsou
uvedeny v seznamu poskytovatelů služeb Ministerstva zdravotnictví ČR (Seznam center
duševního zdraví a multidisciplinárních týmů).

4

Může se jednat o subjekty, které poskytují obě části služby v rámci jedné organizace s jednou právní subjektivitou nebo mají
uzavřenu smlouvu o spolupráci s poskytovatelem zdravotních služeb pro zajištění komplexního provozu centra duševního zdraví
či multidisciplinárního týmu. Bližší vymezení služeb je ve standardech – pro CDZ ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví 8/2021, pro
multidisciplinární týmy jsou Standardy MDT přílohou této Metodiky.
5
Jedná se o pracovníky, jejichž činnost je definována v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, tedy:
a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110,
b) pracovníci v sociálních službách,
d) pedagogičtí pracovníci,
e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.
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III. Oprávnění žadatelé o poskytnutí dotace a podmínky oprávněného žadatele
1. Oprávnění žadatelé, kteří mohou podat žádost o poskytnutí dotace v rámci dotačního
programu pro CDZ a MDT 2022, jsou poskytovatelé sociálních služeb, kteří poskytují
služby CDZ a MDT a jsou uvedeni v Seznamu center duševního zdraví
a multidisciplinárních týmů, který tvoří přílohu č. 5 této Metodiky pro CDZ a MDT 2022.
2. O dotaci může požádat a dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který
má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru
poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách). Žádost nelze
podat a dotaci nelze poskytnout v případě, že žadatel nemá oprávnění k poskytování
sociálních služeb (registraci) a/nebo není zapsán v registru poskytovatelů sociálních
služeb. Dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, která je v době rozhodnutí
o přidělení dotace součástí Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období
2022–2024 (dále jen „Základní síť kraje“) a zároveň je pověřena k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu.
3. Žadatel musí odpovídat za správnost, pravdivost a úplnost údajů uvedených v žádosti.
4. Žadatel musí odpovídat za to, že veškeré osobní údaje uvedené v žádosti byly zpracovány
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
a podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
5. Žadatel musí být seznámen s podmínkami Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace
v rámci dotačního programu Podpora sociální části center duševního zdraví
a multidisciplinárních týmů v Ústeckém kraji 2022 pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí,
lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením a touto metodikou.
6. Podmínkou poskytnutí dotace je sídlo žadatele na území České republiky a realizace jím
poskytovaných sociálních služeb na území ÚK. Uvedené subjekty musí vykonávat činnost
v oblasti poskytování sociálních služeb určenou osobám, které se nacházejí v nepříznivé
sociální situaci.
7. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají závazky po lhůtě splatnosti vůči
orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám. Tato skutečnost musí být
poskytovatelem služby deklarována formou čestného prohlášení při podání žádosti, které
je součástí elektronické žádosti o dotaci.
8. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit při podpisu Smlouvy:
a) originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších 3 měsíců v den
doložení těchto dokladů Poskytovateli, ve kterých místně příslušný finanční úřad
a okresní správa sociálního zabezpečení, Celní správa a všechny zdravotní pojišťovny
potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
(bezdlužnost),
b) úředně ověřené kopie dokladů o právní osobnosti a kopie dokladů o oprávnění
k vykonávané činnosti (zejména společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací
listinu, výpis z živnostenského rejstříku, výpis z obchodního rejstříku apod.), nelze-li
tyto skutečnosti ověřit z veřejně přístupných zdrojů,
c) úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu
(jen v případě, že tento údaj nevyplývá z výše uvedených dokladů nebo nelze-li tyto
údaje zjistit nebo ověřit z veřejně přístupných zdrojů) současně s dokladem
osvědčujícím oprávnění zástupce zastupovat subjekt navenek,
10

d) úředně ověřené kopie dokladu o přidělení IČO (jen v případě, že tento údaj nevyplývá
z výše uvedených dokladů nebo nelze-li tyto údaje zjistit nebo ověřit z veřejně
přístupných zdrojů),
e) kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení
peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí
rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
f) nákladové rozpočty jednotlivých sociálních služeb upravené na základě výše přiznané
dotace. Příslušný formulář tvoří přílohu č. 6 Metodiky pro CDZ a MDT 2022,
g) směrnici (předpis), která stanovuje podmínky uplatňování správní režie u žadatele.
Tato povinnost je vyžadována pouze v případě, kdy žadatel uplatňuje správní režii
z dotace.
h) údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci
skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly
vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu
– viz Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým
krajem – čl. VI, bod 1, písm. f), úplný výpis z evidence skutečných majitelů lze nahradit
výpisem částečným u právnických osob v právní formě nadace, nadačního fondu,
ústavu, obecně prospěšné společnosti, spolku, pobočného spolku, zájmového
sdružení právnických osob, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické
osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb.,
i) v případě zastoupení na základě plné moci – plná moc.
Příjemce, kterému byla dotace přidělena poprvé, dokládá přílohy uvedené pod
písmenem a) až i). Příjemce, se kterým byla v roce 2022 uzavřena smlouva v rámci
programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2022, dokládá povinně
přílohy uvedené pod písmenem a), f) a i); ostatní přílohy není nutné dokládat
v případě, že u příloh uvedených pod písmeny b), c), d), e), g) a h) uložených ve
složce na odboru sociálních věcí KÚÚK nedošlo ke změně. Tuto skutečnost
Příjemce doloží čestným prohlášením.
9. Předložení dokladů uvedených v odst. 8 písm. a) tohoto článku není vyžadováno
u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení
je vyžadováno. V takovém případě žadatel čestným prohlášením potvrdí, že nemá
zákonnou povinnost k úhradám závazků ve prospěch finančního úřadu, správy sociálního
zabezpečení a zdravotní pojišťovny.
10. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě,
že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto
dokladů k ověření shody nebo v případech, kdy lze veškeré listiny nebo údaje zjistit nebo
ověřit z veřejně přístupných zdrojů.
11. V případě, že žadatel nedoloží k podpisu Smlouvy doklady podle odst. 8 tohoto článku
(s výjimkami uvedenými v odst. 9 a 10 tohoto článku), nebude s ním Smlouva uzavřena.
12. Dotace se poskytuje jen na úhradu nezbytně nutných nákladů souvisejících se zajištěním
činnosti CDZ či MDT, a to s cílem naplnit cíle programu uvedené v části II. odst. 2.
13. Dotace je poskytována bezhotovostně platebním poukazem na běžné účty poskytovatelů
služeb CDZ či MDT jednorázově.
14. Finanční prostředky z dotace lze čerpat pouze na výdaje časově a věcně související
s kalendářním rokem, na který je dotace poskytnuta.
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15. Příjemce nesmí z poskytnuté dotace poskytovat finanční prostředky jiným právnickým
nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které
byly prostředky uvolněny.

IV. Žádost poskytovatele služby o poskytnutí dotace
1. Žádost poskytovatel sociální služby vyplní na elektronickém formuláři.
2. Žádosti jsou přijímány pouze v termínu zveřejněném poskytovatelem dotace.
3. Poskytovatel sociální služby je povinen v Žádosti řádně vyplnit všechny povinné údaje.
4. Žádost obsahuje tyto údaje:
a) identifikační údaje o právnické osobě – poskytovateli sociální služby (název, popřípadě
obchodní firmu, sídlo, telefon, e-mail, formu právní subjektivity, IČ, informaci o tom, zda
je organizace plátcem DPH, statutární orgán, uvedení kontaktní osoby, číslo účtu
a označení banky, u které je účet veden),
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
e) odůvodnění Žádosti,
f) identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam případných příloh Žádosti,
h) den vyhotovení Žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení
na základě plné moci i plnou moc,
i) údaje o poskytované sociální službě, na kterou je požadována dotace ze státního
rozpočtu:
─
označení programu podpory, ve kterém je požadována dotace na sociální
službu,
─
číslo registrace sociální služby – identifikátor,
─
název sociální služby,
─
druh a skupina sociální služby,
─
forma poskytování sociální služby,
─
cílová skupina uživatelů sociální služby,
─
věková struktura uživatelů sociální služby,
─
struktura uživatelů služeb sociální péče z hlediska jejich zařazení podle stupňů
závislosti,
─
místo poskytování sociální služby,
─
působnost sociální služby,
─
období poskytování sociální služby,
─
kapacita sociální služby,
─
personální zajištění poskytované sociální služby ve struktuře podle zákona
o sociálních službách a v členění – pracovní smlouvy, dohody o provedení
práce, dohody o pracovní činnosti, nákup služeb,
─
rozpočet sociální služby – plán na rok, na který je žádána dotace,
─
zdroje financování sociální služby.
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Nedílné přílohy žádosti dle čl. VI. odst. 2 Zásad jsou zejména:
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele o dotaci (např. výpis
z obchodního rejstříku, výpis z registru ekonomických subjektů) a další doklady
(např. společenská smlouva, stanovy, statut, doklad o živnostenském oprávnění,
zřizovací listina), a to v kopii;
b) doklady o ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce právnické osoby,
současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění jednat jménem žadatele o dotaci
navenek (podepisování smluv), a to v kopii;
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud má registrační
povinnost), a to v kopii;
d) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to v kopii;
e) údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci
skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly
vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu –
viz Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
– čl. VI, bod 1, písm. f), úplný výpis z evidence skutečných majitelů lze nahradit výpisem
částečným u právnických osob v právní formě nadace, nadačního fondu, ústavu, obecně
prospěšné společnosti, spolku, pobočného spolku, zájmového sdružení právnických
osob, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené
v § 7 zákona č. 37/2021 Sb;
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních
3 letech neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo
insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující, nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
na jeho majetek nebyla nařízena exekuce; že vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku
ve skupině podniků (pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je propojen,
včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní příkaz pro navrácení protiprávní
a neslučitelné podpory, který dosud nebyl splacen, a to v originále;
g) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,
jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin
hospodářský, nebo trestný čin proti majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby, a to v originále;
h) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního úřadu a okresní
správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven, nemá žadatel žádné
nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to v originále;
i)

čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči
státním fondům, přičemž za závazky vůči státním fondům se považují i závazky vůči
Státnímu fondu životního prostředí, Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání
nelze považovat posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále;

j)

čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči rozpočtu
kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu předloženo řádné vyúčtování v případě,
že byly žadateli finanční prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále;
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k) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu
a nepůsobí jako prostředník, a to v originále;
l)

soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu předchozích 3 let za
přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace a uvedení
finanční výše poskytnuté dotace, včetně informace o případných dalších žádostech
týkajících se tohoto projektu podaných poskytovateli v daném kalendářním roce, V
případě, že žadatel nerealizoval během posledních 3 let žádné projekty za přispění kraje,
uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení, kterým nahradí přílohu l) soupis projektů.
Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 7 Metodiky pro CDZ a MDT 2022;

m) v případě zastoupení na základě plné moci – plná moc.

V. Uznatelné náklady
1. Z dotace lze hradit náklady, které souvisejí se zajištěním činnosti centra duševního zdraví
či multidisciplinárního týmu, tj. za uznatelné náklady jsou považovány:
a) osobní náklady na platy zaměstnanců, kteří vykonávají odbornou činnost v sociálních
službách podle § 115 písm. a), b), d), e) zákona o sociálních službách (sociální
pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, manželští a rodinní
poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby);
b) osobní náklady na platy zaměstnanců zajišťující činnost CDZ či MDT, a to:

c)

i)

management (např. vedoucí pracovníci),

ii)

administrativní pracovníci (např. personalista, ekonom, účetní),

iii)

provozní pracovníci (např. kuchaři, pradleny, uklízeči atd.).

pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, které hradí
zaměstnavatel za své zaměstnance a pojistné na povinné zákonné pojištění
zaměstnanců, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance uvedené v bodu a) a b);
Tyto náklady musí odpovídat nominálním mzdám, eventuálně platům a zákonným
odvodům na sociální a zdravotní pojištění hrazeným zaměstnavatelem a nesmí
přesáhnout obvyklou výši v daném místě a čase. Nominální (hrubá) mzda – zahrnuje
všechny pracovní příjmy (základní mzda nebo plat, příplatky a doplatky ke mzdě nebo
platu a odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky
mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě). Jedná
se o hrubou mzdu, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění
a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné
nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. Požadovaná dotace na výše zmíněné osobní
náklady nemůže přesahovat uznatelné limity zveřejněné na webových stránkách
Ústeckého Kraje.

d)

provozní náklady, které jsou nezbytné pro zajištění činnosti centra duševního zdraví
nebo multidisciplinárního týmu a jejich výše nepřesahuje obvyklou výši v daném místě
a čase. Jedná se o:
i)

výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek,
podle právních předpisů upravujících účetnictví, dlouhodobým nehmotným
majetkem se rozumí majetek, podle právních předpisů upravujících účetnictví,

14

ii)

spotřebované nákupy (např. kancelářské potřeby, pohonné hmoty, potraviny
v souvislosti se zajištěním základní činnosti, čisticí prostředky apod.),

iii)

služby, zejména pak energie (včetně zálohových plateb), telefony, internet,
poštovné, ostatní spoje, nájemné (obvyklé v místě a čase; u pobytových služeb
maximálně do výše odpovídající úhradám za poskytnutí ubytování stanoveným
Vyhláškou), právní a ekonomické služby, s výjimkou účetního auditu, opravy
a udržování, školení a kurzy v oblasti dalšího vzdělávání sociálních pracovníků
a pracovníků v sociálních službách zaměřené na obnovení, upevnění
a doplnění kvalifikace a v oblasti vzdělávání vedoucích sociálních pracovníků,
povinná školení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů,
cestovní náhrady v souvislosti s poskytováním sociální služby, případně
v souvislosti s účastí zaměstnanců na školeních a kurzech podle předchozího
bodu. Výdaje na pracovní cesty zahrnují jízdní výdaje, výdaje na ubytování,
stravné a nutné vedlejší výdaje zaměstnanců žadatele za předpokladu,
že náhrady vyplacené zaměstnancům jsou stanoveny v souladu se zákonem
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou
základní náhrady při použití soukromého vozidla zaměstnance příjemce dotace
(tzv. amortizace), ostatní služby, jestliže souvisejí s poskytováním základních
činností centra duševního zdraví či multidisciplinárního týmu (např. pojištění sociální služby, majetku, odpovědnosti; supervize, povinné revize).

2. Náklady lze uplatnit jen v rozsahu cen obvyklých.

VI. Neuznatelné náklady
Z dotace nelze hradit, tj. za neuznatelné náklady jsou považovány:
a)

náklady nesouvisející se
multidisciplinárního týmu;

zajištěním

činnosti

centra

duševního

zdraví

či

b)

stipendia;

c)

odpisy majetku, tvorba rezerv a opravných položek, odpisy nedobytných pohledávek;

d)

náklady na reprezentaci, recepce, teambuildingy, výjezdní zasedání, workshopy
a podobné akce;

e)

náklady na provedení účetního auditu;

f)

náklady na sportovní, rekondiční a rekreační pobyty a vybavení na ně;

g)

náklady na tabákové výrobky a alkoholické nápoje;

h)

daň z přidané hodnoty, u níž je možno uplatnit odpočet;

i)

daně (např. silniční, z nemovitých věcí, z nabytí nemovitých věcí), správní a soudní
poplatky, penále a pokuty;

j)

náklady na zdravotní péči o klienty, pokud je hrazena z veřejného zdravotního pojištění;

k)

tvorbu základního kapitálu;

l)

náklady spojené s pojištěním majetku a s pořízením majetku formou leasingu; pojištění
vyjma pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb
15

(§ 80 zákona o sociálních službách) a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou
se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) - např. pojištění majetku (staveb
a vybavení) a osob (odpovědnost zaměstnanců za škodu), havarijní pojištění vozidla
a dále zmařené investice;
m)

poplatky (např. rozhlasové a televizní poplatky, bankovní poplatky, za znečištění
ovzduší;

n)

smluvní pokuty, ostatní pokuty a penále;

o)

úroky z prodlení (i dle smlouvy o úvěru), kurzové ztráty;

p)

věcné a finanční dary (ani jako odměny pro účastníky různých akcí), náklady
financované z darů;

r)

manka a škody;

s)

odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené;

t)

náklady na ostatní sociální pojištění a ostatní sociální náklady na zaměstnance,
ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni podle zvláštních právních předpisů (příspěvky
na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím,
příspěvky na rekreaci a další nepovinná plnění uvedená v § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992
Sb. o daních z příjmů, apod.);

u)

náklady na zahraniční cesty;

v)

náklady na výzkum a vývoj;

w)

náklady, jež nelze prokázat příslušnými účetními doklady;

z)

náklady financované z jiných veřejných zdrojů, tj. např. z provozních příspěvků a dotací
od obcí, krajů, z OP Z (ESF), z Norských fondů,….;

V případě nejasností na straně poskytovatele sociálních služeb, zda se jedná o náklad
uznatelný či neuznatelný, dávají stanovisko pracovníci odboru sociálních věcí KÚÚK.

VII. Posouzení žádosti poskytovatele služby o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje,
stanovení výše dotace a uzavření smlouvy
1. Posouzení žádostí provádí a návrh výše dotace stanoví zaměstnanci odboru sociálních
věcí.
2. Při formálním hodnocení se posuzuje:
a)

dodržení lhůty pro podání žádosti,

b)

naplnění podmínek oprávněného žadatele,

c)

úplnost a správnost podané žádosti.

3. Bude-li žádost trpět vadami, jež budou identifikovány v rámci formálního hodnocení, bude
žadatel vyzván k jejich odstranění. K tomuto bude poskytnuta přiměřená lhůta.
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4. Pracovníci odboru sociálních věcí v rámci formálního hodnocení zároveň zhodnotí celkovou
výši požadovaných prostředků, a na základě výše finančních prostředků určených pro tento
dotační program navrhnou výši dotace pro jednotlivé žadatele.
5. Proti závěrům dotačního řízení Ústeckého kraje a rozhodnutí (Zastupitelstva Ústeckého
kraje) o poskytnutí dotace nelze podat opravný prostředek.
6. Výsledky dotačního řízení budou zveřejněny na internetových stránkách Ústeckého kraje
do 30 pracovních dnů po schválení výše dotace.
7. Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na stanovený účel vymezený ve Smlouvě
o poskytnutí dotace.
8. Smlouva o poskytnutí dotace je uzavírána s poskytovateli sociálních služeb, u nichž bylo
za výše uvedených podmínek schváleno poskytnutí dotace.
9. Dotace je poskytována bezhotovostně, jednorázově a vyplácena v souladu s případnými
regulačními opatřeními následovně:
a)

poskytovatelům sociálních služeb, pokud nejsou zřizovány územními samosprávnými
celky, platebním poukazem na jejich běžné účty,

b)

příspěvkovým organizacím zřizovaným obcemi platebním poukazem na běžné účty
zřizovatele,

c)

příspěvkovým organizacím zřizovaným Poskytovatelem dotace na jejich běžné účty.

Faktické výplatě splátky dotace předchází připsání částky dotace z rozpočtu Ministerstva
zdravotnictví ČR na účet kraje.
10. V případě, že služba podpořená v rámci Dotačního programu pro CDZ a MDT 2022
získá/la na rok, na který je dotace poskytována plnou nebo částečnou podporu z ESF
prostřednictvím grantového projektu nebo jiného projektu, bude dotace přidělená na službu
z rozpočtu kraje krácena o alikvotní částku. Pro výpočet krácení bude použit poměr
dvanáctin (případně poměr daný počtem dnů - denin) a podíl okamžité kapacity, resp.
průměrných přepočtených pracovních úvazků pracovníků v přímé péči, služby financovaný
z ESF.

VIII. Postup při stanovení vyrovnávací platby poskytovatelům sociálních služeb
1. Vyrovnávací platba je definována jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, kterou
konkrétní služba potřebuje k dokrytí svých provozních potřeb. Je vypočtena jako rozdíl
vypočtených místně obvyklých nákladů a výnosů. Do veřejných zdrojů nejsou započítávány
úhrady od uživatelů služeb a úhrady od zdravotních pojišťoven. Vypočtená výše vyrovnávací
platby je pro daného poskytovatele služeb a daný rok hodnotou maximální výše podpory
z veřejných zdrojů. Skutečná výše vyrovnávací platby se stanovuje na základě reálně
vykázaných výnosů a nákladů daného poskytovatele. Vyrovnávací platba je vypočtena jako
rozdíl nákladů a výnosů služby.
2. Vyrovnávací platba bude vypočtená pro kapacitu a úvazky pracovníků CDZ a MDT v přímé
péči6, která musí odpovídat minimální výši přepočtených úvazků stanovených
6

Jedná se o pracovníky, jejichž činnost je definována v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, tedy:
a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110,
b) pracovníci v sociálních službách,
d) pedagogičtí pracovníci,
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ve Standardech, jež jsou přílohou Metodiky pro CDZ a MDT 2022, maximálně do výše rozsahu
služby vymezené Základní sítí kraje.
Za účelem výpočtu vyrovnávací platby jsou sociální služby dle svého charakteru rozděleny
do 4 skupin. Pro každou skupinu je vždy aplikován shodný mechanismus výpočtu.
Skupiny sociálních služeb:
1. služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství – ambulantní
a terénní forma služby (nezahrnují se úhrady od uživatelů),
2. služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby a služba tísňové péče,
3. služby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma služby s lůžkovou
kapacitou,
4. služby sociální péče – pobytová forma služby

Náklady
Metodika výpočtu místně obvyklých nákladů
Výpočet místně obvyklých nákladů vychází z analýzy nákladů jednotlivých druhů sociálních
služeb v kraji. Obvyklé náklady zahrnují pouze náklady na základní činnosti služby
poskytované s působností pouze v rámci kraje a zahrnují jak osobní, tak provozní náklady
(režie) služby.
Základní vymezení pro skupinu 1 a 2:
Při výpočtu se do úvazků pracovníků v přímé péči zahrnují pracovníci pracující
u poskytovatele sociální služby (žadatele) ve službě na pracovní smlouvu, dohodu o pracovní
činnosti a dohodu o provedení práce. V případě dohody o provedení práce se přepočítá
prováděná práce v hodinách na její odpovídající hodnotu v úvazcích.7 Je-li pracovník
zajišťován mimo pracovní poměr na základě obchodní smlouvy (nákupem služby,
dodavatelsky), pak se odpovídající hodnota úvazku do výpočtu vyrovnávací platby nezahrnuje.
Do výpočtu se zahrnují plánované úvazky všech pracovníků uvedených v Žádosti, maximálně
však do výše úvazků uvedených v Základní síti kraje.
Do výpočtu se zahrnují pracovníci v přímé péči a k nim odpovídající úvazek ve velikosti 0,3
úvazku dalších pracovníků. Tedy na jeden úvazek pracovníka v přímé péči připadá 0,3 úvazku
ostatních pracovníků.
Mezi pracovníky v přímé péči jsou zahrnuti odborní pracovníci uvedení v § 115 odst. 1 písm.
a) až e) zákona o sociálních službách8.

e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.
7

V případě dohod o provedení práce (DPP) – počet hodin práce na DPP v roce, na který je žádána podpora, se přepočítá
na odpovídající hodnotu úvazku (např. rodinný poradce má vykonat práci na DPP v rozsahu 300 hodin v průběhu roku 2022,
odpovídající výše úvazku je 0,149, tj. 300 hodin/2016 hodin (fond pracovní doby pro rok 2023 bez svátků v případě 8 hodinové
pracovní doby)).
8 V sociálních službách vykonávají odbornou činnost - a) sociální pracovníci, b) pracovníci v sociálních službách, c)
zdravotničtí pracovníci, d) pedagogičtí pracovníci, e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo
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Mezi ostatní pracovníky jsou zahrnuti – vedoucí pracovníci (vedoucí organizace, vedoucí
služby, ostatní vedoucí pracovníci), administrativní pracovníci (sekretářské a asistenční
pozice, účetní, ostatní administrativní pracovníci), obslužný personál (údržba, úklid, apod.).
Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na úvazek pracovníka v přímé péči
měsíčně pro jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům
na jednotlivé druhy služeb. Tato hodnota vyjadřuje celkové náklady na 1 pracovní úvazek
pracovníka v přímé péči, tzn. osobní i provozní náklady služby (včetně režií).

Základní vymezení pro skupinu 3 a 4:
V případě výpočtu na služby sociální prevence a péče s lůžkovou kapacitou jsou celkové
obvyklé náklady služby kalkulovány na lůžka, nikoli na pracovní úvazky.
Do výpočtu se zahrnují plánované kapacity – lůžka, uvedené v Žádosti, maximálně však
do kapacity – lůžek, zahrnutých v Základní síti kraje.
Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy
služeb, která odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den. Do výpočtu dále
vstupuje počet dnů, ve kterém je služba v roce poskytována a kapacita služby (počet lůžek),
tzn., do výpočtu vstupuje počet plánovaných lůžkodnů.

Výnosy
Vypočtené výnosy jsou součtem vypočtených výnosů v jednotlivých oblastech činnosti.
Základní vymezení pro skupinu 1:
Pro služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství není počítáno s úhradami,
jelikož se jedná o sociální služby poskytované bez úhrady.
Základní vymezení pro skupinu 2:
Ambulantní a terénní služby sociální péče jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu
od uživatelů služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů služby.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby se vypočte jako součin hodinové sazby * počet hodin
přímého výkonu služby na jednoho pracovníka v přímé péči v sociálních službách * počet
pracovníků v přímé péči v sociálních službách.
V případě pečovatelské služby a osobní asistence se výnosy nepočítají z úvazků sociálních
pracovníků.

poskytují sociální služby.
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Hodinová sazba byla stanovena ve výši 100 Kč. Počet hodin přímého výkonu a sazby
pro jednotlivé služby jsou počítány dle následující tabulky:
Druh služby

Počet
výkonu

hodin

přímého Hodinová sazba

§ 39 – osobní asistence

1 200

100 Kč

§ 40 – pečovatelská služba

1 200

100 Kč

§ 42 – průvodcovské a předčitatelské 1 200
služby

100 Kč

§ 43 – podpora
bydlení

100 Kč

samostatného 1 200

§ 44 – odlehčovací služby

1 200

100 Kč

§ 45 – centra denních služeb

1 200

100 Kč

§ 46 – denní stacionáře

1 200

100 Kč

Pozn. Celkový fond pracovní doby na jednoho pracovníka je v roce 2022 při stanovené týdenní
pracovní době 40 hodin (bez placených svátků) 2 016 hodin ročně. Dále předpokládáme,
že pracovník pracující na celý úvazek věnuje 60 % fondu pracovní doby přímo klientovi.
Pak tento údaj představuje 1 210 hodin, resp. 1 200 hodin po zaokrouhlení.
Základní vymezení pro skupinu 3:
Pobytové služby sociální prevence jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu od uživatelů
služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů služby.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby je určena na základě analýzy úhrad uživatelů
za předminulý rok a dále s ohledem na maximální hodnoty úhrad stanovených prováděcí
vyhláškou k zákonu o sociálních službách za pobyt a případně stravu u jednotlivých druhů
služeb.
Úhrada je stanovena jako průměrná hodnota na 1 lůžko na den (v případě nocleháren fakticky
za 1 lůžko na noc).
Je počítáno s vytížeností služby ve výši 90 %.
Základní vymezení pro skupinu 4:
Pobytové služby sociální péče jsou poskytovány za částečnou/úplnou úhradu od uživatelů
služby, proto je nutné ve výpočtu zohlednit obvyklé úhrady od uživatelů služby, a pokud
je uživatelům služby poskytována zdravotní péče (ošetřovatelská péče) podle § 36 zákona
o sociálních službách, a to prostřednictvím vlastních zaměstnanců zařízení, zohledňují
se i plánované úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Toto platí také pro sociální služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby je určena na základě analýzy úhrad uživatelů
za předminulý rok a dále s ohledem na maximální hodnoty úhrad stanovených prováděcí
vyhláškou k zákonu o sociálních službách za pobyt a stravu u jednotlivých druhů služeb
a úhrada za péči stanovená dle zákona o sociálních službách.
Úhrada je stanovena jako průměrná hodnota na 1 lůžko na den.
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Obvyklé příjmy od zdravotních pojišťoven se odečítají v případě služeb - domovy
pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, domovy pro seniory, domovy
se zvláštním režimem a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové
péče, je-li zdravotní péče zajišťována vlastními zaměstnanci poskytovatele služby (je-li
zdravotní péče poskytovatelem sociálních služeb zajišťována např. zabezpečením externího
dodavatele apod., příjmy od zdravotních pojišťoven se nezohledňují).
Obvyklé příjmy od zdravotních pojišťoven jsou určeny jako průměrná hodnota v návaznosti
na počet lůžek a strukturu uživatelů služby podle stupňů závislosti pro účely příspěvku
na péči (zohledňují se pouze v případě uživatelů ve stupni III. nebo IV. příspěvku na péči).
Průměrná výše v případě jednoho uživatele, ve III. nebo IV. stupni závislosti příspěvku
na péči, je pro účely tohoto řízení stanovena na 3 000,- Kč/měsíc (100 Kč/den).
Je počítáno s vytížeností služby ve výši 95 %.

Výpočet vyrovnávací platby (VP)
a) Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství
– ambulantní a terénní forma služby (skupina 1)
Druhy služeb9:


odborné sociální poradenství,



raná péče,



telefonická krizová pomoc,



tlumočnické služby,



krizová pomoc,



sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,



sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,



terénní programy,



kontaktní centra,



nízkoprahová denní centra,



nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,



intervenční centra,



služby následné péče – pouze v případě ambulantní formy služby,



sociálně terapeutické dílny,



sociální rehabilitace – pouze v případě terénní a ambulantní formy služby.

9

Tento výpočet vyrovnávací platby se použije i v případě, kdy je součástí krizové pomoci a intervenčního centra
pobytová forma služby.

21

Výpočet VP:
VP je stanovena jako výpočet celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé
péči.

VPS = (FP * U * M)
VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro jednotlivé
druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům na jednotlivé druhy
služeb,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči10 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce

b) Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby
a tísňové péče (skupina 2)
Druhy služeb:


osobní asistence,



průvodcovské a předčitatelské služby,



podpora samostatného bydlení,



odlehčovací služby – pouze ambulantní a terénní forma,



centra denních služeb,



denní stacionáře,



pečovatelská služba.

Výpočet VP:
VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé
péči a úhrad od uživatelů služby.

Vyrovnávací platba je propočtená na rozsah služby, jak byla vymezena v Základní síti kraje. V případě, že rozsah
služby je nižší, než je vymezen v Základní síti kraje, vypočte se vyrovnávací platba podle skutečného rozsahu
služby, specifikovaného v Žádosti.
10
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VPS = (FP * U * M) – (UPPP * S * H)
VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně pro jednotlivé
druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům na jednotlivé druhy
služeb,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči11 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce,
UPPP – úvazky pracovníků v přímé péči pro příslušný rok12 (v případě pečovatelské služby
a osobní asistence pouze pracovníci v sociálních službách),
S – stanovená hodinová sazba v Kč za zajištění základních činností služby,
H – počet hodin výkonu služby na 1 úvazek pracovníka v přímé péči.
Druhy služeb:
 tísňová péče.

Výpočet VP:
V případě služby tísňová péče je VP stanovena individuálně, a to s ohledem na skutečnost,
že na rozdíl od služeb uvedených výše je podle prováděcí vyhlášky MPSV k zákonu
o sociálních službách č. 505/2006 Sb. maximální sazba úhrady od uživatelů za službu
stanovena ve výši skutečných nákladů na provoz technických komunikačních
prostředků.
V případě tohoto druhu služby je zároveň specificky stanoveno, že finanční podpora je určena
zejména na úhradu osobních nákladů pracovníků poskytujících základní činnosti služby
tísňové péče a popř. část provozních nákladů služby, která však nesouvisí
s pořízením popř. pronájmem zařízení pro tísňovou péči, včetně montáže, aktivace,
servisu, údržby, oprav a deaktivace zařízení.
VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé
péči a úhrad od uživatelů služby.
Obvyklá úhrada od uživatelů služby se vypočte na základě plánovaného počtu uživatelů služby
uvedeného v Žádosti o poskytnutí finanční podpory na příslušný rok a obvyklé sazby úhrady
stanovené na 1 uživatele služby tísňové péče.
Plánovaný počet uživatelů služby a jeho meziroční změny oproti rokům 2021 a 2022
jsou předmětem věcného hodnocení Žádosti.
11
12

Viz pozn. pod čarou č. 8.
Viz pozn. pod čarou č. 8.
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VPS = (FP * U * M) – ( S * K * M)
VPS = finanční podpora na 1 úvazek pracovníka – úhrada od uživatelů služby
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 úvazek pracovníka měsíčně, která odpovídá
celkovým obvyklým měsíčním nákladům na tísňovou péči,
U – celkové úvazky pracovníků na příslušný rok (pro výpočet jsou do celkových úvazků
pracovníků započteny úvazky pracovníků v přímé péči13 a 0,3 úvazku ostatních pracovníků
na 1 úvazek pracovníka v přímé péči),
M – počet měsíců poskytování sociální služby v roce,
S – stanovená měsíční sazba úhrady v Kč na 1 klienta (uživatele) za základní činnosti služby;
měsíční sazba byla stanovena ve výši 150 Kč,
K – celkový počet klientů (uživatelů) služby, plánovaný pro příslušný rok poskytovatelem
služby v rámci žádosti o finanční podporu.

c) Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma
služby s lůžkovou kapacitou (skupina 3)
Druhy služeb:
─

─

Pobytové formy služby:


azylové domy,



domy na půl cesty,



služby následné péče (pouze pobytová forma),



terapeutické komunity,



sociální rehabilitace (pouze pobytová forma),

Ambulantní formy služby:


noclehárny.

Výpočet VP:
VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad od uživatelů
služby.

13

Viz pozn. pod čarou č. 8.
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VPS = (FP * L) – (Su * L * v)
VPS = finanční podpora na lůžko – úhrada od uživatelů služby na lůžko
VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy služeb, která
odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den,
L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na základě počtu
registrovaných lůžek14 a plánované doby poskytování služby v příslušném roce),
Su – stanovená obvyklá sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko na den pro jednotlivé
druhy služeb,
v – koeficient vytíženosti služby, koeficient nabývá hodnoty 0,9.

d) Výpočet vyrovnávací platby na služby sociální péče – pobytová forma služby (skupina 4)
Druhy služeb:


odlehčovací služby,



týdenní stacionáře,



domovy pro osoby se zdravotním postižením,



domovy pro seniory,



domovy se zvláštním režimem,



chráněné bydlení,



sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Výpočet VP:
VP je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad od uživatelů
služby a případně úhrad za poskytovanou zdravotní péči z veřejného zdravotního
pojištění.
V případě domovů pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářů, domovů
pro seniory, domovů se zvláštním režimem a sociálních služeb poskytovaných
ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče je ve výpočtu zohledněna prostřednictvím
koeficientu „k“ předpokládaná struktura uživatelů služby dle stupně závislosti na pomoci jiné
fyzické osoby uvedená v Žádosti.
Předpokládané složení uživatelů podle stupňů závislosti příspěvku na péči, které je uvedeno
poskytovatelem sociální služby (Příjemcem) v Žádosti, je předmětem věcného hodnocení
Žádosti.

14

Viz pozn. pod čarou č. 8.
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Pro domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, pro domovy se zvláštním
režimem, týdenní stacionáře a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové
péče:

VPS = (k*FP * L) – (Su * L*v) – (Sz * Lu )
VPS = finanční podpora na lůžko se zohledněním struktury uživatelů služby – úhrada
od uživatelů služby na lůžko – úhrada ze zdravotního pojištění na lůžko
Pro odlehčovací služby a chráněné bydlení:

VPS = (k*FP * L) – (Su * L*v)
VPS = finanční podpora na lůžko se zohledněním struktury uživatelů služby – úhrada
od uživatelů služby na lůžko

VPS – vyrovnávací platba na příslušný druh sociální služby,
k – koeficient zohledňující strukturu uživatelů služby dle stupně závislosti na pomoci jiné
fyzické osoby,
FP – stanovená hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy služeb, která
odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den,
L – celkový plánovaný počet lůžkodnů na příslušný rok (údaj stanovený na základě počtu
registrovaných lůžek15 a plánované doby poskytování služby v příslušném roce),
Su – stanovená obvyklá sazba úhrady od uživatelů služby na 1 lůžko na den pro jednotlivé
druhy služeb,
v – koeficient vytíženosti služby, koeficient nabývá hodnoty 0,95,
Sz - stanovená sazba úhrady z veřejného zdravotního pojištění na 1 lůžko na den (na měsíc)
se zohledněním stupně závislosti uživatelů služby (pouze u 5 druhů služeb),
Lu – celkový plánovaný počet lůžkodnů obsazených uživateli ve III. a IV. stupni závislosti
příspěvku na péči.Hodnoty koeficientu „k“:

15

Viz pozn. pod čarou č. 8.
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Podíl uživatelů ve stupni závislosti na pomoci jiné
fyzické osoby II (středně těžká závislost), III (těžká
závislost) a IV (úplná závislost) na celkovém počtu
uživatelů

Hodnota koeficientu

v intervalu 80 % - 100 %

1,45

v intervalu 70 % - 79 %

1,35

v intervalu 60 % - 69 %

1,3

v intervalu 50 % - 59 %

1,25

v intervalu 40 % - 49 %

1,2

v intervalu 30 % - 39 %

1,15

v intervalu 20 % - 29 %

1,1

v intervalu 10 % - 19 %

1,05

v intervalu 0 % - 9 %

1

IX. Sledování, kontrola a finanční vyúčtování dotace
1. Příjemce (poskytovatel sociální služby) odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace
v souladu s účelem, na který byla dotace poskytnuta. Příjemce je vždy povinen nakupovat
zboží a služby co nejhospodárněji, a to vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým.16
2. Při čerpání dotace je Příjemce povinen postupovat v souladu s údaji v Žádosti,
která je na příslušný rok podpořena, a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování
sociálních služeb, které jsou uvedeny v této Žádosti.
3. Příjemce je povinen odděleně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, respektive
výnosech a nákladech vzniklých při poskytování sociální služby a vést účetnictví v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce
je povinen své příjmy a výdaje (výnosy a náklady) mít vedeny transparentně
s jednoznačnou vazbou ke konkrétní sociální službě – identifikátoru služby
(např. analytické účty, účetní střediska, zakázky).
Příjemce má povinnost vést příjmy a výdaje (výnosy a náklady) spojené
s poskytováním příslušné sociální služby v účetnictví Příjemce odděleně od příjmů
a výdajů spojených s jinými službami či činnostmi organizace.
Povinnost odděleného účtování se vztahuje na sociální službu poskytovanou
v rozsahu základních činností, tj. nejsou zahrnovány případné fakultativní služby, pokud
je organizace v rámci služby zajišťuje.

16

V případě kontroly musí příjemce prokázat, že výdaje byly vynaloženy za cenu obvyklou v místě plnění
v souladu se zásadou efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti.
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Povinnost odděleného účtování se vztahuje na veškeré položky související se sociální
službou a nikoli pouze na položky související s poskytnutou dotací na příslušnou
sociální službu.
4. Příjemce je povinen vést analytickou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících
se k poskytnuté dotaci. Příjemce je povinen jednotlivé originály účetních dokladů zřetelně
označit daným účelovým znakem (UZ XXXXX) tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o výdaj
hrazený na základě Smlouvy. A označovat originály účetních dokladů informací, že služba
je spolufinancována Ústeckým krajem.
5. V kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta, použít dotaci pouze ke krytí
uznatelných nákladů souvisejících s činností sociální části CDZ a MDT, skutečně
vynaložených v přímé a bezprostřední souvislosti s realizací projektu. Poskytnuté finanční
prostředky lze použít ke krytí uznatelných nákladů vzniklých od počátku kalendářního roku
do konce kalendářního roku, na který byla dotace poskytnuta. Uznatelnými náklady jsou
také náklady zaúčtované v měsíci prosinci kalendářního roku, na který byla dotace
poskytnuta, a které budou uhrazeny v lednu následujícího kalendářního roku.
6. Při financování sociální části CDZ a MDT dotacemi z více státních zdrojů anebo i
z rozpočtů územních samosprávných celků nepoužít duplicitní úhradu stejného nákladu
z různých zdrojů.
7. Nepoužít dotaci za účelem tvorby zisku.
8. Při vynakládání uznatelných nákladů dodržovat příslušné právní předpisy, včetně zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Příjemce je povinen písemně informovat odbor sociálních věcí KÚÚK o následujících
změnách údajů uváděných v Žádosti, a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém tyto změny nastaly na Formuláři
hlášení změn:
a)
b)

změny v rozpočtu sociální služby, které se týkají přiznané dotace,
změna bankovního účtu Příjemce.

Údaje o změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení,
e-mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci)
či zrušením registrace sociální služby jsou přebírány z údajů povinně hlášených dle zákona
o sociálních službách (na oddělení plánování a registrace sociálních služeb odboru
sociálních věcí KÚÚK).
Příjemce registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně informovat odbor sociálních
věcí, OFKZ KÚÚK, o změnách údajů uváděných v Žádosti ve výše uvedeném termínu.
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vyloučení
možného rizika zneužití poskytnuté dotace, či poskytnutí neslučitelné veřejné podpory
s vnitřním trhem je předmětem hlášení změny v závěrečném vyúčtování - vyjma nahlášení
finančních prostředků z Evropského sociálního fondu.
11. Příjemce je povinen odevzdat Závěrečnou zprávu a vyúčtování poskytnuté dotace
v termínu do 26. ledna 2023 (rozhodující je datum otisku razítka podatelny)
na podatelnu KÚÚK (osobně, poštou, datovou schránkou, e-podatelnou). Závěrečná
zpráva a finanční vyúčtování dotace, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 této Metodiky
obsahuje komentář k čerpání finančních prostředků a také údaje o:
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i)

plnění hlavního (povinného) indikátoru pro rok 2022, tedy přepočtený počet úvazků
pracovníků CDZ a MDT v přímé péči17, jež musí odpovídat alespoň minimální výši
přepočtených úvazků stanovených ve Standardech,18

ii)

počtu klientů CDZ a MDT, tedy souhrnného počtu klientů, evidovaných CDZ a MDT,
včetně anonymně podpořených osob.

Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace zpracuje Příjemce za období týkající se celého roku,
na který je dotace poskytnuta, nejpozději k 31. prosinci roku, na který je dotace poskytnuta,
včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou zahrnuty do účetnictví poskytovatele
sociálních služeb v kalendářním roce, na který byla dotace poskytnuta.
V rámci Závěrečné zprávy a vyúčtování dotace je Příjemce povinen uvést veškeré zdroje
financování každé jednotlivé sociální služby. V případě, že v závěrečném vyúčtování dotace a
vyrovnávací platby bude vykázána ztráta, pak je Příjemce povinen prokázat zdroje krytí ztráty
(uvede v komentáři pod tabulkou Zdroje financování).
Komentář k Závěrečné zprávě a vyúčtování dotace obsahuje prohlášení o dodržení
podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace a dále je zaměřen zejména
na zdůvodnění výše případné vratky dotace (vratky v průběhu roku, vratky
při finančním vypořádání dotace), na specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých
nákladových položek, uvedení skutečných zdrojů financování sociální služby a na plnění
indikátorů týkajících se přepočtených úvazků pracovníků CDZ a MDT v přímé péči a počtu
klientů.
Příjemce je povinen nahlásit odboru sociálních věcí KÚÚK změnu údajů uvedených
v Závěrečném vyúčtování dotace týkající se zejména nákladů a výnosů a to nejpozději
do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
12. Zpracovaný podklad pro Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a finančního vyúčtování
dotace bude podepsán statutárním zástupcem Příjemce nebo jím pověřenou osobou.
V případě, že Příjemce nepředloží Závěrečné vyúčtování dotace ani 26. ledna roku,
který následuje po roce, na který byla dotace poskytnuta, dopustí se Příjemce
závažného porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 odst. 2 zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. V případě porušení rozpočtové kázně se s Příjemcem
zahájí řízení o porušení rozpočtové kázně, v jehož rámci může být Příjemci uložen
odvod za porušení rozpočtové kázně.
13. Příjemce je povinen na žádost KÚÚK bezodkladně písemně poskytnout požadované
doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami.
14. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním
služby a prokazující čerpání poskytnutých finančních prostředků na realizaci služby
po dobu 10 let od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu
s platnými právními předpisy České republiky. Lhůta začíná běžet od 1. 1. následujícího
roku po roce, na který byla dotace poskytnuta.

17

Jedná se o pracovníky, jejichž činnost je definována v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, tedy:
a) sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110,
b) pracovníci v sociálních službách,
d) pedagogičtí pracovníci,
e) manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.
18
Povinný indikátor musí být naplněn alespoň z 85 %.
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15. Při kontrole dodržování podmínek stanovených touto metodikou a uzavřenou Smlouvou
se postupuje dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“),
a č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Při uplatnění
sankcí za neoprávněné použití nebo zadržení dotace se postupuje podle § 22 zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
16. Kontrola se zaměřuje na finanční a věcnou část. Kontrola finanční části je zaměřena
na čerpání poskytnutých finančních prostředků. Obsahem věcné části je plnění předmětu
a účelu veřejnoprávní smlouvy.
17. Příjemce je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a v souladu se zákonem
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, umožnit výkon
kontroly všech dokumentů a dokladů vztahujících se k naplňování účelu Smlouvy
a poskytnuté dotaci a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění
kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru
kontroly KÚÚK a přizvané osoby dle § 6 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
18. Příjemce je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena na základě
prováděných kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s § 18
zákona o finanční kontrole informovat o splnění nápravných opatření toho, kdo tato
nápravná opatření uložil.
19. Pokud Příjemci (poskytovateli sociální služby) byla na příslušný rok přidělena dotace
ve výši 3 mil. Kč a více, předloží do 31. srpna následujícího roku odboru sociálních věcí
KÚÚK:
a)

b)

výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace
– v případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost
ověřování účetní závěrky auditorem,
vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě
ostatních poskytovatelů sociálních služeb.

20. Výrok a/nebo vyjádření auditora musí být předloženo jako samostatný dokument nikoli jako
součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení se nevyžaduje).
21. V případě, že Příjemce realizaci sociální služby nezahájí, případně nezahájí od 1. 1. roku
na který byla dotace poskytnuta, nebo bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace
dle § 82 odstavce 3 zákona o sociálních službách, je povinen do patnáctého dne
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto
skutečnostem došlo, ohlásit tuto skutečnost Poskytovateli písemně na Formuláři hlášení
změn (v případě poskytovatele sociální služby registrovaného v Ústeckém kraji
se oznamovací povinnost týká jen nezahájení realizace sociální služby) a následně vrátit
poměrnou část vyplacené dotace (dle počtu měsíců, ve kterých služba nebyla realizována)
zpět na účet Poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději však
do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byl toto ohlášení povinen učinit. Rozhodným
okamžikem vrácení finančních prostředků dotace zpět na účet Poskytovatele je den jejich
odepsání z účtu Příjemce. Ustanovení tohoto odstavce se použije i v případě výpovědi
Smlouvy Poskytovatelem.
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1.

Preambule

Cílem Standardu služeb poskytovaných v Centrech duševního zdraví pro osoby se závažným
chronickým duševním onemocněním (Serious/severe Mental Illness) – SMI) (dále jen „Standard“) je
definovat doporučení pro poskytování těchto služeb pro osoby se SMI. Tento Standard navazuje na
„Standard péče poskytované v centrech duševního zdraví“ uveřejněný ve Věstníku Ministerstva
zdravotnictví České republiky částka 5, ročník 2016 a zohledňuje pokrok v rámci reformy psychiatrické
péče. Standard byl připraven v rámci projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví realizovaného
Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného
z Evropského sociálního fondu.

1.1

Centrum duševního zdraví

Centrum duševního zdraví (dále jen „CDZ“) je významným článkem v síti služeb pro osoby s duševním
onemocněním. Cílem CDZ je zajistit komunitní a multidisciplinární službu zaměřenou na prevenci
hospitalizace nebo jejího zkracování a nápomoc k reintegraci osob se SMI do běžné komunity.
Multdisciplinární tým CDZ pracuje formou case managementu a poskytuje flexibilní, individualizované
služby potřebným klientům (tj. pacientům v rámci zdravotních služeb, kteří jsou zároveň zájemci či
uživateli sociálních služeb) z určené cílové skupiny (viz kapitola 2 Standardu). Velká část služeb CDZ je
klientům poskytována v jejich přirozeném prostředí.
V rámci CDZ se propojují zdravotní a sociální služby. Veškerá činnost se řídí právními předpisy, zejména
zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů.
Služby CDZ může zajišťovat ve vzájemné spolupráci a společnými postupy poskytovatel zdravotních
služeb a poskytovatel sociálních služeb, a to na základě smlouvy o spolupráci. Služby CDZ může rovněž
zajišťovat subjekt, který je držitelem oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona
o zdravotních službách a zároveň má registraci poskytovatele sociálních služeb podle zákona
o sociálních službách.
CDZ v rámci poskytování zdravotních služeb zajišťuje klientům zdravotní péči preventivní, léčebnou
a léčebně rehabilitační. K zajištění léčebné a léčebně rehabilitační péče CDZ spolupracuje s ostatními
články systému zdravotních služeb – s poskytovateli lůžkové péče nebo ambulantní péče
a s registrujícími poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a popřípadě v oboru praktické
lékařství pro děti a dorost (dále jen „praktičtí lékaři“). CDZ v rámci poskytování sociálních služeb
zajišťuje prostřednictví sociální rehabilitace takovou péči, která v návaznosti na zdravotní služby
sleduje maximální společenskou integraci a klinické i sociální zotavení klientů (recovery). CDZ při tom
spolupracuje s dalšími poskytovateli sociálních služeb a subjekty činnými v oblasti zaměstnávání,
vzdělávání, bydlení, volnočasových aktivit aj. (např. obecní úřady, policie, úřady práce, školy).
Vzhledem k tomu, že CDZ by měla při poskytování služeb plnit komunitní funkci v rámci přirozeného
regionu1 (viz kapitola 6 Standardu), jejich činnost by měla být rovněž zaměřena na aktivní propojování
a spolupráci všech relevantních dalších poskytovatelů služeb, úřadů a dalších zdrojů komunitní
podpory klientů. Při nastavení přirozeného regionu vychází CDZ jak z prevalence onemocnění SMI
v populaci, tak z charakteru daného území (např. městská aglomerace oproti horské periferní oblasti)
a rovněž z možného rozsahu a dostupnosti poskytovaných služeb. Vymezení přirozeného regionu
nemá žádný vliv na právo pacienta na volbu poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnické zařízení

1

Nejedná se o vymezení dle Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve
znění pozdějších předpisů, které stanovuje pro místní dostupnost hrazených služeb pro obor psychiatrie
u poskytovatelů ambulantní péče dojezdovou dobu 60 minut.

2

podle zákona o zdravotních službách a na právo osob uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby
a čerpat sociální službu v souladu se zákonem o sociálních službách.
Doporučení pro poskytovaní služeb CDZ jsou odvozeny od takzvané praxe založené na důkazech
(evidence based practice). Patří k nim krizová intervence jako odborný postup s prokazatelným
zlepšením klinického stavu, větší spokojeností s léčbou, snížení zátěže rodin, snížení počtu
opakovaného přijetí k hospitalizaci a vypadávání z léčby oproti standardní léčbě (Murphy et al 2015),
dále asertivní komunitní léčba prokazatelně snižující frekvence relapsu onemocnění, potřebu
hospitalizace, vedoucí ke stabilizaci v oblasti bydlení, zaměstnání a zvyšující spokojenost klientů
(Marshall et al 2011). Dalším postupem je individuální podpora v pracovní oblasti (IPS), u níž je ověřeno
zvyšování zaměstnanosti osob s duševním onemocněním (Kinoshita et al 2013).
Pro zajištění služeb CDZ se doporučuje tento minimální rozsah poskytovaných služeb:




Oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách v rozsahu
oborů / odborností a formy zdravotní péče:
o Psychiatrie – forma zdravotní péče: ambulantní a případně péče ve vlastním
sociálním prostředí pacienta2
o Klinická psychologie – forma zdravotní péče: ambulantní a případně péče ve
vlastním sociálním prostředí pacienta2
o Všeobecná sestra/sestra pro péči v psychiatrii – forma zdravotní péče: ambulantní
péče, zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta
Registrace sociální služby v rozsahu služby sociální prevence, a to sociální rehabilitace dle
§ 70 zákona o sociálních službách v ambulantní a terénní formě s vymezením cílové skupiny
klientů „osoby s chronickým duševním onemocněním“.

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a rozhodnutí o registraci sociální
služby by mělo být vázáno na místo realizace ambulantního provozu CDZ – tj. doporučuje se, aby
v rámci rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a rozhodnutí o registraci
sociální služby byla uvedena stejná adresa zařízení. Pro dosažení cíle CDZ se doporučuje, aby zařízení
CDZ bylo umístěno v běžné občanské zástavbě v tzv. „mimonemocničním“ prostředí, tj. mimo
zdravotnické zařízení, v němž se poskytuje lůžková zdravotní péče.
Pro potřeby tohoto Standardu se CDZ, které nenaplní požadavky na komplexní rozsah služeb CDZ,
označuje jako Bazální CDZ (CDZ-B). CDZ, které naplní komplexní rozsah služeb CDZ, se označuje jako
Komplexní CDZ (CDZ-A).
Doporučení pro Komplexní CDZ jsou uvedena v kapitolách 3.2.2 a 4.1 tohoto Standardu.
Doporučení pro Bazální CDZ jsou uvedena v kapitolách 3.2.3 a 4.2 tohoto Standardu.
Předpokládá se, že CDZ-B postupně ve lhůtě uvedené v kapitole 3.2.3 tohoto Standardu splní
doporučení/požadavky pro CDZ-A, a tak se přemění v Komplexní CDZ.
Služby klientům se SMI vedle služeb poskytovaných CDZ (tj. zdravotní péče zajišťované v souladu
s oprávněním k poskytování zdravotních služeb a sociální služby zajišťované v souladu s registrací, jak
je uvedeno výše) mohou též poskytovat multiprofesní týmy tvořené převážně sociálními pracovníky a
případně dalšími odborníky. Jejich vznik může rozvoji CDZ předcházet a mohou částečně plnit některé
funkce CDZ.

2

Péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta u oborů psychiatrie a klinická psychologie by měla
být optimálně zajištěna vzhledem k doporučení, že by přímá práce s klienty měla být u multidisciplinárního týmu
realizována alespoň v 50 % v jejich přirozeném prostředí (nikoliv v prostorách zařízení).

3

Doporučení pro zajištění činnosti těchto týmů je uvedeno níže v kapitole 8 tohoto Standardu.
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2.

Cílové skupiny

1)

osoby se SMI; charakteristika SMI:

a)

diagnostické okruhy F2, F3 (eventuálně F42 a F60.0, F60.1, F60.3, F60.5, F60.6, F61, F62)

b)

trvání onemocnění (déle než 2 roky);

c)
funkční narušení (skóre GAF ≤ 60, kde GAF je klinický nástroj pro celkové posouzení aktuální
úrovně zneschopnění; upraveno dle Ruggeri et al., 2000, Martín-Pérez et al., 2019).
Takto vymezená cílová skupina v sobě zahrnuje rovněž i osoby v ochranném léčení uloženém soudem
vykonávané formou specializované ambulantní péče v oboru psychiatrie.
CDZ pro tuto cílovou skupinu poskytuje služby dlouhodobého charakteru, vázané na platnost
charakteristiky SMI a) – c) u dané osoby.
2)

osoby s potřebou včasné intervence, tzn. osoby s rizikem rozvoje SMI.

Jde o osoby převážně dosud psychiatricky neléčené, u nichž se projevují poruchy, které svědčí pro
zvýšené riziko budoucího rozvoje SMI.
Cílem CDZ je včasná diagnostika onemocnění a rychlé započetí léčby jako prevence rozvoje závažného
(chronického) duševního onemocnění. Klienta k péči v CDZ indikují lékaři poskytovatele lůžkové péče
v oboru psychiatrie, lékaři poskytovatelů ambulantní péče v oboru psychiatrie a praktičtí lékaři.
Vzhledem k nízkoprahovosti a vysoké skryté nemocnosti u této cílové skupiny může být přijata do péče
i osoba bez doporučení.

3. Funkce a služby poskytované v CDZ
3.1

Funkce CDZ

A)

Flexibilní, kontinuální péče a podpora osob se SMI v jejich přirozeném prostředí

Cílem je asistence v procesu zotavení těchto osob orientovaná na zplnomocňování a všechny jejich
potřeby vyplývající z aktuální situace (oblast zdravotní, pracovní, bydlení, příjmová, rodiny a sociálního
zázemí, volného času). V tom je zahrnuta zdravotní péče (léčebná, preventivní a léčebně rehabilitační
péče), sociální služba (tj. sociální rehabilitace) spojená s asistencí před, během a po hospitalizaci klientů
CDZ. Pozornost je věnována také potřebám rodinných příslušníků klientů a jiných osob blízkých, např.
formou konzultací, edukací, psychologické podpory.
B)

Asertivní vyhledávání a kontaktování

Cílem je aktivní vyhledávání a opakované kontaktování lidí, kteří vypadli ze systému zdravotních
a sociálních služeb nebo jej nikdy nevyužívali a probíhá u nich neléčené SMI.
C)

Integrovaná péče o osoby s duální diagnózou

Cílem je podpora lidí se souběhem závislosti (alkoholové i nealkoholové drogy, závislost na lécích) a
s SMI, kteří jsou klienty CDZ.
D)

Systematické zaměření multidisciplinárního týmu na včasnou detekci a prevenci.

Cílem je včasné poskytnutí podpory multidisciplinárním týmem klientům včetně cílené depistáže,
pravidelná a systematická spolupráce se školami, praktickými lékaři a dalšími subjekty, a to jak v rámci

5

péče o konkrétního klienta, tak i v rámci osvětové činnosti. Součástí této funkce je i podpora osob
propuštěných z akutní lůžkové péče s rizikem rehospitalizace a rozvoje SMI.
E)

Informační místo péče o lidi s duševním onemocněním.

Cílem je zajištění šíření informací o problematice. Na CDZ se obrací osoby, organizace nebo úřady
s dotazy a potřebami týkající se služeb péče o duševní zdraví. CDZ může nasměrovat osoby s potřebami
péče na další specifické služby. Zejména tak může a mělo by pomoci zorientovat se rodině, příp. jiným
blízkým osobám, event. opatrovníkovi v možnostech nejvhodnějšího postupu v pomoci osobě
s duševním onemocněním.

3.2

Minimální rozsah služeb poskytovaných multidisciplinárním týmem CDZ

3.2.1 Multidisciplinární tým
Veškeré služby CDZ jsou poskytovány multidisciplinárním týmem. Ten je tvořen profesionály
příslušných odborností (viz kapitola 4 Standardu), kteří spolu velmi úzce spolupracují. Všichni členové
týmu pracují ambulantně i v terénu, sdílí klienty, průběžně si předávají důležité informace a většinu
svých intervencí provádějí v přirozeném prostředí klientů.

3.2.2 Komplexní Centrum duševního zdraví pro SMI (CDZ-A)
Doporučuje se, aby minimální ordinační doba CDZ-A byla stanovena v rozsahu od 8 do 16 hodin
v pracovní dny.
A) Základní služby
Základní služby by měla zajišťovat všechna CDZ-A.
Rozsah základních služeb CDZ-A:
A1) Mobilní služby
Mobilní služby jsou určené pro obě cílové skupiny definované v kapitole 2 Standardu.
Mobilní služby jsou poskytovány prostřednictvím multidisciplinárních týmů v přirozeném prostředí
osob se SMI, a po vzájemné dohodě také v institucích, kde jsou osoby aktuálně umístěny, za účelem
jejich přípravy na propuštění. Hlavním cílem mobilních služeb je poskytování péče v přirozeném
prostředí klientů a předcházení stavů, které by vyžadovaly hospitalizaci. Ve spolupráci s ambulantními
psychiatry se podílí na péči o klienty se SMI, kteří mají uloženo ambulantní ochranné léčení.
Mobilními službami se rozumí, jde-li o



zdravotní služby: zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta,
sociální služby: sociální rehabilitace v terénní formě.

A2) Krizové služby
Krizové služby jsou určené pro obě cílové skupiny definované v kapitole 2 Standardu.
Cílem krizových služeb je podpora klientů při zvládnutí rozvíjející se krize a předcházení hospitalizaci.
Krizové mobilní služby jsou dostupné klientům CDZ do 24 hodin, a to i v mimopracovních dnech.
Časová dostupnost krizových služeb CDZ:
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•

Telefonicky – 24/7 s možností osobního kontaktu /mobilního výjezdu/ v závislosti na stavu
klienta. Telefonická dostupnost je zajištěna pro klienty CDZ. Telefonickou dostupnost zajišťuje
přímo multidisciplinární tým CDZ; je rovněž možné ji zajišťovat prostřednictvím zařízení
s nepřetržitou krizovou službou (např. centrum krizové intervence), a to na základě dohody
s ním uzavřené.

•

Ambulantně – od 8 do 18 hodin v pracovních dnech.

•

Pro zvládnutí akutních stavů v době od 18 do 20 hod. v pracovních dnech je k dispozici mobilní
tým CDZ. V nočních hodinách (od 20 do 8 hodin) avizovaných telefonicky nebo nastalých
v zázemí CDZ má CDZ dohodu se zařízením poskytujícím akutní lůžkovou psychiatrickou péči
nebo se zařízením poskytujícím nepřetržitou krizovou službu (centrum krizové intervence).

Krizovými službami se rozumí, jde-li o



zdravotní služby: zdravotní péče ve formě ambulantní a zdravotní péče ve vlastním sociálním
prostředí pacienta,
sociální služby: sociální rehabilitace v ambulantní a terénní formě.

A3) Zdravotní služby v oboru psychiatrie a klinická psychologie
Zdravotní služby v oboru psychiatrie a klinická psychologie jsou určeny pro obě cílové skupiny
definované v kapitole 2 Standardu.
Zahrnují služby psychiatra a klinického psychologa, včetně psychoterapeutické péče, ve formě
ambulantní péče a dále ve formě zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Role
psychiatra a klinického psychologa v multidisciplinárním týmu zahrnují i metodické vedení
multidisciplinárního týmu a koordinaci péče o klienty.

A4) Služby včasné intervence
Služby včasné intervence jsou určeny pro cílovou skupinu 2 definovanou v kapitole 2 Standardu.
Hlavním cílem služby včasné intervence je včasná detekce onemocnění s rizikem dalšího rozvoje SMI.
Součástí těchto služeb je rovněž spolupráce s organizacemi a školami v přirozeném regionu. Tyto
činnosti probíhají převážně ambulantně.
Službami včasné intervence se rozumí, jde-li o



zdravotní služby: zdravotní péče ve formě ambulantní a zdravotní péče ve vlastním sociálním
prostředí pacienta.
sociální služby: sociální rehabilitace v ambulantní a terénní formě.

A5) Pohotovost k asertivnímu kontaktování
Pohotovost k asertivnímu kontaktování je určena pro obě cílové skupiny definované v kapitole 2
Standardu.
Jde o intervence multidisciplinárního týmu nebo jednotlivých členů týmu v případě osob s již
probíhajícím, avšak dosud nediagnostikovaným nebo aktuálně neléčeným SMI, které mají
nedostatečný náhled na svoje onemocnění, v jehož důsledku hůře navazují spolupráci.
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Cílem je dosažení spolupráce s osobou a navázání další péče v CDZ za případné spolupráce
(edukovaných) rodinných příslušníků nebo jiných osob blízkých, popřípadě osob žijících s nemocným
ve společné domácnosti, popř. opatrovníka.
Pohotovostí k asertivnímu kontaktování se rozumí, jde-li o



zdravotní služby: zdravotní péče ve formě zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí
pacienta,
sociální služby: sociální rehabilitace v terénní formě.

A6) Denní skupinové nebo individuální služby zdravotní a sociální
Denní skupinové nebo individuální služby zdravotní a sociální jsou určeny pro cílovou skupinu 1
definovanou v kapitole 2 Standardu.
CDZ zajišťuje denní skupinové nebo individuální služby pro klienty orientované na jejich podporu
a sociální rehabilitaci. Je třeba zajistit, aby nabídka těchto služeb odpovídala potřebám klientů
a dostupnosti jiných denních služeb v přirozeném regionu.
Denní skupinové nebo individuální služby zahrnují jak strukturované, tak nestrukturované aktivity,
sloužící mj. k prolomení sociální izolace. Vedle toho CDZ úzce spolupracuje se službami denního
stacionáře s psychoterapeutickým programem nebo službami otevřeného denního stacionáře podle
jejich dostupnosti v přirozeném regionu.
Denními skupinovými nebo individuálními službami zdravotními a sociálními rozumí, jde-li o



zdravotní služby: zdravotní péče ve formě ambulantní,
sociální služby: sociální rehabilitace v ambulantní formě.

A7) Síťování
CDZ se aktivně podílí na propojování a spolupráci všech relevantních služeb, úřadů a dalších zdrojů
komunitní podpory klientů v rámci svého přirozeného regionu.

A8) Systematická spolupráce s poskytovateli akutní a následné lůžkové péče
Systematická spolupráce s poskytovateli akutní a následné lůžkové péče slouží k plánovanému předání
hospitalizovaných pacientů do další péče týmu CDZ po ukončení hospitalizace, dále k udržení kontaktu
týmu CDZ s hospitalizovanými klienty a k indikovanému předání klienta CDZ k hospitalizaci v případě
potřeby.

A9) Kontaktní místo
CDZ slouží jako kontaktní místo v přirozeném regionu pro veřejnost a další spolupracující organizace
pro vyhledání včasného zásahu a pomoci pro osoby se SMI, které nebyly dosud léčeny nebo přestaly
využívat podpory zdravotních a sociálních služeb. Na takto poskytnuté podněty obvykle navazují služby
asertivního kontaktování multidisciplinárním týmem CDZ, který osobně nebo telefonicky kontaktuje
klienta ve lhůtě 2 pracovních dnů.
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B) Doplňkové služby
Jde o volitelné služby poskytované CDZ-A v návaznosti na potřeby osob se SMI a na možnosti
spolupracující sítě dalších služeb v přirozeném regionu.
B1) Intenzivní krizová služba v místě zařízení CDZ
Intenzivní krizová služba v místě poskytování služeb CDZ-A je určena pro obě cílové skupiny definované
v kapitole 2.
Tato služba nabízí možnost krizového celodenního (24 hod.) ošetření klientů CDZ-A při zhoršení stavu
s rizikem hospitalizace. Může být provozována podle potřeb klientů jen v některých obdobích v roce.
Poskytnutí celodenní krizové služby může být opakováno u konkrétního klienta maximálně po dobu 10
za sebou jdoucích dní. Služba je poskytována klientům, kteří jsou již zařazeni do péče CDZ-A.
Intenzivní krizovou službou v místě zařízení CDZ-A se rozumí, jde-li o



zdravotní služby: zdravotní péče ve formě ambulantní,
sociální služby: sociální rehabilitace v ambulantní a případně pobytové formě3.

B2) Intenzivní intervence v přirozeném prostředí klienta
Intenzivní intervence v přirozeném prostředí klienta jsou určeny obě pro cílové skupiny definované
v kapitole 2.
Tato služba znamená kontakt s klientem CDZ-A v jeho sociálním prostředí alespoň dvakrát za den po
dobu alespoň tří dnů, maximálně však po dobu 10 za sebou jdoucích dnů. Jde o alternativu umístění
do sociální služby poskytující ubytování (např. domov se zvláštním režimem nebo chráněné bydlení)
nebo přijetí na psychiatrické lůžkové oddělení dle stavu klienta. Tato služba předpokládá intenzivní
spolupráci s rodinou, resp. se spolužijícími a jinými blízkými osobami.
Intenzivní intervencí v přirozeném prostředí klienta se rozumí, jde-li o



zdravotní služby: zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta,
sociální služby: sociální rehabilitace v terénní formě.

3.2.3 Bazální Centrum duševního zdraví pro SMI (CDZ-B)
Předpokládá se, že CDZ-B postupně ve lhůtě do pěti let od zahájení provozu4 splní
doporučení/personální kritéria pro CDZ-A, a tak se přemění v Komplexní CDZ. Pokud tato kritéria
nenaplní, bude i nadále poskytovat péči v redukované kapacitě (v rozsahu dle personální kapacity CDZB).
Doporučuje se, aby minimální ordinační doba CDZ-A byla stanovena v rozsahu od 8 do 16 hodin
v pracovní dny.
CDZ-B poskytuje alespoň následující druhy základních služeb definovaných u CDZ-A v rozsahu, který
umožní personální kapacita CDZ-B:



3
4

A1) mobilní služby (pro obě cílové skupiny definované v kapitole 2 Standardu)
A2) krizové služby (pro obě cílové skupiny definované v kapitole 2 Standardu) s časovou
dostupností od 8 do 16 hodin pouze v pracovních dnech

Lůžka mohou mít charakter sociálních lůžek nebo ubytovacích služeb.
Datem zahájení provozu se rozumí datum zahájení dle první smlouvy uzavřené se zdravotní pojišťovnou.
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A3) zdravotní služby v oboru psychiatrie a klinická psychologie (pro obě cílové skupiny
definované v kapitole 2 Standardu)
A4) služby včasné intervence (pro cílovou skupinu 2 definovanou v kapitole 2 Standardu)
A5) pohotovost k asertivnímu kontaktování (pro obě cílové skupiny definované v kapitole 2
Standardu)
A6) denní skupinové nebo individuální služby zdravotní a sociální (pro cílovou skupinu 1
definovanou v kapitole 2 Standardu) – mohou být zajištěny smluvně u jiného poskytovatele
služeb
A7) síťování
A8) systematická spolupráce s poskytovateli akutní i následné lůžkové péče
A9) kontaktní místo

4. Personální kritéria
CDZ je personálně a technicky vybavené pro zajišťování služby pro cílovou skupinu lidí s vážným
duševním onemocněním (SMI) v přirozeném regionu se 60 - 140 000 obyvateli. Při předpokládané
prevalenci SMI v populaci (Martín-Pérez a kol. 2019, Ruggeri a kol. 2000) ve výši 3,2 promile při
zvoleném kritériu GAF≤60 dle definice SMI v tomto Standardu lze pro přirozený region předpokládat
potřebnost služeb CDZ pro 192 - 448 klientů. Personální složení multidisciplinárního týmu CDZ je dáno
počtem klientů, kterým tým poskytuje své služby. Velikost přirozeného regionu a tím i počet klientů je
omezen jak v dolní, tak i horní hranici, aby bylo zajištěno efektivní fungování týmu CDZ. Na jednoho
pracovníka multidisciplinárního týmu zajišťujícího case management je počítáno s max. 20 klienty.
Pokud se ukáže v přirozeném regionu potřeba ošetřit více klientů s SMI indikovaných k péči CDZ, je
možné personální obsazení uvedené níže navýšit.

4.1 Komplexní CDZ (CDZ-A)
U CDZ -A fungujícím v přirozeném regionu s cca 100.000 obyvateli se doporučuje následující minimální
personální vybavení.

4.1.1 Personál zajišťující zdravotní služby
Personál zajišťující zdravotní služby

celkem: 9 úvazků

Psychiatr5

1,0 úvazek

•

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•
splňuje požadavky dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 95/2004 Sb.)
Psycholog ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí5
•

1,0 úvazek

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•
splňuje požadavky dle § 22 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících
5

Minimálně jeden z kmenových zaměstnanců CDZ s odborností psychiatr a psycholog ve zdravotnictví se
specializovanou způsobilostí musí splňovat požadavek na úplnou psychoterapeutickou kvalifikaci (specializaci
v systematické psychoterapii).
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s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 96/2004 Sb.) a současně
splňuje vzdělání podle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení
odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.)
Všeobecná sestra (S2) / Sestra pro péči v psychiatrii (S3)6
•

7,0 úvazků

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•
splňuje požadavky dle § 5 zákona č. 96/2004 Sb. a v případě sestry pro péči v psychiatrii
současně splňuje vzdělání podle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

4.1.2 Personál zajišťující sociální služby
Personál zajišťující sociální služby

7,0 úvazků 7,8,9

Z toho:
Sociální pracovník
•

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•

splňuje požadavky dle § 110 zákona o sociálních službách

Pracovník v sociálních službách9
•

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•

splňuje požadavky dle § 116 zákona o sociálních službách

Další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby (dle § 115 písm. odst. 1 písm. e) zákona
o sociálních službách)
•

Kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•

Splňuje požadavky dle § 116a písm. odst. 2 zákona o sociálních službách

4.2

Bazální CDZ (CDZ–B)

4.2.1 Personál zajišťující zdravotní služby
Personál zajišťující zdravotní služby
Psychiatr5

celkem 5 úvazků
0,5 úvazku

6

Minimálně 1/2 úvazků sester musí mít specializaci v Ošetřovatelství v psychiatrii.
Minimálně ½ úvazků pracovníků zajišťujících sociální služby jsou sociální pracovníci
8
Minimálně jeden z pracovníků zajišťujících sociální služby se specializuje na podporu pro vstup na otevřený
pracovní trh, nebo spolupracuje s takto zaměřenými službami.
9
Jeden až dva z pracovníků splňují kvalifikační kritéria dle zákona o sociálních službách a pracují nejméně na 0,5
úvazku v roli peer konzultanta. To vyžaduje vlastní zkušenost pracovníka s onemocněním z okruhu SMI,
stabilizovaný zdravotní stav a zachování jedinečnosti jeho role (nemůže vykonávat jinou roli v týmu CDZ).
7
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•

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•

splňuje požadavky dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb.

Psycholog ve zdravotnictví se specializovanou způsobilostí5
•

0,5 úvazku

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•
splňuje požadavky dle § 22 zákona č. 96/2004 Sb. a současně splňuje vzdělání podle Nařízení
vlády č. 31/2010 Sb.
Všeobecná sestra (S2) / Sestra pro péči v psychiatrii (S3)6
•

4,0 úvazky

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•
splňuje požadavky dle § 5 zákona č. 96/2004 Sb. a v případě sestry pro péči v psychiatrii
současně splňuje vzdělání podle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

4.2.2 Personál zajišťující sociální služby
Personál zajišťující sociální služby

4,0 úvazky7,8,9

Z toho:
Sociální pracovník
•

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•

splňuje požadavky dle § 110 zákona o sociálních službách

Pracovník v sociálních službách9
•

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•

splňuje požadavky dle § 116 zákona o sociálních službách

Další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby (dle § 115 odst. 1 písm. e) zákona
o sociálních službách)
•

kmenový zaměstnanec CDZ, člen multidisciplinárního týmu

•

splňuje požadavky dle § 116a písm. odst. 2 zákona o sociálních službách

5. Materiálně technická kritéria
Minimální technická kritéria jsou dána platnou vyhláškou č. 92/2012 Sb., požadavcích na minimální
technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“). Nad její rámec je doporučováno následující
vybavení vyplývající z charakteru činnosti CDZ - pro CDZ je charakteristický týmový způsob práce –
prostorové vybavení tomu musí odpovídat (např. dostatečným prostorem pro porady týmu
a kooperaci pracovníků). Konkrétní vybavení se může lišit podle typu CDZ. Rozdíly ve vybavení
jednotlivých CDZ mohou být dány:
12

•

velikostí přirozeného regionu;

•

typem přirozeného regionu (horská oblast, městská aglomerace aj.);

•
organizací CDZ – např. denní stacionář10 může být připojen k CDZ nebo může být zajištěn jiným
subjektem.

5.1 Základní provozní prostory
a)

zázemí pro členy multidisciplinárního týmu

c)

konzultační místnost / vyšetřovna

d)

místnost pro skupinovou terapii a denní aktivity (nemusí být u CDZ-B)

5.2 Fakultativní provozní prostory
a)

klidové, resp. krizové místnosti

b)

sprcha pro klienty

c)

čajová či nácviková kuchyně u denních aktivit

5.3 Materiálové a přístrojové vybavení CDZ
a)

nábytek pro práci pracovníků CDZ

b)

alkotest

c)
mobilní telefony, stolní a přenosné počítače nebo tablety, tiskárny, vč. připojení k veřejné
telefonní síti mobilní,
d)

osobní automobil11.

Komplexní CDZ-A poskytující doplňkovou službu B1) Intenzivní krizová služba v místě zařízení CDZ
formou zdravotních služeb musí splňovat minimální požadavky materiálního a technického vybavení
dle Vyhlášky č. 92/2012 Sb., pro provoz psychiatrické krizové péče:
•

signalizační zařízení

•

místnost pro poskytování telefonické krizové intervence

•

místnost pro pacienty, která musí být vybavena minimálně 2 lůžky12 - stacionární péče

•

denní místnost pro pacienty.

6. Organizační kritéria
Podíl přímé práce multidisciplinárního týmu CDZ s klienty je minimálně 50 % vzhledem k celkové jejich
vykonávané činnosti.

10

Musí splňovat podmínky dle vyhlášky č. 92/2012.
Není nutné v městském regionu, kde lze využívat služeb MHD.
12
Lůžka mohou mít charakter lůžek denního stacionáře.
11
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Přímá práce s klienty je u multidisciplinárního týmu alespoň v 50 % realizována v jejich přirozeném
prostředí (nikoliv v prostorách zařízení).
CDZ má definovaná písemná pravidla, která stanoví:
•

cílové skupiny;

•
přirozený region, ve kterém zajišťuje komunitní funkci a zároveň ve kterém je schopno
poskytovat služby A1, A2, A4 a A5 (definované v bodě 3.2.2 Standardu)
•

způsob přijímání do péče a propuštění z ní;

•

způsob sdílení a předávání informací v rámci CDZ;

•

kompetence a odpovědnosti pracovníků CDZ;

•

způsob spolupráce s rodinou klienta a dalšími relevantními subjekty v přirozeném regionu CDZ.

Spektrum služeb CDZ zajišťují členové multidisciplinárního týmu, kteří jsou v pracovněprávním vztahu
se subjekty, které zřídily CDZ.
Konkrétní manažerská struktura je věcí zřizovatele/ů, ale měla by mít dostatečnou kapacitu pro
strategické, finanční, personální a provozní řízení, aby pracovníci v přímé péči o klienty CDZ nebyli
přetěžováni úkoly organizační a administrativní povahy.
Management zodpovídá mimo jiné za plánování a vyhodnocování poskytovaných služeb, včetně
kontroly kvality v souladu s posláním a cíli CDZ.
CDZ oslovuje k systematické spolupráci relevantní subjekty v síti zdravotních i sociálních služeb
v přirozeném regionu, kde působí.
Spolupracuje s krajskou či místní samosprávou na koordinaci služeb pro osoby s duševním
onemocněním. Účastní se činnosti regionálních pracovních skupin vztahující se k síti služeb pro osoby
s duševním onemocněním.

7. Ostatní kritéria
Pro dosažení cíle CDZ se doporučuje, aby zařízení CDZ bylo umístěno v běžné občanské zástavbě
v mimonemocničním prostředí (tj. mimo zdravotnické zařízení, v němž se poskytuje lůžková zdravotní
péče).
CDZ dále může:
•
podílet se na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání lékařů, klinických psychologů, sester
a sociálních pracovníků v souladu s právními předpisy;
•

podílet se na vzdělávání pracovníků dalších sociálních služeb, které s CDZ spolupracují;

•
vytvořit program celoživotního vzdělávání pro kmenové zdravotnické pracovníky a sociální
pracovníky;
•

podílet se na osvětových edukačních aktivitách pro obyvatelstvo;

•

podílet se na výzkumu duševních poruch;

•
pravidelně kontrolovat kvalitu CDZ pomocí nástrojů na hodnocení kvality a bezpečnosti práce
v rámci jednotlivých poskytovaných služeb CDZ.
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8. Služby s potenciálem vzniku CDZ
8.1 Komunitní multiprofesní týmy
Komunitní multiprofesní týmy (zpravidla se jedná o druh služby sociální rehabilitace) působí rovněž
v oblasti péče o duševní zdraví. Jejich vznik může předcházet rozvoji CDZ a mohou částečně plnit
některé jejich funkce.
Základní funkcí je sociální podpora osob se závažným duševním onemocněním s přesahem do systému
zdravotní péče. Podpora probíhá převážně formou case managementu.
Tým je tvořen pracovníky poskytujícími sociální služby. V případě, že tým smluvně spolupracuje
s poskytovatelem zdravotních služeb v odbornosti 914, jsou rovněž poskytovány zdravotní služby
psychiatrické sestry. Tým spolupracuje s ambulantním psychiatrem v místě působnosti týmu, který má
roli konzultanta a zároveň spolupracuje i s ambulantními psychiatry klientů, které má ve své péči.
Poskytovanými službami jsou:
•

mobilní služby (sociální a psychiatrická rehabilitace; case management);

•

podpora klienta a jeho okolí;

•

síťování v rámci regionu.

15
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1. Preambule
1.1. Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty
Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty je mezičlánkem mezi primární
péčí (praktičtí lékaři pro děti a dorost) a pedopsychiatrickou péčí, ambulantní a lůžkovou. Jeho
funkcí je včasný záchyt a diagnostika duševních poruch, jejich odlišení od nepsychiatrické
problematiky a pomoc dětem a jejich rodinách v krizových situacích tak, aby nedošlo
k psychiatrizaci problematiky, aby se psychiatrické potíže nerozvinuly, nebo aby byly řešeny
včas a zlepšila se jejich prognóza. Další funkcí je prevence hospitalizací či jejich zkracování,
nápomoc k reintegraci hospitalizovaných dětí do běžné komunity a stabilizace
psychosociálních hledisek s důrazem na rodinné prostředí, školu a sociální vztahy klientů. Za
tímto účelem Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty jednak vytváří
potřebné programy, jednak zajišťuje v rámci regionu funkční propojení stávající ambulantní a
lůžkové péče. Zdravotní problematiku (psychiatrickou a psychologickou) rovněž propojuje
s ostatními organizacemi věnujícími se dětem, ať už jde o školy, pedagogicko-psychologické
poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, volnočasové aktivity,
sociální služby nebo o organizace pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí atd.
Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty pracuje formou „case
managementu“ a na přechodnou dobu poskytuje flexibilní, individualizovanou a
nízkoprahovou službu všem potřebným klientům a jejich rodinám v rámci přirozeného
regionu1 oblasti bez čekací doby nebo s čekací dobou minimální.
K zajištění hlavního cíle, tedy maximální společenské integrace a klinického i sociálního
(recovery) zotavení klientů, spolupracuje Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a
adolescenty (dále jen MTDZ) ve svém regionu s dalšími potřebnými subjekty a službami jak
specializovanými, tak těmi, které jsou určeny pro běžnou populaci v oblasti rodiny, vzdělávání,
zaměstnání, bydlení, volnočasových aktivit, a to včetně státních institucí.

1

Nejedná se o vymezení dle Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve
znění pozdějších předpisů, které stanovuje pro místní dostupnost hrazených služeb pro obor psychiatrie
u poskytovatelů ambulantní péče dojezdovou dobu 60 minut.
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Jednotlivé prvky péče poskytované MTDZ jsou odvozeny od takzvané praxe založené na
důkazech (evidence-based practice). Hlavním nástrojem péče je krizová intervence s
prokazatelným zlepšením klinického stavu, větší spokojeností s léčbou, dále snížení zátěže
rodin, snížení opakovaného přijetí k hospitalizaci a vypadávání z léčby oproti standardní léčbě
(Murphy et al 2012).
V MTDZ se propojují zdravotní služby, sociální služby a služby pedagogické. Veškerá činnost se
řídí platnou legislativou, zejména zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování, zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, zákonem č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a zákonem č. 359/1999 Sb. o
sociálně-právní ochraně dětí.
V tomto standardu jsou definovány Multidisciplinární týmy duševního zdraví pro děti a
adolescenty (MTDZ) zejména k účelu ověření jejich provozu v pilotním projektu Podpora
zavedení nových služeb v oblasti péče o pedopsychiatrické pacienty.

1.2. Zdroje
Cash SJ, Bridge JA. Epidemiology of Youth Suicide and Suicidal Behavior. Current opinion in
pediatrics. 2009;21(5):613-619.
Leibson CL, Long KH. Economic implications of attention-deficit hyperactivity disorder for
healthcare systems. Pharmacoeconomics. 2003;21(17):1239-62. Review. PubMed PMID:
14986737.
Maziade M. At Risk for Serious Mental Illness-Screening Children of Patients with Mood
Disorders or Schizophrenia. N Engl J Med. 2017;376(10):910-912.
Murphy S et al. Crisis intervention for people with severe mental illnesses. (2012) Cochrane
Database of Systematic Reviews; 5:CD001087.
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Polanczyk GV, Salum GA, Sugaya LS, Caye A, Rohde LA. Annual research review: A metaanalysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents. Child
Psychol Psychiatry. 2015 Mar;56(3):345-65.
Psychiatrická péče 2016. Praha: ÚZIS ČR, 2017.
Raboch J, et al. (eds.) PSYCHIATRIE Doporučené postupy psychiatrické péče IV. Praha: Tribun,
2014.
Raboch J., Wenigová B. et al. Mapování stavu psychiatrické péče, ČPS, 2012.
Rasic D, Hajek T, Alda M, Uher R. Risk of Mental Illness in Offspring of Parents With
Schizophrenia, Bipolar Disorder, and Major Depressive Disorder: A Meta-Analysis
of Family High-Risk Studies. Schizophrenia Bulletin. 2014;40(1):28-38.
Rodriguez J, Olin SS., Hoagwood KE, Shen S, Burton G, Radigan M, Jensen PS. The Development
and Evaluation of a Parent Empowerment Program fo Family Peer Advocates. J Child Fam Stud.
2011 Aug; 20(4): 397–405.
Signorini G, Singh SP, Boricevic-Marsanic V, Dieleman G, Dodig-Ćurković K, Franic T et al.
Architecture and functioning of child and adolescent mental health services: a 28-country
survey in Europe. The Lancet Psychiatry [online]. Vol. 4, No. 9, s. 715-724, Září 2017. Dostupné
na <http://doi.org/10.1016/S2215-0366(17)30127-X>.
Strategie reformy psychiatrické péče. MZ ČR, 2013.
Wang PS, Angermeyer M, Borges G, et al. Delay and failure in treatment seeking after first
onset of mental disorders in the World Health Organization’s World Mental Health Survey
Initiative. World Psychiatry. 2007;6(3):177-185.
WHO. The European Mental Health Action Plan 2013–2020.
Winkler P., (ed.). Reforma systému psychiatrické péče: mezinárodní politika, zkušenosti a
doporučení. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 2013.
Winkler P., et al. Cost-effectiveness of care for people with psychosis in the community and
psychiatric hospitals in the Czech Republic: an economic analysis. The Lancet Psychiatry, 2018.
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1.3. Seznam zkratek

CDZ

centrum duševního zdraví

ED/EI

Early Detection/Early Intervention – včasná detekce/včasná intervence

MTDZ

Multidisciplinární Tým Duševního Zdraví

OSPOD

orgán sociálně právní ochrany dětí

PPP

pedagogicko-psychologická poradna

SMI

Severe Mentall Illness – závažné duševní onemocnění

SPC

speciálně pedagogické centrum

SPOD

sociálně právní ochrana dětí

SVP

středisko výchovné péče

ZZS

zdravotní záchranná služba

2. Služby poskytované Multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a
adolescenty
2.1. Cílová skupina
Cílovou skupinou MTDZ jsou děti a adolescenti ve věku 0-18 let, jejich zákonní zástupci nebo
osoby odpovědné za jejich výchovu. O přijetí dítěte či adolescenta do péče MTDZ bude
rozhodovat především závažnost stavu a individuální potřeby dítěte (primárně nikoliv
konkrétní diagnóza).
Do MTDZ by měly směřovat děti vyžadující akutní pomoc v oblasti psychosociální, dále děti
propouštěné z ústavní pedopsychiatrické péče, u kterých hrozí vysoké riziko relapsu, a děti
v péči dětské a dorostové psychiatrické ambulance, jejichž stav se zhoršil a hrozí jejich
hospitalizace, ale té by bylo možné předejít. Dále by se měla týkat dětí, které potřebují více
6

modalit péče než pouze jednu (kromě péče psychiatrické a psychologické také péči sociální či
speciálně pedagogickou).
MTDZ bude fungovat v pracovní dny po dobu minimálně 8 hodin. V rámci týmu se předpokládá
flexibilita pracovní doby MTDZ 12 hodin denně, cca mezi 7. -19. hodinou. Mimo pracovní dobu
MTDZ bude dostupný telefonní záznamník odkazující na zařízení akutní péče v regionu MTDZ
či krizové linky důvěry. Dostupnost psychiatrické, psychologické nebo sociální pomoci by měla
pro pacienty v akutním stavu být nejvýše 3 pracovní dny.

2.2. Minimální rozsah služeb poskytovaných Multidisciplinárním týmem
duševního zdraví pro děti a adolescenty
2.2.1 Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty
Veškeré služby jsou poskytovány Multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a
adolescenty. Ten je tvořen profesionály různých odborností (viz kapitola Personální kritéria),
kteří spolu velmi úzce spolupracují. Všichni členové týmu sdílejí klienty, průběžně si předávají
důležité informace a část svých intervencí provádějí v přirozeném prostředí klientů.
2.2.2 Poskytované služby
MTDZ má pro výkon činností takové odborné, časové, prostorové, finanční, materiálnětechnické a personální zázemí, které odpovídá rozsahu nabízených služeb a typu klientely.
Klienti MTDZ jsou srozumitelně informováni o cílové skupině, cílech a metodách práce a je jim
umožněno činit informovaná rozhodnutí. Služby jsou poskytovány na základě profesionality,
etických zásad, provázanosti a práce s celým sociálním systémem klienta a jsou poskytovány
v bezpečném prostředí. Metody práce vycházejí z vědecky ověřených poznatků.
Při prvním kontaktu s klientem a jeho rodinou bude stanoven klíčový pracovník („case
manager“) dle hlavních potřeb klienta, společně s klientem a jeho rodinou bude vytvořen
individuální plán péče, který bude průběžně aktualizován s ohledem na konkrétní potřeby
klienta a cíle, kterých je třeba dosáhnout.
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A) Denní služby
MTDZ provozuje centrum denních aktivit, do kterých je klient zařazen dle předem
nastaveného individuálního plánu péče. Jedná se o psychoterapeutickou podporu,
psychoterapii a další terapeutické služby, např. pracovní aktivity, pohybové aktivity, skupinové
aktivity a jiné, dle možností, zaměření konkrétního MTDZ a dle převažující problematiky
klientů.
V rámci MTDZ jsou poskytovány služby psychiatrické a klinicko-psychologické ambulance.
Všichni členové týmu poskytují individuální konzultace jak v působišti MTDZ, tak případně
prostřednictvím mobilních služeb.

Minimální provozní doba pracoviště (jednotlivých

pracovišť) MTDZ v období pilotního provozu činí 40 hodin týdně. To znamená, že služby jsou
dostupné 8 hodin denně.
B) Mobilní služby
Pokud je to třeba, jsou služby poskytovány členy týmu v přirozeném prostředí klientů (domov,
škola, mimoškolní aktivity) a po vzájemné dohodě také v institucích (např. lůžková
zdravotnická zařízení), kde jsou klienti aktuálně umístěni a kde je třeba připravit je na
propuštění. Dále může tým navštívit instituce nebo organizace, které s dítětem a rodinou
pracují (škola, PPP, SPC, SVP, OSPOD atd.).
Mobilní tým neplní roli zdravotnické záchranné služby, ale provádí krizovou intervenci v
případech, ve kterých není nezbytný zásah ZZS, a to v pracovní době MTDZ.
Tato aktivita zahrnuje např. edukaci klienta a jeho okolí, přímou podporu klienta v situacích
pro něj obtížných, aby se učil jednat v budoucnu samostatně.
C) Další služby
Kromě přímé práce s klienty MTDZ ve svém regionu aktivně navazuje spolupráci s dalšími
službami péče o děti a adolescenty jak obecně, tak individualizovaně, a to na základě potřeb
konkrétního klienta. Jedná se zejména o následující zařízení a instituce: dětské a dorostové
psychiatrické ambulance, psychiatrické ambulance pro dospělé pacienty, lůžková
pedopsychiatrická a psychiatrická zařízení, centra duševního zdraví (CDZ), pediatrická lůžková
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i ambulantní zařízení, ambulance klinických psychologů, psychoterapeutická zařízení, školská
zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska
výchovné péče, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy atd.), sociální
služby, úřady (úřad práce, OSPOD, osoby pověřené k výkonu SPOD) atd.

3. Personální kritéria
MTDZ je personálně a technicky vybavené zdravotně sociální zařízení zajišťující služby pro
cílovou skupinu v přirozeném regionu. Velikost regionální dostupnosti bude testována během
pilotního ověření a bude v tomto případě ovlivněna velikostí populace do 18 let. Výchozí
hodnotou pro účely pilotního ověření je, s ohledem na personální zajištění, přirozený region
s maximálně 50 000 obyvateli do 18 let a s okamžitou kapacitou 13 klientů.
Pro zajištění individualizované práce s klientem je zapotřebí, aby každý klient měl jednoho
konkrétního člena týmu jako svého klíčového pracovníka tzv. „case managera“. Role klíčového
pracovníka je jednak v přímé péči o klienta, jednak v koordinaci naplňování individuálního
plánu péče klienta. Klíčový pracovník zapojuje další členy týmu podle aktuální situace (potřeb)
klienta a podle jejich specializovaných znalostí a dovedností. Na jednoho pracovníka týmu
v roli „case managera“ je počítáno s 4-6 registrovanými klienty.
MTDZ má dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, kterým je poskytována odborná podpora,
kteří znají své kompetence a jsou si vědomi své zodpovědnosti. MTDZ obezřetně vybírá takové
zaměstnance, kteří splňují kvalifikační nároky odpovídající druhu poskytovaných služeb, jsou
bezúhonní a psychicky způsobilí. Je jim poskytována podpora a pravidelná zpětná vazba
ohledně jejich práce tím, že zaměstnanci MTDZ realizují pravidelné intervize v rámci zařízení a
účastní se supervize realizované externím odborníkem, který má k této činnosti příslušnou
kvalifikaci.
Členové MTDZ vzájemně sdílejí své zkušenosti a odlišné pohledy svých různých odborností na
problematiku klientů a své různé pohledy navzájem respektují.
1)

Povinné služby a programy pilotních MTDZ. Multidisciplinární tým, který je po celou

dobu pilotního provozu složený z pracovníků minimálně následujících odborností, je povinen
zajištovat uvedené služby a programy.
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Dětský a dorostový psychiatr2

0,5 úvazku

Z toho je minimálně 0,25 úvazku dětský a dorostový psychiatr supervizor, tzn. s atestací
z dětské a dorostové psychiatrie. Splňuje požadavky dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb. lékař se
specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie (dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů,
dále jen „Zákon o lékařských zdravotnických povoláních“). Celkový úvazek lze v případě
odborného dohledu rozdělit s psychiatrem v přípravě k atestaci (max. 0,25 úvazku), který
splňuje požadavky dle § 4 zákona č. 95/2004 Sb., po absolvování základního kmene
(psychiatrického, pediatrického).
Pro komplexní funkci týmu je důležité, aby dětský a dorostový psychiatr byl jeho integrální
součástí. Dětský a dorostový psychiatr s atestací je garantem zdravotní péče v MTDZ.
Dětský a dorostový psychiatr obecně hodnotí stav klienta během prvního kontaktu s ním a
během kontrol a konzultuje jeho změny s ostatními pracovníky MTDZ, kteří mají klienta v péči.
Podle toho určuje lékové a nelékové postupy léčby v rámci MTDZ, je zodpovědný za
psychiatrickou diagnostiku a indikaci dalších zdravotních služeb (další vyšetření, náběry krve
atd.). Dětský a dorostový psychiatr ukončuje klientovu dispenzarizaci v MTDZ, a to předáním
do běžné ambulantní péče či do lůžkové psychiatrické péče, sociální péče atd. V případě
potřeby poskytuje krizovou intervenci či psychoterapii.
Dětský a dorostový psychiatr by měl být k dispozici všem klientům i členům týmu. Role
konzultační (být k dispozici všem členům týmu) a jeho role přímého kontaktu s klienty by měly
být dobře vyváženy. Kontakt s klienty by neměl být omezený pouze na prostředí ambulance,
ale může probíhat také formou mobilní služby, tedy v přirozeném prostředí klienta. Měl by mít
dostatek prostoru a flexibility na intervence ad hoc. Psychiatr by neměl být v roli „case
managera“.

2

Minimálně jeden z kmenových zaměstnanců MTDZ (s odborností psychiatr a klinický psycholog) musí splňovat
požadavek na úplnou psychoterapeutickou kvalifikaci pro zdravotnictví (specializaci v systematické
psychoterapii).
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Psycholog1

2,0 úvazky

Z toho minimálně 1,0 úvazku klinický psycholog, který vykonává činnosti dle § 122 Vyhlášky č.
55/2011 Sb. V případě zajištění odborného dohledu klinického psychologa dále psycholog ve
zdravotnictví, který zahájil specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie, či alespoň
splňuje kvalifikaci psychologa ve zdravotnictví dle § 22 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních“).
Psycholog se v případě potřeby podílí dle svých kompetencí na prevenci, diagnostice,
psychoterapii, poradenství a edukaci. Poskytuje neodkladnou péči v případě akutních krizí a
traumat. Všechny tyto činnosti pravidelně konzultuje s klinickým psychologem se
specializovanou odborností. Spolupodílí se na vytváření individuálních plánů péče. Měl by se
vyjadřovat ze svého profesního úhlu ke stanovování léčebných postupů, způsobů rehabilitace
i konkrétních intervencí. Pracuje přímo s klientem a jeho rodinou, zejména v prostorách
MTDZ, ale může se účastnit i výjezdů do terénu (přirozeného prostředí klienta). Psycholog také
nabízí skupinové terapeutické či rehabilitační aktivity (např. kognitivní trénink, relaxace,
edukativní skupiny, nácviky sociálních dovedností apod.). Může se podílet na tvorbě a vedení
programů pro širší veřejnost. Může být v roli „case managera“.
Klinický psycholog je neodmyslitelnou součástí multidisciplinárního týmu. Těžištěm jeho práce
je přímá práce s klienty MTDZ pro děti a adolescenty, zejména ve formě individuální
psychoterapie a poradenství. Provádí specializované činnosti v oblasti klinické psychologie (ve
zdravotnictví) – komplexní nebo cílené klinicko-psychologické vyšetření (v indikovaných
případech), psychoterapii, socioterapii, rehabilitaci, vede skupinovou psychoterapii, párovou
terapii, psychologickou prevenci a poradenství, krizovou péči, může se podílet i na vedení
programů pro širší veřejnost či širší okolí klientů. Psycholog se též může zúčastnit výjezdů do
terénu (přirozeného prostředí klientů). Zejména tehdy, když se jedná o prvokontakt či situaci,
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kdy je třeba posoudit aktuální stav klienta, může tvořit důležitou součást výjezdního týmu
spolu s lékařem či jiným zdravotníkem. Klinický psycholog by neměl být v roli „case managera“.
Dále klinický psycholog provádí metodické vedení v rámci oboru, zajišťuje a provádí celoživotní
vzdělávání zdravotnických pracovníků včetně specializačního vzdělávání v oboru specializace.
Může rovněž poskytovat intervizní podporu ostatním členům týmu a metodické vedení
interpersonálního a psychoterapeutického přístupu členů týmu ke klientům.

Rodinný terapeut3/rodinný poradce4

1,0 úvazek

Minimálně 0,5 úvazku rodinný terapeut.
Rodinný terapeut splňuje požadavky na vzdělání rodinného terapeuta podle akreditace
Společnosti

pro

rodinnou

terapii

z.s.

(http://www.soft-zs.cz/akreditace/akreditace-

terapeuta).
Rodinný poradce splňuje požadavky na manželského a rodinného poradce dle § 116 a zákona
č. 108/2006 Sb.
Rodinný terapeut poskytuje terapii v oblasti rodinných a párových vztahových problémů.
Pracuje s celým rodinným systémem a podněcuje v rámci terapie změny pohledu rodiny na
daný problém a na sebe samu tak, aby byla podpořena změna způsobu komunikace a
interakce mezi jednotlivými členy rodiny.

Rodinný terapeut by neměl být v roli „case

managera“.
Rodinný poradce poskytuje poradenství v oblasti rodinných a párových vztahových problémů,
může být v roli „case managera“.

3

Podmínky akreditace rodinného terapeuta: vzdělání humanitního či sociálního směru nebo v oboru medicíny,
pracovní zkušenosti z oblasti psychosociálních služeb, pomáhajících profesí a v oblasti duševního zdraví,
kompletní výcvik akreditovaný společností SOFT (www.soft-zs.cz), který obsahuje nejméně 500 hodin výuky a
100 hodin supervize.
4

Odbornou způsobilostí manželského a rodinného poradce je vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením
studia jednooborové psychologie nebo magisterského programu na vysoké škole humanitního zaměření současně
s absolvováním postgraduálního výcviku v metodách manželského poradenství a psychoterapie v rozsahu
minimálně 400 hodin nebo obdobného dlouhodobého psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve
zdravotnictví.
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Všeobecná sestra/dětská sestra/sestra pro péči v psychiatrii/ dětská sestra pro
dětskou a dorostovou psychiatrii5

3,0 úvazky

Z toho minimálně 1 úvazek sestra se specializací Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové
psychiatrii nebo Ošetřovatelská péče v psychiatrii, dále možná dětská sestra, všeobecná
sestra, které splňují požadavky dle § 5 nebo § 5a Zákona o nelékařských zdravotnických
povoláních.
Sestra je pro klienta a jeho rodinu často první kontaktní osobou při vstupu do péče týmu,
následně může být v roli „case managera“. Kompetence a odpovědnosti sestry jsou obecně
popsány ve vyhlášce č.55/2011, o činnostech zdravotních pracovníků. Sestra se spolu
s klientem a jeho rodinou podílí na sestavení individuálního plánu péče v MTDZ, průběžně ho
vyhodnocuje a upravuje podle konkrétních potřeb klienta a jeho rodiny. Je schopna rozpoznat
známky zlepšení či zhoršení psychického stavu klienta. Vyhodnocuje, zda klient není
nebezpečný vůči sobě či okolí, a v případě potřeby zajišťuje nezbytná opatření. K hodnocení
soběstačnosti a rizikových faktorů používá standardizované ošetřovatelské měřicí techniky
(např. screening rizika agrese a autoagrese) a především své klinické zkušenosti. V průběhu
péče v MTDZ provádí edukaci klienta a jeho rodiny v otázkách péče a prevence zdravotních
rizik v oblasti péče o duševní i somatické zdraví. Zná a používá pomocné psychoterapeutické
techniky, včetně podpůrných psychoterapeutických rozhovorů. Podílí se na organizaci
podpůrných volnočasových aktivit. Koordinuje spolupráci mezi jednotlivými službami MTDZ.
Sociální pracovník/ zdravotně sociální pracovník/ pracovník v sociálních službách

3,0

úvazky
Z toho minimálně 2,0 úvazky sociální pracovník/zdravotně-sociální pracovník. Splňuje
požadavky dle § 110 Zákona o sociálních službách/ § 10 Zákona o nelékařských zdravotnických
5

Sestra bez specializace/dětská sestra by měla být zařazena do specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče
v psychiatrii/ Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii ideálně před uzavřením pracovní smlouvy se
zaměstnavatelem MTDZ. Vzdělávací program pro Ošetřovatelskou péči v dětské a dorostové psychiatrii je
aktuálně v připomínkovém řízení MZ ČR, zahájení je pravděpodobné nejdříve v roce 2020, proto bude pro finální
úpravy standardu péče v MTDZ nutné sledovat další vývoj.
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povoláních. Pracovník v sociálních službách splňuje požadavky dle § 116 Zákona o sociálních
službách.
Sociální pracovník/zdravotně sociální pracovník vyhodnocuje situaci rodiny, nastavuje
podpůrný plán, může být v roli „case managera“, poskytuje základní sociálně právní
poradenství a nácvik sociálních dovedností, mobilizuje sociální zdroje komunity, komunikuje
s institucemi a dalšími organizacemi a osobami, podílejícími se na stabilizaci situace. Při
výkonu sociálně právní ochrany dětí komunikuje také v případě potřeby s OSPOD. Na vyžádání
OSPOD poskytuje zprávy a informace o průběhu spolupráce rodiny a dítěte.
Pracovník v sociálních službách Zajišťování zájmové a kulturní činnosti vč. jejího hodnocení dle
osobních cílů, potřeb a schopností ve spolupráci s dalšími pracovníky MTDZ na základě
vytvořeného individuálního plánu klienta. Spolupráce na tvorbě individuálního plánu a
aktivizačních programů dle možností klientů s ohledem na jejich zájmy (kupř.
výtvarné, hudební, pohybové aktivity, cvičení a hry, vzpomínkové, smyslové, sezonní aj.
aktivity).
Speciální pedagog

1,5 úvazky

Dle § 18 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících), kde je definován
speciální pedagog.
Speciální pedagog provádí činnosti zaměřené na odbornou podporu dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami, spolupracuje s SPC (speciálně pedagogické centrum), PPP
(pedagogicko-psychologická poradna) nebo SVP (středisko výchovné péče) a pomáhá
realizovat jejich doporučení. Spolupracuje přímo se školou a učiteli formou poradenské a
konzultační služby, případně je nápomocen při prevenci či zvládání problémových situací.
Pomáhá rodičům a edukuje je ohledně dovedností dětí a jejich přípravy do školy a podílí se na
výběru volnočasových aktivit vhodných pro dítě. Speciální pedagog může být v roli „case
managera“.
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Administrativní pracovník

max. 1,0 úvazek

V průběhu celé realizace pilotního provozu MTDZ je/jsou Příjemce/Spolupracující subjekty
společně zavázán/zavázáni, průběžně naplňovat minimální personální zajištění pilotního
MTDZ stanovené pro realizaci pilotního provozu MTDZ.
Administrativní pracovník provádí administrativní práce pro MTDZ (vyřizování korespondence,
telefonátů, objednávání schůzek apod.)
2)

Volitelné (nepovinné) služby pilotních MTDZ-P rozšiřují multidisciplinární tým, který je

po celou dobu pilotního provozu složený z pracovníků dle bodu 1) Kapitola VIII.
Peer konzultant6
Tj. osoba, která využívá své osobní zkušenosti k podpoře pacientů/klientů, zároveň se
zaměřuje na propojení pacientů/klientů se členy MTDZ-P. Peer konzultant nezastává jinou
funkci v týmu.
Zapojování lidí se zkušeností s duševním onemocněním do procesu plánování, poskytování a
hodnocení služeb významně přispívá k destigmatizaci duševních onemocnění a do značné míry
podporuje i samotné zotavení klientů.
Obecně je klíčová role peer konzultantů jednak v tom, že dávají týmu zpětnou vazbu z pohledu
uživatelů služeb, a jednak jsou specificky zapojováni do práce s klienty. Využívajíce své osobní
zkušenosti, podporují klienty v hledání jejich osobní cesty zotavení.
V oblasti péče o děti a adolescenty s duševním onemocněním zatím chybí v ČR s prací peer
konzultantů větší zkušenost, proto se jeví jako vhodné v rámci pilotního ověření MTDZ zapojit
do práce týmu také peer konzultanta z řad rodičů dětí a adolescentů s duševním
onemocněním a/nebo mladého dospělého se zkušeností s duševním onemocněním v dětském
a adolescentním věku tak, aby bylo do budoucna možné lépe zmapovat náplň jejich práce a
vydefinovat jejich možnou roli v multidisciplinárním týmu.

6

V ČR v souvislosti s řešenou problematikou probíhají „peer konzultační“ kurzy pro osoby se zkušeností s
duševním onemocněním. Pokud jsou peer pracovníci zaměstnáni v týmu registrovanou sociální službou, musí dle
stávající legislativy (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) splňovat požadavky tohoto zákona, což obvykle
znamená absolvovat rekvalifikační kurs pro pracovníka v sociálních službách.
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Souběh jednotlivých úvazků zdravotnických pracovníků je možný do maximální výše 1,2. Bude
akceptován souběh maximálně na dvou pracovištích různých poskytovatelů (výjimečně lze v
odůvodněných případech akceptovat souběh na třech takových pracovištích). Souběhem se
rozumí poskytování zdravotních služeb jedné fyzické osoby (nositele výkonu, jmenovitě
uvedeného ve Smlouvě s pojišťovnou) u více poskytovatelů (IČ).
Vedení týmu
Formální statut vedení týmů je různý. V některých případech je celý tým pod jednou
organizací, v jiných je složen ze zaměstnanců více než jedné organizace. V každém případě je
důležité, aby všichni členové týmu (bez ohledu na to, kým jsou zaměstnáni a jakého typu
profese jsou) společně tvořili funkční jednotku.
Povětšinou má tým jednoho vedoucího. Vedoucí týmu je spíše koordinátor a mediátor než
osobou direktivně uplatňující svou moc. Existuje i model vedení týmu ve dvojici – jeden
zdravotník a jeden sociální pracovník, nebo model, kdy je sice jeden vedoucí týmu, ale zároveň
existuje

vedoucí

sociálních

pracovníků

a

vedoucí

všeobecných/dětských

psychiatrických/psychiatrických sester. V každém případě pracovní společenství všech členů
týmů nějak zapojených do jeho vedení (vedoucího týmu sociálních pracovníků, vedoucího
zdravotnických pracovníků – psychiatr) je klíčové pro dobrý chod týmu. Jejich role a vzájemné
postavení by měly být komplementární, nikoli kompetitivní.
Uvedený minimální personální standard respektující vyhlášku č. 99/2012 Sb. bude vždy
dodržen a je považován za nepodkročitelné minimum. Tento standard představuje doporučení
směřující k optimalizaci stavu, avšak s ohledem na zkvalitnění péče poskytované MTDZ může
být plánované personální obsazení i vyšší.

4. Materiálně technická kritéria
4.1. Struktura MTDZ a prostorové vybavení
a) centrum denních aktivit:
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minimálně jedna denní místnost;



místnost pro skupinovou psychoterapii;



minimálně jedna konzultační místnost.

b) ordinace psychiatra
c)

ordinace klinického psychologa a psychoterapeuta, (např. herně-terapeutická místnost
s terapeutickým vybavením)

d) místnost pro schůzky týmu (může využívat denní místnost)
e) další prostory a zázemí (dle vyhlášky č. 92/2012 o požadavcích na minimální technické a
věcné vybavení zdravotnických zařízení a dalších platných norem – dále jen vyhláška č.
92/2012, v případě sociálních služeb dle platné legislativy):


pro klienty – WC, čekárna;



pro personál – kuchyně, koupelna, WC, sklad, úklidová místnost;



kancelář managementu.

4.2. Materiálové a přístrojové vybavení
a) vybavení místností popsaných v bodě 4.1 adekvátním nábytkem
b) přístrojové a jiné vybavení – adekvátní vybavení, které zajistí možnost poskytování
denních služeb, mobilních terénních služeb, sdílení informací, bezpečí pracovníků a
klientů
Materiální a technické požadavky – jejich minimální standard – se řídí platnou legislativou
(vyhláška 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální a věcné vybavení zdravotnických zařízení a
kontaktních pracovišť domácí péče).
Příklad přístrojového a věcného vybavení:


osobní vůz;
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počítače + SW, mobilní telefony, pevné linky, internet;



online systém sdílení informací;



elektronický zabezpečovací systém;



zdravotnický materiál a léky;



zdravotnické vybavení – tonometr, fonendoskop, teploměr, váha, ambuvak a další
potřeby pro poskytnutí první pomoci;



herně-terapeutické vybavení, diagnostické metody;



skříň/sklad na léky;



úklidový materiál.

Poznámky
V tomto standardu je stanoveno jen minimální prostorové a věcné vybavení. Reálné vybavení
se bude lišit dle konkrétního typu MTDZ pro děti a adolescenty. Rozdíly v typech MTDZ mohou
být dány:


regionální dostupností;



typem regionu (horská oblast, městská aglomerace);



organizací MTDZ.

5. Organizační kritéria
Multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty pro účely „Standardu“ se
rozumí poskytovatel zdravotních služeb, který je současně oprávněn poskytovat i sociální
služby dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách7, a to ve znění pozdějších předpisů, nebo
poskytovatel sociálních služeb, který je současně oprávněn poskytovat i zdravotní služby dle

7

Do budoucna se jeví jako vhodné legislativně zakotvit sociální část MTDZ jako druh služby v zákoně o sociálních
službách.

18

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, anebo poskytovatel zdravotních služeb a
poskytovatel sociálních služeb, kteří za tímto účelem spolupracují při poskytování těchto
služeb na základě smlouvy.
MTDZ musí vzniknout jako jeden multidisciplinární tým, který je v každodenním kontaktu
a sdílí jedny prostory minimálně pro společné porady a kooperaci.
MTDZ zajišťuje péči o děti a adolescenty prostřednictvím týmu zaměstnanců, kteří vědí, kdo
je řídí a komu se zodpovídají. Existují postupy spolupráce a sdílení informací uvnitř týmu i
s dalšími zapojenými subjekty, které dbají na ochranu soukromí a osobních údajů dítěte a jeho
rodiny.
Systém řízení v MTDZ je transparentní a srozumitelně formulovaný. Status MTDZ,
kompetence, odpovědnost a povinnosti vedoucího pracovníka a dalších pracovníků jsou
vymezeny tak, aby zajišťovaly naplňování cílů MTDZ.
Umístění MTDZ a provozní doba odpovídá cílům a charakteru činností.
MTDZ uplatňuje systém vedení dokumentace a nakládání s osobními údaji, které jsou
v souladu s etickými zásadami a platnou legislativou. Tyto postupy jsou jasně definovány a
uplatňovány v praxi.
Management zodpovídá za plánování a vyhodnocování poskytovaných služeb, včetně kontroly
kvality v souladu s posláním a cíli MTDZ.
Pro účely pilotního projektu budou pro klienty a jejich zákonné zástupce nebo osoby
odpovědné za jejich výchovu vybrány dotazníky na hodnocení a porovnání kvality života při
vstupu do péče MTDZ a po intervenci v něm. Výsledky hodnocení budou použity
k vyhodnocení efektivity péče v MTDZ jako součásti sítě služeb poskytovaných dětem a jejich
rodinám.
MTDZ má stanoveny etické zásady a při poskytování služeb se jimi řídí. Tyto zásady jsou
veřejně dostupné a vycházejí ze základních etických principů a směřují k prospěchu a bezpečí
klientů.
MTDZ poskytuje následující druhy péče:
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podle časové naléhavosti: akutní a plánovaná;



podle účelu poskytnutí: preventivní, diagnostická, dispenzární, léčebná, léčebně
rehabilitační, ošetřovatelská.

MTDZ poskytuje následující formy péče:


ambulantní péče;



péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí klienta.

MTDZ má platný organizační řád.
MTDZ má definovaná a veřejně dostupná písemná pravidla, která stanoví:


cílovou skupinu;



přirozený region MTDZ;



způsob přijímání klientů do péče a propuštění z ní;



způsob sdílení a předávání informací v rámci MTDZ;



kompetence a odpovědnosti jednotlivých pracovníků MTDZ;



zpracované standardy kvality sociální služby;



způsob spolupráce se všemi relevantními subjekty v rámci regionální dostupnosti
MTDZ.

V případě, že zřizovatel/é provozuje/í další činnosti mimo MTDZ, musí být MTDZ účetně
samostatným střediskem.
MTDZ oslovuje k systematické spolupráci všechny relevantní subjekty v síti zdravotních,
sociálních i pedagogických služeb v regionu, kde působí, tzn.:


pedopsychiatrická a psychiatrická lůžková zařízení;



pedopsychiatrické a psychiatrické ambulance;



CDZ pro SMI pacienty;
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adiktologické multidisciplinární týmy, forenzní multidisciplinární týmy, ED/EI týmy;



praktické lékaře pro děti a dorost a praktické lékaře pro dospělé pacienty;



lékaře specialisty pečující o děti a adolescenty, a to včetně stomatologů;



pediatrická oddělení v nemocnicích;



školy;



školská poradenská zařízení;



zařízení pro výkon ústavní výchovy;



střediska výchovné péče;



OSPOD;



sociální služby (síť služeb a pomoci pro ohrožené děti, služby pro rodiny s dětmi apod.).

Je žádoucí vytvořit s těmito subjekty dohody o spolupráci definující vzájemné kompetence,
návaznost a koordinaci služeb a způsoby řešení sporných situací.
MTDZ spolupracuje s regionální pracovní skupinou pro oblast dětského duševního zdraví pod
krajskou řídící skupinou pro deinstitucionalizaci za účelem systémové koordinace služeb pro
děti a adolescenty s duševním onemocněním.

6. Ostatní kritéria
MTDZ je umístěno nejlépe v běžné občanské zástavbě, v mimo nemocničním prostředí,
případně i při zdravotnickém zařízení, v částečně samostatném objektu.
MTDZ se dále může:


podílet na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání lékařů, klinických psychologů,
všeobecných

sester,

dětských

sester,

všeobecných

sester

se

specializací

Ošetřovatelská péče v psychiatrii a Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové
psychiatrii a sociálních a pedagogických pracovníků;


podílet na vzdělávání pracovníků dalších sociálních služeb, které s MTDZ spolupracují;
21



vytvořit program celoživotního vzdělávání pro kmenové zdravotnické pracovníky,
sociální pracovníky a pedagogické pracovníky;



podílet na osvětových edukačních aktivitách pro obyvatelstvo;



podílet na výzkumu duševních poruch.

Požadované počty ošetřovaných klientů nebo výkonů:


Minimální počet klientů v kontinuální péči Multidisciplinárního týmu duševního zdraví
pro děti a adolescenty je 20/rok.



Rozhodující pro hodnocení výkonnosti je údaj v příslušné informační databázi.
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Příloha Metodiky č. 3

Standard péče poskytované
Multidisciplinárním týmem duševního
zdraví pro seniory
pro účely dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a
multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou
závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022
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1.

Preambule

Multidisciplinární týmy duševního zdraví pro seniory (MTDZ pro seniory) jsou službou,
která je ve světě efektivní, avšak v ČR tento typ péče chybí. Rozvoj MTDZ pro seniory je
také v souladu s Národním akčním plánem pro Alzheimerovu nemoc a jiná obdobná
onemocnění na léta 2016-2019 (Cíl 3 - Zlepšení přístupu k vhodné péči, zajištění vhodné
péče a její koordinace).
MTDZ pro seniory je multiprofesní (komunitní) tým pracující formou case managementu.
Základními principy práce jsou: včasný kontakt, pomoc v krizi, asertivní vyhledávání,
kontinuita, případové vedení, terapeutický vztah, spolupráce se sociální sítí.
MTDZ pro seniory je koordinačním prvkem v síti sociálních a zdravotních služeb
ambulantní, terénní i lůžkové formy pečujících o osoby s duševním onemocněním, zejména
o ty žijící s demencí.
Cílem MTDZ pro seniory je podpora osob s duševním onemocněním a jejich rodin, která
vede k prevenci hospitalizací či k jejich zkracování a napomáhá k reintegraci dlouhodobě
hospitalizovaných do běžné komunity. Primární působnost MTDZ pro seniory je
v domácím prostředí klienta. Činnost týmu přispívá k prevenci institucionalizace (Reilly et
al, 2015 Cochrane Database).
Péče poskytovaná MTDZ pro seniory je péčí tranzitní, intenzivní podpora cestou MTDZ
pro seniory směřuje ke stabilizaci stavu nemocného, ke zvýšení kompetence blízkých
pečujících a k nastavení komunitních služeb dostupných v místě bydliště nemocného.
Ideálně v horizontu šesti měsíců jsou hlavní cíle služby MTDZ pro seniory z významné
části naplněny a je možné intenzitu podpory snižovat. MTDZ pro seniory směřuje
k zajištění podpory stabilizovaného klienta cestou ostatních existujících služeb
a k ukončení služby. Dle potřeby je možné znovuzařazení klienta do intenzivní podpory
MTDZ pro seniory v případě dekompenzace stavu.
Do péče MTDZ pro seniory budou zařazeni klienti na základě vlastní žádosti či žádosti
rodiny, na základě kontaktu a spolupráce se sociálními pracovníky či lékaři z nemocničních
zařízení akutní/následné péče a z ambulantních praxí.
3

Existují studie, které dokazují, že case management u osob žijících s demencí vede ke snížení
počtu příjmů do lůžkových zařízení, snižuje míru deprese u neformálních pečovatelů a má
příznivý dopad na kvalitu života (Siobhan, et al., 2015 Cochrane Database).
V MTDZ pro seniory se propojují zdravotní a sociální služby. Veškerá činnost se řídí platnou
legislativou, zejména zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách.

1.1.
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2.

Služby poskytované MTDZ pro seniory

2.1 Cílová skupina
Osoby s demencí bez ohledu na věk. Diagnostické kategorie G2x a G3x , F00 (demence
u Alzheimerovy nemoci), F01–F03 (ostatní demence).
Osoby ve věku 65+ s potřebou včasné intervence, tj. v riziku rozvoje psychiatrického
onemocnění (cíl: včasná detekce, rozpoznání symptomů a včasná léčba).
Osoby ve věku 65 + s potřebou intenzivní podpory v období zhoršení stavu, ať již u nově
vzniklých akutních stavů či akutní dekompenzace chronických psychiatrických onemocnění
s výjimkou akutních intoxikací.
Osoby pečující o osoby s demencí s cílem snížení zátěže.
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2.2 Minimální rozsah služeb poskytovaných multidisciplinárním týmem
duševního zdraví pro seniory

2.2.1. MTDZ pro seniory – multidisciplinární tým duševního zdraví pro seniory
MTDZ pro seniory je složen z odborníků různých specializací pečujících o osoby s duševním
onemocněním, a to nejlépe v jejich přirozeném prostředí. Každý člen týmu na základě své
odbornosti získává určité informace o klientovi a díky vzájemné spolupráci, jež je
předpokladem k udržení kontinuity péče, se získává ucelený obraz o potřebách klienta.
MTDZ pro seniory poskytuje flexibilní, individualizovanou službu všem potřebným klientům
v přirozeném regionu1.
K zajištění hlavního cíle, maximální společenské integrace a klinického i sociálního zotavení
(recovery) klientů, spolupracuje MTDZ pro seniory ve svém regionu s dalšími potřebnými
subjekty a službami, jak specializovanými, tak těmi, které jsou určeny pro běžnou populaci
seniorů.
Za tímto účelem MTDZ pro seniory vytváří potřebné programy, zajišťuje v rámci regionální
dostupnosti jak funkční propojení ambulantní a lůžkové péče, tak konsiliární služby.
MTDZ pro seniory pracuje formou case managementu. Základními principy práce jsou: včasný
kontakt, pomoc v krizi, asertivní vyhledávání, kontinuita, případové vedení, terapeutický vztah,
práce se sociální sítí.

Nejedná se o vymezení dle Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb, ve znění pozdějších
předpisů, které stanovuje pro místní dostupnost hrazených služeb pro obor psychiatrie u poskytovatelů ambulantní péče
dojezdovou dobu 60 minut.
1
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2.2.2 Poskytované služby
MTDZ pro seniory poskytuje vhodnou kombinaci činností a služeb (dále programy), které
přispívají k naplnění hlavních cílů:
-

- Setrvání v přirozeném prostředí a zvládání života s onemocněním
- Prevence hospitalizace
- Podpora adaptace na změnu prostředí

Programy jsou realizovány formou terénní a/nebo ambulantní s maximálním důrazem na
-

Zmocňování klienta

-

Princip Subsidiarity

-

Využití běžných systémových zdrojů pomoci a podpory (rodina, existující síť
zdravotních služeb, sociálních služeb, služeb občanské vybavenosti apod.)

Každý z programů realizuje činnosti odpovídající standardním fázím case managementu, tj.:
-

Mapování - zjišťování zdravotních a sociálních potřeb, přehled stakeholderů

-

Plánování - vytváření individuálního plánu komplexní péče

-

Zjednání přístupu ke službám, v případě potřeby zajištění odpovídající péče MTDZ pro
seniory

-

Monitoring po dobu vedení klienta v péči MTDZ pro seniory

Konkrétní náplň programu si tvoří jednotlivé MTDZ pro seniory individuálně s ohledem na
fáze CM (viz výše).
S ohledem na splnění daného cíle provádí MTDZ pro seniory vedle základních činností CM
tyto konkrétní aktivity:
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V programu Prevence hospitalizace se jedná zejména o:
-

včasnou diagnostiku a zajištění odpovídající terapie duševního onemocnění

-

včasnou diagnostiku a zjednání odpovídající terapie somatického onemocnění

-

podporu bezpečného užívání léků a compliance léčebného režimu somatických
komorbidit

-

aktivní rozpoznání somatického diskomfortu (předchází tzv. poruchám chování
přidruženým k demenci (BPSD), tyto BPSD bývají často spouštěči hospitalizace
a institucionalizace)

-

v

kontextu

lze

poskytnout

i

ošetřovatelskou

péči

v

prostředí

klienta,

edukaci a podporu kompetence rodinných příslušníků v ošetřovatelské péči
-

V programu Adaptace, který v sobě obsahuje podporu zvládání života s onemocněním,
setrvání v běžném prostředí, návratu do běžného prostředí ze zdravotnického zařízení nebo
přechod do zařízení zdravotně-sociální péče, se jedná zejména o:
-

identifikaci stakeholderů (systému péče a podpory klienta) a jejich propojení

-

podporu komunikace mezi stakeholdery (např. formou případové konference) a snahu
o desektorializaci

-

zajištění bezpečného prostředí (podpora soběstačnosti a nácvik sebeobslužných aktivit)

-

předání komplexních informací o klientovi (např. souhrnná lékařská zpráva,
ošetřovatelská zpráva, Individuální plán klienta, Kniha života ) k facilitaci přechodu do
zařízení zdravotní či sociální péče a k podpoře stakeholderům (v rámci Zákona o
zdravotních službách dle § 51 a Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. dle § 100).

-

psychosociální podporu během adaptace

-

edukaci klienta a rodiny o povaze onemocnění
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2.2.3. Časová dostupnost
MTDZ pro seniory bude fungovat v pracovní dny po dobu minimálně 8 hodin. Předpokládá se
flexibilita v rámci týmu mezi 7 a 19 hodinou.
Neplánované terénní služby jsou dostupné stávajícím klientům MTDZ pro seniory do 24 hodin,
do 48 hodin neregistrovaným pacientům, do 72 hodin pro konsiliární služby, dle naplnění
kapacity MTDZ pro seniory.
Pozn. mobilní tým neplní roli ZZS.
Zařízení neposkytuje čtyřiadvacetihodinovou zdravotní péči.

3.

Personální kritéria

3.1 Regionalita
S ohledem na dané personální zajištění v pilotním projektu návrh 50-70 tisíc obyvatel. Kapacita
„otevřených“ případů 50-70 klientů, pro 1 case manažera cca. 10-12 případů, denní stacionář
okamžitá kapacita 8-10 klientů.
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3.2 Personál zajištující zdravotní/sociální služby
Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie a geriatrie (L3) spolu
dohromady naplňují 1,0 úvazek
•
Z toho je minimálně 0,2 úvazku psychiatr/gerontopsychiatr odbornost 305/307.
Splňuje požadavky dle § 5 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon o lékařských zdravotnických
povoláních“ lékař se specializovanou způsobilostí v oboru psychiatrie nebo splňuje požadavky
psychiatr se zvláštní specializovanou způsobilostí v gerontopsychiatrii dle přílohy č. 1 k
vyhlášce č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů.
•
A minimálně 0,2 úvazku geriatr, odbornost 106. Splňuje požadavky dle § 5 zákona
č. 95/2004 Sb. lékař se specializovanou způsobilostí v oboru geriatrie.

Psycholog ve zdravotnictví 0,5 úvazek
•
Z toho minimálně 0,25 Klinický psycholog, který vykonává činnosti dle § 122 Vyhlášky
č. 55/2011 Sb. Zbytek úvazku lze doplnit o psychologa ve zdravotnictví, který je zařazen do
specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie.

Sestra pro péči v psychiatrii, Všeobecná sestra zařazena do specializačního vzdělávání
Ošetřovatelská péče v psychiatrii 5,0 úvazků
•
Z toho je minimálně 1,0 úvazek Sestra pro péči v psychiatrii, která vykonává činnosti
dle § 64 Vyhlášky č. 55/2011 Sb.
•
Zbylé 4,0 úvazky Všeobecná sestra, která je zařazena do specializačního vzdělávání v
oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii.
•
Ve výjimečných případech je možné snížení 1 úvazku Všeobecné sestry zařazené do
specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii za podmínky navýšení 1
úvazku sociálního pracovníka.

Ergoterapeut 1,0 úvazek/2,0 úvazky2


Získal odbornou způsobilost dle § 7 zákona č. 96/2004 Sb..
Ve výjimečných případech lze nahradit sociálním pracovníkem, anebo všeobecnou
sestrou zařazenou do specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v psychiatrii.

2Ergoterapeut

2,0 úvazky v případě MTDZ-SS.
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Pozn. nad nelékařskými zdravotnickými pracovníky, kteří jsou zařazeni do specializačního
vzdělávání musí být zajištěn odborný dohled v souladu s požadavky zákona č. 96/2004 Sb.
Sociální pracovník 1,0 úvazky/2,0 úvazky3


Splňuje požadavky dle § 110 Zákona o sociálních službách.

Pracovník v sociálních službách 1,0 úvazky/2,0 úvazky4


Pracovník v sociálních službách splňuje požadavky dle § 116 Zákona o sociálních
službách.

Administrativní pracovník (1 úvazek)

Dle potřeb regionu je možné personální obsazení rozšířit o lékařské a/nebo nelékařské profese,
například:
a) neurolog (odb. 209);
b) lékař se specializací - paliativní medicína (odb. 720)
c)lékař se specializací - návykové nemoci ( odb. 308)
c) klinický psycholog (odb.901)
d) adiktolog (odb. 919);
e) sestra pro péči v psychiatrii (odb. 914, mj. s možností poskytování terénních komunitních
služeb)
f) zdravotně sociální pracovník
g) fyzioterapeut – odb. 902 a/nebo nutriční terapeut – odb . 916, apod.;
h) jiný odborný pracovník, např. pracovní terapeut
i) agentura domácí zdravotní péče (odb. 925.)
j) nemocniční kaplan

3Sociální

pracovník 2,0 úvazky v případě MTDZ-SS.
v sociálních službách 2,0 úvazky v případě MTDZ-SS.

4Pracovník

11

4. Materiálně technická kritéria
4.1 Obecná kritéria
Materiální technické vybavení odpovídá

platné vyhlášce

o technickém

vybavení

ambulancí se specifiky pro péči o duševní zdraví (vyhláška č. 92/2012 Sb.).
V rámci ambulantní formy služby může být poskytována služba denní stacionář dle §46 z.č.
108/2006 Sb., nebo dle § 7 z.č. 372/2011.
Ambulance poskytují důstojné a bezpečné prostředí pro léčbu duševně nemocných se
zajištěním soukromí při vyšetření.

Vysvětlení pojmů :
BPSD – behaviorální a psychologické symptomy demence
CM – case managment
Klient – ve zdravotní péči - pacient, v sociální péči - uživatel
MTDZ – multidisciplinární tým
Program – označuje plán, podle kterého se řídí průběh určité události nebo činnosti. Popisuje
jednotlivé části či podmínky, ze kterých se celek skládá
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1. Preambule

1.1 Multidisciplinární tým pro adiktologii
Multidisciplinární tým pro adiktologii (AMT) je regionální službou, koordinačním prvkem
v síti sociálních a zdravotních služeb ambulantní, terénní i lůžkové formy pečující o uživatele
návykových látek a závislé.
Jeho funkcí je individuální léčba adiktologických poruch, podpora zotavení šitá na míru
potřebám jednotlivých osob, prevence či zkrácení institucionalizace (např. pobytů v
nemocnicích, domovech se zvláštním režimem) a nápomoc k reintegraci dlouhodobě
institucionalizovaných do běžné komunity. Za tímto účelem AMT jednak vytváří potřebné
programy, jednak zajišťuje v rámci regionální dostupnosti funkční propojení terénní,
ambulantní a lůžkové péče. AMT pracuje formou case managementu a poskytuje flexibilní,
individualizovanou službu všem potřebným klientům/pacientům v přirozeném regionu1 bez
čekací doby.
K zajištění hlavního cíle, maximální společenské integrace a klinického i sociálního zotavení
klientů/pacientů, spolupracuje AMT ve svém regionu s dalšími potřebnými subjekty a službami
jak specializovanými, tak s těmi, které jsou určeny pro běžnou populaci v oblasti zaměstnání,
vzdělávání, bydlení, volnočasových aktivit aj.
Jednotlivé prvky péče poskytované AMT jsou odvozeny od takzvané praxe založené na
důkazech (evidence based practice). Patří k nim krizová intervence s prokazatelným zlepšením
klinického stavu, větší spokojeností s léčbou, snížení zátěže rodin, snížení opakovaného přijetí
k hospitalizaci a vypadávání ze služeb oproti standardní péči, dále asertivní komunitní léčba
prokazatelně snižující frekvence relapsu, hospitalizaci, zapojení do trestné činnosti, v důsledku
vedoucí ke stabilizaci v oblasti bydlení, zaměstnání a zvyšující spokojenost pacientů.
V AMT se propojují zdravotní a sociální služby. Veškerá činnost se řídí platnou legislativou,
zejména zákonem č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
1

Nejedná se o vymezení dle Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb,
ve znění pozdějších předpisů, které stanovuje pro místní dostupnost hrazených služeb pro obor psychiatrie
u poskytovatelů ambulantní péče dojezdovou dobu 60 minut.

2

(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách.
1.2. Zdroje
Miovský M. et al (2013). Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České
republice. Verze 4.7. Praha: Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP. Retrieved [2014-0206]
Libra J. a kol.: Standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické
odborné služby, RVKPP, 2015
Návrh koncepce sítě adiktologických krajských ambulancí pro dospělé pacienty a klienty, který
zpracovává Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP ve spolupráci s Českou Asociací Adiktologů
Asociací nestátních organizací A.N.O., Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN, verze dokumentu
2.0 (2. ledna, 2019), autoři dokumentu: Michal Miovský a Petr Popov.
Strategie reformy psychiatrické péče, MZ ČR, 2013.
Rapp, Ch. A. (1998). The Active Ingredients of Effective Case Management: A Research
Synthesis, in: Community Mental Health Journal, Vol.34, No4, August 1998, 363-380.
Rosen A., Teeson M. (2001). Does case management work? The evidence and the abuse of
evidence-based medicine. Australian and New Zealand Journal of, 35: 731-746.
Substance Abuse and Mental Health Services Administration (2012). Comprehensive Case
Management for Substance Abuse Treatment. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series,
No.27. HHS Publication No. (SMA) 12-4215. Rockville, MD: Author, 2012.
Vanderplasschen, W. (2010). Provádění a hodnocení case managementu pro uživatele
návykových látek s komplexními a mnohočetnými problémy. SCAN, Centrum adiktologie,
Univerzita Karlova, Praha.
1.3.Seznam zkratek
AMT – multidisciplinární tým pro adiktologii
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MKN – mezinárodní klasifikace nemocí
RVKPP – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
SNN – Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J.E. Purkyně
A.N.O. – Asociace nestátních organizací
ČAA – Česká asociace adiktologů
OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí
CDZ – centrum duševního zdraví
SMI – vážná duševní nemoc

2. Služby poskytované Multidisciplinárním týmem pro adiktologii
2.1. Cílová skupina
Cílovou skupinou AMT jsou rizikoví uživatelé alkoholu, tabáku i nelegálních návykových látek
od 15 let, včetně patologických hráčů. Jedná se o tyto diagnostické skupiny dle MKN-10: F
1x.1, F 1x.2 (škodlivé užívání a závislost na psychoaktivních látkách) a F 63.0 (patologické
hráčství). AMT poskytuje služby osobám ve všech fázích vývoje adiktologických poruch
(experimentující s návykovými látkami, problémoví uživatelé návykových látek, závislí),
s různou motivací ke změně, včetně osob trpících jinou duševní poruchou, patologičtí hráči a
osoby s problematikou nelátkových závislostí, rodinní příslušníci a partneři těchto cílových
skupin.
AMT bude fungovat v pracovní dny po dobu minimálně 8 hodin. Předpokládá se flexibilita
pracovní doby v rámci týmu cca mezi 7-18 hodinou. Dostupnost psychiatrické, psychologické
nebo sociální pomoci by měla pro pacienty v akutním stavu být nejvýše 3 pracovní dny. Tým
bude zajišťovat podle místních potřeb a okolností dostupnost pomoci v krizi 24 hodin denně/7
dní v týdnu.

2.2 Minimální rozsah služeb poskytovaných Multidisciplinárním týmem pro adiktologii
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2.2.1 Multidisciplinární tým pro adiktologii
Veškeré služby jsou poskytovány multidisciplinárním týmem pro adiktologii. Ten je tvořen
profesionály různých odborností (viz kapitola 2.2.3 a kapitola 4), kteří spolu velmi úzce
spolupracují. Všichni členové týmu sdílí klienty, průběžně si předávají důležité informace a
část svých intervencí provádějí v přirozeném prostředí klientů.

2.2.2 Poskytované služby – obecný přístup
AMT má pro výkon činností takové odborné, časové, prostorové, finanční, materiálnětechnické a personální zázemí, které odpovídá rozsahu nabízených služeb a typu klientely.
Klienti AMT jsou srozumitelně informováni o cílové skupině, cílech a metodách práce a je jim
umožněno činit informovaná rozhodnutí. Služby jsou poskytovány na základě profesionality,
etických zásad, zásadně na základě individuálního plánu, s důsledným uplatněním bio-psychosocio-spirituálního modelu a jsou poskytovány v bezpečném a respektujícím prostředí. Metody
práce vychází z vědecky ověřených poznatků.
2.2.3 Základní struktura provozu AMT
Provoz AMT je členěn do 3 hlavních komponent kopírujících spektrum problémů s
návykovými látkami v místní komunitě. Základní logikou členění těchto provozů je kombinace
hlediska míry kumulace rizikových projevů cílové skupiny (tj. její klinická
náročnost/vlastnosti) a hlediska možností uplatnění různých typů intervencí komplementárních
s potřebami a charakteristikami těchto cílových skupin.
Komponenta 1: Spolupráce s klíčovými prvky systému péče v komunitě
a) spolupráce se zdravotnickými profesionály v místní komunitě,
b) spolupráce s pedagogicko-psychologickými a sociálními službami a institucemi v této síti,
tj. primárně pedagogicko-psychologické poradny, školy, OSPOD a sociální pracovníci místních
organizací v komunitě, pracovníci sociálních služeb určených různým cílovým skupinám
(nízkoprahové kluby, domovy pro seniory, práce s bezdomovci atd.).
c) spolupráce s úřady, městskou a státní policií.
Komponenta 2: Léčebně-rehabilitační práce
Základní charakteristikou léčebně-rehabilitační komponenty je víceúčelové a víceprahové
spektrum poskytovaných ambulantních služeb. Významným rysem nabízených služeb je jejich
přizpůsobování potřebám klientů a poskytování dlouhodobé podpory ve formě case
managementu. V rámci AMT budou nabízeny nebo zprostředkovány 4 základní oblasti profesní
pomoci – psychiatrická (včetně práce psychiatrické sestry), adiktologická, psychologická a
sociální:
5

a) Psychiatr: Mezi hlavní nabízené psychiatrické služby bude patřit úvodní zhodnocení
aktuálního stavu klienta v rámci komplexního či cíleného vyšetření a podle potřeby
nasazení farmakoterapie. Nedílnou součástí léčby bude i možnost substituční léčby
uživatelů opioidů.
b) Zdravotní sestra/psychiatrická sestra: Připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným
postupům, na základě indikace lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje
ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich, může pracovat i v roli case
managera.
c) Adiktolog: Mezi základní pracovní výkony adiktologa bude patřit komplexní analýza a
zhodnocení zdravotního stavu a sociální situace pacienta, vypracování jeho
komplexního léčebného plánu, a to spolu se zvážením širších souvislostí a dopadů na
osobní i rodinou situaci pacienta. Adiktolog bude mít dále na starosti koordinaci
realizace jím vypracovaného léčebného plánu. K dalším pracovním úkolům adiktologa
bude patřit spolupráce a asistence při psychiatrických a psychologických vyšetřeních a
systematické psychoterapii, včetně stacionární péče (odpolední stacionář). V
indikovaných případech bude mít na starosti provádění poradenské činnosti v oblasti
sexuálně a krví přenosných chorob a epidemiologické ochrany. Adiktolog pracuje i
v roli case managera.
d) Psycholog: V případě potřeby vyšetří klientův stav prostřednictvím psychologického
vyšetření, dále klientovi poskytne psychoterapeutickou komponentu léčby, zapojení do
případných stacionárních programů, v podobě krizové intervence (včetně vazby na
případné krizové/stabilizační lůžko), systematické individuální či skupinové
psychoterapie a v případě potřeby i rodinné terapie. Pracuje-li psycholog v roli case
managera, pak s pacienty/klienty, kde je podstatnou složkou jejich individuálního plánu
psychoterapie.
e) Sociální pracovník, pracovník v sociálních službách: V rámci AMT budou poskytovány
klientům sociální služby typu pomoci v oblasti sociálně-právní jako je řešení sociálních
dávek, dokladů, přídavků na děti, kontakt s oddělením péče o dítě, pomoc při řešení
problémů s bydlením, splátkové kalendáře, dále i asistenční služby. Sociální pracovník
a pracovník v sociálních službách pracují i v roli case managera.
Z hlediska procesu léčby je možné ji rozdělit z hlediska fáze, v jaké klienti/pacienti vstupují do
kontaktu s AMT a jeho jednotlivými programy a jaké konkrétní typy intervencí jim mohou být
doručeny a zajištěny, přičemž integrujícím/organizujícím a řídícím prvkem práce je koncept
case managementu:
a) Základní předléčebné poradenství, motivační práce a podpora, podpůrné programy a
tréninkové programy,
b) Ambulantní léčba formou individuální, skupinové a/nebo rodinné práce: obsahující všechny
základní varianty od biologické léčby, až po sociální práci a podporu, včetně tréninkových
programů a rozvoje sociálních dovedností a kompetencí. Tato oblast tvoří samostatný
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segment/provoz a je tvořen programy dle individuální dohody. Je-li to účelné, mohou být
vytvářeny pro skupiny pacientů/klientů programy stacionární.
c) Doléčování a rehabilitace tvoří poslední třetí část/provoz a zajišťuje programy individuální,
skupinové, rodinné pro klienty/pacienty přicházející z jiných léčebných programů zpět do
komunity a vyžadujících jak léčebně-rehabilitační péči, tak sociální podporu a různé tréninkové
aktivity a sociálně-právní poradenství. Je-li to účelné, mohou být vytvářeny pro skupiny
pacientů/klientů programy stacionární.

Komponenta 3: Sociální práce a podpora
Oblast sociální práce a podpory tvoří velmi výrazný soubor služeb a programů, které je schopno
AMT zajistit. Strukturace těchto programů úzce navazuje na popis preventivních i léčebněrehabilitačních programů a tvoří s nimi jeden celek. Pro přehlednost je zde tato struktura
vyčleněna i z důvodu finančních, neboť celý tento provoz by byl registrovanou sociální službou:
a) Terénní sociální práce a intervence spojené s rizikovými lokalitami a práce s rizikovými
skupinami, výjezdy do místních zařízení zdravotních či sociálních služeb atd.
b) Domácí péče o pacienty/klienty vracející se z léčebných programů a/nebo v léčebných
programech AMT kde je nutné kombinovat samotnou léčebnou péči se sociální podporou v
místě bydliště.
c) Sociálně-právní poradenství.
d) Sociální práce a podpora.
e) Case management: Zde je jím míněn multidisciplinární postup koordinované péče,
užívaný u klientů s vícečetnými problémy v určitém období jejich života, případně u
náročných klientů, kteří potřebují dlouhodobě péči více služeb současně. Pozice case
managera je pozice pracovníka, který pacienta/klienta provází různě dlouhým obdobím
a citlivě v práci s individuálním plánem podporuje a ověřuje jeho stabilizaci či
zlepšování stavu. Výhodou této péče šité na míru jeho potřebám a možnostem, stejně
jako šité na míru dostupným místním podmínkám léčby a péče, je i fakt, že case
manager může sledovat položku nákladovosti péče. Může ovlivňovat některé aspekty
její efektivity (například místo doporučování opakovaných pobytů v různých
nemocničních zařízeních či léčebných komunitách může pracovat individuálně na
přípravě klienta k léčbě, nebo respektovat jeho rozhodnutí, že o léčbu nemá zájem, a
ve spolupráci s ním minimalizovat nárůst zdravotního, psychického a sociálního
poškození pacienta/klienta a jeho okolí). Prakticky může case manager koordinovat
práci s pacientem/klientem, který je v kontaktu s více službami současně
(vyjednáváním o koordinovaném postupu v zájmu klienta i efektivity práce pracovníků
těchto služeb). Case manager může být také rozcestníkem při prvním kontaktu klienta
se systémem služeb a rozhraním mezi sítí adiktologických služeb a sítí jiných služeb
(sociálních, krizových, jiných zdravotních odborností apod.). Case manager také může
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doplňovat ty zásadní položky na straně pacienta/klienta, ve kterých je deficit (zejména
v motivaci, schopnosti učení, samostatnosti v dopravě atd.). Koordinuje součinnost
služeb zdravotních a sociálních, ambulantních i lůžkových. Legitimita koordinace
v přístupu k případu je mj. dána kontraktem s pacientem/klientem.
Souhrn: AMT zajišťuje nebo zprostředkovává následující služby:
 Terénní služby
 Služby denní péče
 Konzultační služby

3. Specifikace požadavků na vstup pacienta/klienta do služby, průběh služby, ukončování
služby
3.1. Vstup pacienta/klienta do služby
Klient do služby vstupuje tak, že sám službu navštíví, je doporučen, je doprovázen, je
pracovníky služby aktivně vyhledán. Služba využívá i postupů asertivního vyhledání a navázání
kontaktu s klienty, kteří aktuálně o využívání služby nemají zájem.
3.2. Průběh prvního kontaktu
Služba definuje způsob a průběh prvního kontaktu s ohledem na specifika klienta. Služba
v rámci prvního kontaktu informuje o svém charakteru a podmínkách využívání. Služba má
stanoveny postupy navazování kontaktu s klientem, k vytváření důvěry a udržování kontaktu.
Pracovníci tyto postupy znají a uplatňují v praxi.
3.3. Úvodní zhodnocení stavu klienta
Úvodní zhodnocení stavu klienta, jehož součástí je zhodnocení zdravotního stavu a
psychosociálního fungování klienta (včetně rodinného zázemí, pracovní anamnézy, právního
postavení atd.) a stanovení úvodního plánu odborné péče, se provádí bez zbytečných odkladů,
při nejbližší možné příležitosti.
3.4 Další vyšetření a posouzení
Konkrétní postup, lhůty provedení a způsob dokumentování průběžného hodnocení stanovuje
služba písemně s ohledem na druh a průběh péče. Služba se stanoveným postupem řídí.
Další vyšetření je zajištěno v indikovaných případech s cílem stanovit závažnost somatických
a psychiatrických, sociálně psychologických komplikací a sociální situace, komplikací pro
posouzení vhodnosti a indikace specifického způsobu léčby nebo jiné odborné.
Dostupná jsou následující vyšetření:
a) Vyšetření specialisty (psychiatra, psychologa, internisty, neurologa, hepatologa apod.).
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b) Toxikologické vyšetření.
c) Laboratorní a přístrojová vyšetření.
d) Vyšetření na HIV, infekční hepatitidy a pohlavně přenosná onemocnění.
e) V případě potřeby vyšetření na graviditu, a jiná vyšetření.
f) Zhodnocení sociální situace klienta (vzdělání, pracovní zkušenosti, bydlení, dluhová
problematika, trestně právní problematika, dluhová problematika).
g) Zhodnocení sociálního a vztahového zázemí (rodinná situace, partnerské vztahy, sociální
okolí).
h) Zhodnocení silných stránek klienta v oblasti somatického, psychického zdraví, v sociální a
vztahové oblasti, v dovednostech a schopnostech.

3.5. Souhlas/smlouva o poskytnutí služby
Na základě zhodnocení stavu klienta plánuje služba s aktivní účastí klienta cíle a způsob
poskytování služeb v souladu s jeho aktuálními potřebami a možnostmi. Služba uzavírá se
zájemcem o službu dohodu/smlouvu o poskytování služby, která může mít podobu
informovaného souhlasu. Služba přitom vychází z požadavků pro ni závazných předpisů a ty
dodržuje.
3.6. Průběh odborné péče a vedení dokumentace
3.6.1. Monitorování léčebného procesu: Každý klient má určeného garanta individuálního
plánu (case managera v případě práce tímto postupem), odpovědného za vedení případu. Tento
pracovník pravidelně hodnotí stav klienta a průběh léčebného plánu, písemně o tom provádí
v přiměřených intervalech záznam v dokumentaci klienta.
Konkrétní intervaly pro zaznamenávání v dokumentaci stanovuje služba písemně s ohledem na
způsob spolupráce s jednotlivými klienty (např. jinak pro krátkodobé intervence, dlouhodobé,
podle intervalů návštěv – týdně, měsíčně apod.).
3.6.2. První kontakty jsou zaměřeny na vytvoření důvěry mezi klientem a pracovníky služby,
na motivaci ke změně rizikového chování, na podporu souhlasu k vytváření léčebné smlouvy.
3.6.3. Základní poradenství je nedílnou součástí služby, je zaměřeno na zdravotní a psychický
stav klienta, na zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog a minimalizaci těchto rizik,
na možnosti léčby, rehabilitace a sociální reintegrace, na informace o dostupných léčebných a
jiných odborných službách.
3.6.4. Podpora motivace klienta ke spolupráci je jednou ze základních linií vedení případu. Její
součástí je reálný respekt k názoru klienta, vyhnutí se neodůvodněným konfrontacím a
vytváření pozitivní zkušenosti klienta s adekvátními reakcemi pracovníků na jeho potřeby.
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3.6.5. K zajištění základní zdravotní a sociální péče pomáhá služba klientům využívat dostupný
systém zdravotní a sociální péče v dané lokalitě. Je žádoucí, aby služba poskytovala sama
klientovi všechny služby, ke kterým má zdroje a kapacitu.
3.6.6. Je žádoucí, aby služba klienta podporovala a pomáhala mu ve využití přirozených
komunitních zdrojů, které nejsou spojeny s dalšími službami (rodinu, bytné, sousedy,
zaměstnavatele, spolky, sdružení, neformální společenstva).
3.6.7. Individuální léčebný plán je zpracováván po zhodnocení stavu klienta s ohledem na
individuální podmínky, závažnost onemocnění, přítomnost komplikujících faktorů v oblasti
somatické i psychosociální. Plnění léčebného plánu je společně s klienty pravidelně hodnoceno
a plán je pravidelně revidován v závislosti na průběhu a frekvenci kontaktu s klientem.
Konkrétní lhůty pro hodnocení a revizi plánu a způsob jeho dokumentování stanovuje služba
písemně s ohledem na způsob spolupráce s jednotlivými klienty (např. jinak pro krátkodobé
intervence, jinak pro dlouhodobé, s ohledem na intervaly v kontaktu – týdně, měsíčně apod.).
Na individuální plán je vhodné pohlížet jako na kontrakt i obecnou strategii, v rámci, které obě
strany (případně více stran) uzavírají dohody o tom, co od sebe vzájemně očekávají. Součástí
individuálního plánu je též plán krizový.
3.6.8. Farmakoterapie slouží k ovlivnění základního onemocnění, k léčbě psychických a
somatických komplikací, komorbidity, jako součást substituční terapie a ke zvládání syndromu
z vysazení návykové látky. Provádí ji výhradně lékař podle příslušných předpisů a zásad
správné léčebné praxe. Konkrétní postupy v oblasti farmakoterapie poskytovatel služby
stanovuje písemně a stanovenými postupy se řídí.
3.6.9. Case management – cílem je individualizace a koordinace péče v prostoru daném
potřebami zlepšení zdravotního, psychického stavu, potřebami stabilizace sociální situace a
existenciálních okolností případu klienta (viz kapitola 2.2.3.). Tato práce u indikovaných
klientů probíhá i v přirozeném prostředí klientů a koordinuje poskytování více služeb současně.
V AMT jsou často péče o tyto klienty sdílena celým týmem nebo více členy týmu. Pro název
role pracovníka, který sleduje a koordinuje individuální vývoj případu, užíváme termínu „case
manager“.
3.6.10. Prevence relapsu se provádí u všech pacientů/klientů, je neoddělitelnou součástí
programu. Služba má písemně stanoveno, jak principy prevence relapsu v programech služby
uplatňuje.
3.6.11. Individuální a skupinová terapie a práce s rodinou je vedena kvalifikovanými
pracovníky. Cíle a metody jsou voleny s ohledem na potřeby klienta a plánovanou dobu
vzájemné spolupráce.
3.6.12. Práce s členy rodiny klienta a partnery klienta je prováděna s ohledem na individuální
kontrakt s klienty individuální nebo skupinovou formou. Obecnými cíli je poskytnout orientaci
v problematice případu, emoční a sociální podporu, mobilizovat zralé chování a zachovat
základní fungování rodiny.
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3.6.13. Následná péče po proběhlé léčbě je prováděna s cílem zajistit stabilitu stavu klienta
v běžných životních podmínkách. Provádí se zejména tam, kde v dané lokalitě není dostupná
specializovaná služba následné péče.
3.6.14. Vedení dokumentace: Individuální dokumentace (chorobopis/osobní spis) eviduje
podrobně léčebný proces. Je vedena multidisciplinárně a je zajištěna srozumitelnost záznamů
všem členů týmu, kteří k ní mají přístup. Záznamy jsou všemi členy týmu tvořeny v reálném
čase a jsou tak řazeny chronologicky. Veškerá dokumentace s osobními údaji je důvěrná a
zabezpečená proti zneužití.
3.7. Ukončování služby, přerušení služby
Postup ukončování či přerušení služby je blíže písemně specifikován s ohledem na místní
podmínky a skladbu klientů. Uvedený postup mimo jiné zahrnuje pravidla pro možnost
opakovaného využití služby, propuštění z důvodu porušení pravidel a vydávání předběžné
propouštěcí zprávy.

3.8. Hodnocení kvality, bezpečí a efektivity služby
Pravidelně, nejméně jednou ročně, jsou vyhodnocovány kvalita, bezpečí a efektivita odborného
programu.
Kvalita, bezpečí a efektivita služby jsou hodnoceny minimálně ve vztahu k následujícím
kritériím:
a) Počet a struktura výkonů a pacientů/klientů, ambulantní a terénní formou
b) četnost mimořádných událostí a režimových komplikací,
c) podíl pacientů/klientů zapojených do běžného léčebného programu a do case managementu
d) četnost časných vypadnutí z léčebného plánu a ze strukturovaných aktivit,
e) četnost úspěšně dokončených léčebných plánů,
f) počet realizovaných doporučení do dalších zařízení.
Nezbytný je průběžný rozbor a hodnocení účinných faktorů a komplikací programu a případová
práce na poradách a při supervizi.

4. Personální kritéria
4.1. Velikost a složení týmu ve vztahu k regionální dostupnosti
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AMT je personálně a technicky vybavené zdravotně – sociální zařízení zajišťující služby pro
cílovou skupinu v přirozeném regionu. Velikost regionální dostupnosti bude testována během
pilotního ověření a bude v tomto případě ovlivněna velikostí populace od 15 let. Výchozí
hodnotou je přirozený region se 50 - 100 000 obyvateli od 15 let. Personální složení týmu AMT
je dáno lidnatostí oblasti, ve které deklaruje svůj veřejný závazek poskytování služeb. Podle
lidnatosti oblasti je navrženo složení týmu pro pilotní ověření velké/malé (cca na 100 000/50
000 obyvatel):


Psychiatr (1/0,5 úvazek) – kmenový zaměstnanec AMT, požadavky projektu se řídí nepodkročitelným minimem pro dosaženou kvalifikaci: Z celkového objemu 1,0/0,5
úvazku (velký tým, malý tým) minimálně 0,5/0,25 úvazku lékaře se specializovanou
způsobilostí v oboru psychiatrie (dle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a
uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, dále jen
„Zákon o lékařských zdravotnických povoláních“). Psychoterapeutický výcvik je
výhodou.



Psycholog (1/0,5 úvazek) – kmenový zaměstnanec AMT, požadavek projektu je 1,0/0,5
úvazku (velký/malý tým), z toho minimálně 0,5/0,25 úvazku klinický psycholog.
Splňuje požadavky dle § 22 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních“). Tento úvazek lze rozdělit mezi klinického psychologa a psychologa ve
zdravotnictví. V případě rozdělení úvazku je nutné, aby klinický psycholog zastával
minimálně 0,5/0,25 úvazku. Ukončený psychoterapeutický výcvik je výhodou.



Adiktolog (3/2 úvazky) – kmenoví zaměstnanci AMT, splňují požadavky dle § 21a
zákona č. 96/2004 Sb., resp. § 20a Vyhlášky 39/2005 Sb., ukončený psychoterapeutický
výcvik je výhodou.



Pracovník v sociálních službách - (2/1 úvazky) – kmenoví pracovníci AMT, splňují
požadavky

dle

§

116

zákona

č.108/2006

psychoterapeutický výcvik je výhodou.
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Sb.,

výcvik

v poradenství

či



Sociální pracovník (3/2 úvazky) – splňuje požadavky dle § 110 Zákona o sociálních
službách č.108/2006 Sb. / § 10 Zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
č.96/2004 Sb. Sociální pracovník nebo zdravotně sociální pracovník je spolu
s adiktologem kmenovou profesí AMT. Ukončený psychoterapeutický výcvik je
výhodou.



Všeobecná sestra (1/0,5 úvazek) – kmenový zaměstnanec, splňuje požadavky dle §5
nebo §5a Zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 96/2004 Sb. Možnosti její
činnosti jsou vymezeny v § 4 Vyhlášky č. 55/2011 Sb. Obecně v AMT poskytuje,
případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím
ošetřovatelského procesu. Výcvik v poradenství či ukončený psychoterapeutický
výcvik je výhodou.



Administrativní pracovník (1/0,5 úvazek)

4.2. Výběr a odborné řízení pracovníků
AMT má kvalifikované zaměstnance, kteří jsou odborně podporováni a znají své
kompetence a odpovědnost. AMT odpovědně vybírá zaměstnance, kteří splňují
kvalifikační nároky odpovídající druhu poskytovaných služeb, bezúhonnost a psychickou
způsobilost, je jim poskytována podpora a pravidelná zpětná vazba ohledně jejich práce.
Zaměstnanci AMT realizují pravidelné intervize v rámci zařízení a účastní se supervize
realizované externím odborníkem, který má k této činnosti příslušnou kvalifikaci. AMT
musí vzniknout jako jeden multidisciplinární tým, který je v každodenním kontaktu a sdílí
jedny prostory minimálně pro společné porady a kooperaci.
Členové AMT vzájemně sdílejí své zkušenosti a odlišné pohledy svých různých odborností na
problematiku klientů a své různé pohledy navzájem respektují.
4.3. Vedoucí týmu
Služba je řízena kvalifikovaným pracovníkem, s praxí minimálně 4 roky v adiktologických
službách. Formální požadované vzdělání vedoucího je vysokoškolské ve zdravotnickém,
psychologickém, sociálním či pedagogickém směru. Vedoucím může být kterýkoliv člen týmu
vyhovující těmto požadavkům, který je ve službách AMT přítomen denně.
Vedoucí řídí a koordinuje chod multidisciplinárního týmu. Další požadavky na vedoucího
jsou osobnostní, zkušenostní a dovednostní.
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5. Materiálně technická kritéria
5.1 Struktura AMT a prostorové vybavení – dle počtu pracovníků
a) centrum denních aktivit
 minimálně jedna denní místnost
 místnost pro skupinovou psychoterapii
 minimálně 1-2 konzultační místnosti
b) ordinace psychiatra
c) pracovna klinického psychologa
d) místnost pro schůzky týmu (může využívat denní místnost)
e) další prostory a zázemí (dle vyhlášky č. 92/2012 o požadavcích na minimální technické
a věcné vybavení zdravotnických zařízení a dalších platných norem – dále jen vyhláška č.
92/2012, a v případě sociálních služeb dle platné legislativy):
 pro klienty – WC, čekárna
 pro personál – kuchyně, koupelna, WC, sklad, úklidová místnost
 kancelář managementu

5.2 Materiálové a přístrojové vybavení
a)

vybavení místností popsaných v bodě 5.1 adekvátním nábytkem

b) přístrojové a jiné vybavení – adekvátní vybavení, které zajistí možnost poskytování
denních služeb, mobilních terénních služeb, sdílení informací, bezpečí pracovníků
a klientů
Materiální a technické požadavky – jejich minimální standard se řídí platnou legislativou
(Vyhláška 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální a věcné vybavení zdravotnických zařízení
a kontaktních pracovišť domácí péče).
Příklad přístrojového a věcného vybavení:


osobní vůz



počítače + SW, mobilní telefony, pevné linky, internet;



online systém sdílení informací;



elektronický zabezpečovací systém



zdravotnický materiál a léky;
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zdravotnické vybavení – tonometr, fonendoskop, teploměr, váha, ambuvak a další
potřeby pro poskytnutí první pomoci;



herně-terapeutické vybavení, diagnostické metody



skříň/sklad na léky;



úklidový materiál

Poznámky
V tomto standardu je stanoveno jen minimální prostorové a věcné vybavení. Reálné vybavení
se bude lišit dle konkrétního typu AMT, rozdíly mohou být dány:


regionální dostupností (velké a malé týmy)



typem regionu (venkovská oblast, městská aglomerace);



organizací AMT, zejména bude-li pracovat formou stacionárních skupinových
programů.

Pro AMT je charakteristický týmový způsob práce – prostorové vybavení tomu musí odpovídat
(např. dostatečným prostorem pro schůze týmu a kooperaci pracovníků).

6. Organizační kritéria

6.1. Právní rámec služby
Multidisciplinárním týmem pro adiktologii pro účely Standardu se rozumí poskytovatel
zdravotních služeb, který je současně oprávněn poskytovat i sociální služby dle zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nebo poskytovatel
sociálních služeb, který je současně oprávněn poskytovat i zdravotní služby dle zákona č.
372/2011 Sb., o zdravotních službách anebo poskytovatel zdravotních služeb a poskytovatel
sociálních služeb, kteří za tímto účelem na základě smlouvy spolupracují při poskytování těchto
služeb.
6.2. Služba definuje svoji úlohu v systému adiktologických služeb a služeb v oblasti
duševního zdraví – na místní, regionální, případně nadregionální úrovni, v souladu
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s aktuálními strategiemi rozvoje služeb. Dále definuje své poslání, cíle, cílovou skupinu,
zásady poskytování služeb, které korespondují s odbornými a humanistickými principy.
6.3. Vnější vztahy a návaznost služby
AMT má zmapovány možnosti dostupné zdravotní a jiné odborné péče a dalších dostupných
veřejných služeb. Pro zabezpečení komplexní a kontinuální péče AMT aktivně vytváří a
udržuje vztahy s dalšími poskytovateli péče. Ve spolupráci s krajskou či místní samosprávou
AMT iniciuje vytvoření regionální pracovní skupiny za účelem systémové koordinace služeb
pro děti a adolescenty s duševním onemocněním.

6.4. Etika služby
AMT má stanoveny etické zásady a při poskytování služeb se jimi řídí. Tyto zásady jsou veřejně
dostupné a vycházejí ze základních etických principů a směřují k prospěchu a bezpečí klientů.
6.5. Vnitřní pravidla, která má AMT definována:


organizační řád



cílovou skupinu



přirozený region AMT



způsob přijímání klientů do péče a propuštění z ní;



způsob sdílení a předávání informací v rámci AMT



kompetence a odpovědnosti jednotlivých pracovníků AMT



způsob spolupráce se všemi relevantními subjekty v rámci regionální dostupnosti AMT



AMT musí být účetně samostatným střediskem.

6.6. Prostředí služby
AMT je umístěno nejlépe v běžné občanské zástavbě, v mimo-nemocničním prostředí,
případně i při zdravotnickém zařízení, v částečně samostatném objektu. Prostředí,
16

materiálně technické zázemí a zařízení služby odpovídají kapacitě, charakteru služby a
potřebám pacientů/klientů a pracovníků, a dále zohledňují potřeby rodin či blízkých osob
pacientů/klientů.
6.7. Zpracování výroční zprávy
O hospodaření a výsledcích poskytovaných služeb je zpracována výroční nebo závěrečná
zpráva.
6.8. Účinná spolupráce v průběhu pilotního projektu
Pracovníci AMT účinně spolupracují s pracovníky projektu, pověřenými organizačním
vedením, ekonomickým vedením, metodickým vedením a evaluací činnosti projektu. Tyto
požadavky budou jasně a srozumitelně vymezeny formou smlouvy.

6.9. Požadované počty ošetřených pacientů nebo výkonů:


Minimální počet pacientů/klientů v kontinuální péči AMT formou case managementu
dosáhne 80/50 (velký/malý) za období projektu. Počet pacientů na jednoho case
managera nepřesáhne 10 pacientů/klientů v aktuálním případovém nákladu.



Podíl přímé práce odborných pracovníků s pacienty/klienty je minimálně 50 %
vzhledem k celkové jejich vykonávané činnosti.



Rozhodující pro hodnocení výkonnosti je údaj v příslušné informační databázi.
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Příloha Metodiky č. 5

Seznam center duševního zdraví a multidisciplinárních
týmů ČR (Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví)
Název služby
CDZ Havlíčkův Brod
CDZ ESET
CDZ Přerov
CDZ pro Prahu 9
CDZ Brno
CDZ Hradec Králové
CDZ Cheb
CDZ Karlovy Vary
CDZ Kroměříž
CDZ Mladá Boleslav
CDZ Opava
CDZ Pardubice
CDZ Plzeň
CDZ pro Prahu 6
RIAPS Trutnov
CDZ Strakonice
CDZ Uherské Hradiště
CDZ Tábor
CDZ PN Brno
CDZ Podskalí
CDZ Jihlava
CDZ Olomouc
Beskydské CDZ
CDZ Ostrava
CDZ Brandýsko
CDZ Ústí nad Labem
CDZ Chrudim
CDZ Fénix
CDZ Klatovy
CDZ Praha 8
MTDZ pro děti a adolescenty MTDZ 21
(Beroun)
MTDZ pro děti a adolescenty
Centrum duševního zdraví pro děti a
adolescenty Praha (Praha 4)
MTDZ pro děti a adolescenty
Poskytování multidisciplinární péče týmem
duševního zdraví pro děti a adolescenty ve
FN Ostrava (Ostrava)

Poskytovatel
FOKUS Vysočina, z.ú.
ESET – HELP, z. s.
Duševní zdraví, o. p. s.
FOKUS Praha, z.ú.
Práh jižní Morava, z.ú.
Péče o duševní zdraví, z. s.
FOKUS Mladá Boleslav z.s.
FOKUS Mladá Boleslav z.s.
CSP Zlín, o.p.s.
FOKUS Mladá Boleslav z.s.
FOKUS – Opava, z.s.
Péče o duševní zdraví, z. s.
Ledovec, z.s.
Fokus Praha, z.ú.
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
FOKUS – Písek, z.ú.
Charita Uherské Hradiště
FOKUS Tábor, z. s.
Práh jižní Morava, z.ú.
Fokus Praha, z.ú.
PN Jihlava
Mana, o.p.s.
Charita Frýdek-Místek
Asociace Trigon, o.p.s.
FOKUS Praha, z.ú.
FOKUS Labe, z.ú.
Péče o duševní zdraví, z. s.
Sociálně-psychiatrické centrum – Fénix, o.p.s.
Ledovec, z.s.
FOKUS Praha, z.ú.
Pro zdraví 21 z.ú.

Dům tří přání z.ú.

Fakultní nemocnice Ostrava

MTDZ pro seniory (Litoměřice)
Ambulantní adiktologické služby –
Adiktologický multidisciplinární tým
(Ústí nad Labem)
S-komplex (Plzeň)
AMT Řepy (Praha)
FMT PN v Dobřanech
FMT Bohnice (Praha)

Sociálně psychiatrické centrum Sluníčko z. ú.

DRUG – OUT Klub, z. s.
Spolek Ulice Plzeň
Progressive o.p.s.
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Green Doors z.ú.

Nákladový rozpočet sociální služby
Seznam podpořených služeb*

Příloha č. 6 Metodiky

Název organizace:
IČ:
1.

2.

Název CDZ/MDT

Registrační číslo
sociální služby

Celkem za žadatele

3.
Náklady CDZ/MDT
celkem v Kč
(dle rozpočtu)

4.
Poskytnutá dotace ÚK na
základě Smlouvy o poskytnutí
dotace v Kč

0

0

*Vyplňuje se za všechny podpořené služby
Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Nákladový rozpočet sociální služby*
Název organizace:
0
IČ:
0

Příloha č. 6 Metodiky

Název CDZ/MDT:
Druh služby:
Registrační číslo služby:
1.

2.

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
druh OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)
1.1. Pracovní smlouvy
položka
1.2. Dohody o pracovní činnosti
položka
1.3. Dohody o provedení práce
položka
1.4. Jiné osobní náklady
položka
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)
2.1. Dlouhodobý majetek
druh
položka
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
položka
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek
2.2. Potraviny
druh
2.3. Kancelářské potřeby
druh
2.4. Pohonné hmoty
druh
2.5. Jiné spotřebované nákupy
druh
2.6. Služby
druh
položka
2.6.1. Energie
položka
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje
položka
2.6.3. Nájemné
položka
2.6.4. Právní a ekonomické služby
položka
2.6.5. Školení a kurzy
položka
2.6.6. Opravy a udržování
položka
2.6.7. Cestovní náhrady
položka
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
položka
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
položka
2.6.10. Jiné
2.7. Odpisy
druh
2.8. Ostatní náklady
druh
Poznámka č. 1 položky ve sloupci č. 4 nesmí být vyšší než položky ve sloupci č. 3

3.

4.

Požadavek na položkové
čerpání celkových
nákladů dle Žádosti v Kč

Požadovaná dotace (ze
Žádosti) v Kč

Poskytnutá dotace ÚK na
základě Smlouvy o
poskytnutí dotace v Kč

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

* Vyplňuje se za každou podpořenou službu samostatně
Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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Příloha Metodiky č. 7

Čestné prohlášení
Žadatel - příjemce dotace
Žadatel/název/jméno a
příjmení
Sídlo/adresa:
IČ/RČ:
Statutární zástupce:

Pro účely posouzení oprávněnosti čerpat finanční prostředky v rámci dotačního programu
Ústeckého kraje podávám za žadatele dotace toto
čestné prohlášení
Čestně prohlašuji, že naše organizace jako žadatel o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje ke dni
podání žádosti (nechte možnosti týkající se Vaší organizace):
-

nerealizovala v průběhu předchozích 3 let žádné projekty za přispění Ústeckého kraje

-

v předchozích 3 letech čerpala z projektů Ústeckého kraje (vypište je, např. velký dotační
2021, malý dotační 2021)

-

v roce 2022 je zapojena do jiných projektů, mimo rozpočet Ústeckého kraje (vypište je)

-

toto prohlášení nahrazuje nedílnou přílohu žádosti dle Vyhlášení dotačního programu
v bodě l) - soupis projektů za předchozí 3 roky za podpory Ústeckého kraje
(dle Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
se jedná o nedílnou přílohu žádosti v čl. VI., odst. 2, písm. l)

V ……………. dne ………………

………………………
razítko, podpis

Příloha č. 8 Metodiky

Formulář hlášení změn
Údaje o poskytovateli sociální služby*
IČO
Poskytovatel
Evidenční číslo Pověření
Evidenční číslo Smlouva
Název CDZ/MDT
Identifikátor sociální služby
Druh sociální služby

dle z. č. 108/2006 Sb.

Forma sociální služby

Pobytová, ambulantní, terénní

*Poskytovatel musí tuto stranu vždy vyplnit, strana slouží pouze pro identifikaci poskytovatele (Příjemce)

V dalších dvou listech souboru jsou vytvořeny záložky pro jednotlivé změny o poskytovateli nebo sociální
službě ve složení:
1. hlášení zdrojů, změny bankovního účtu, termín zahájení realizace sociální služby
2. změna v nákladovém rozpočtu
V záložkách poskytovatel vyplní pouze ty kolonky, kterých se změna týká. Pokud poskytovatel mění rozpočet
dotace, vyplní celou tabulku záložky.
Kontaktní osoba
Jméno:

Telefon:

E-mail:

Podpis:

Datum:

Statutární orgán
Jméno:

Vyplněný formulář lze podat datovou schránkou, e-podatelnou nebo zaslat klasicky poštou na odbor sociálních věcí KÚÚK.

Příloha č. 8 Metodiky

Formulář hlášení změn
Hlášení zdrojů, změna bankovního účtu, pozdější termín zahájení realizace
sociální služby
Přidělená výše podpory

Číslo nového bankovního účtu :

Termín zahájení realizace sociální
služby

Název poskytovatele podpory a právní akt (číslo smlouvy, rozhodnutí)

Změna v nákladovém rozpočtu sociální služby
Název organizace:
IČ:

Příloha č. 8 Metodiky

Název CDZ/MDT:
Druh služby:
Registrační číslo služby:
1.

2.

3.

4.

5

Požadavek na položkové
Poskytnutá dotace ÚK na
Požadovaná dotace (ze
čerpání celkových
základě Smlouvy o
Žádosti) v Kč
nákladů dle Žádosti v Kč
poskytnutí dotace v Kč
0
0
0
0
0
0

Druh finančních prostředků
CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
OSOBNÍ NÁKLADY (CELKEM)
druh
1.1. Pracovní smlouvy
položka
1.2. Dohody o pracovní činnosti
položka
1.3. Dohody o provedení práce
položka
1.4. Jiné osobní náklady
položka
PROVOZNÍ NÁKLADY (CELKEM)
2.1. Dlouhodobý majetek
druh
položka
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč
položka
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč
2.2. Potraviny
druh
2.3. Kancelářské potřeby
druh
2.4. Pohonné hmoty
druh
2.5. Jiné spotřebované nákupy
druh
2.6. Služby
druh
položka
2.6.1. Energie
položka
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje
položka
2.6.3. Nájemné
položka
2.6.4. Právní a ekonomické služby
položka
2.6.5. Školení a kurzy
položka
2.6.6. Opravy a udržování
položka
2.6.7. Cestovní náhrady
položka
2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
položka
2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
položka
2.6.10. Jiné
2.7. Odpisy
druh
2.8. Ostatní náklady
druh

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:
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0
0

0
0

Odůvodnění změny rozpočtu:

Místo a datum:

Aktualizované
čerpání v Kč

Příloha č. 9

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU
"Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví a
multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou
závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022"

Příjemce dotace:
Služba (ID):
Název CDZ/MDT:
Číslo smlouvy o poskytnutí dotace:
Výše celkových nákladů CDZ/MDT (Kč):
Výše přidělené dotace (Kč):
Závazný ukazatel dle část. I bod 2 smlouvy (%):
Účel dotace:

Popis postupu realizace:

Kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu, včetně počtu evidovaných klientů CDZ a MDT dle části IX.
bod 11 ii) metodiky:

Přínos projektu pro cílové skupiny:

Celkové zhodnocení projektu:

Datum :

Podpis a razítko organizace:

Závěrečnou zprávu a vyúčtování dotace je příjemce dotace povinen předložit nejpozději do
26.ledna 2023.

Příloha č. 9

Formulář pro vyúčtování dotace v rámci Dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a
multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným
ochranným léčením pro rok 2022
Souhrnná tabulka

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):
organizace:
IČ:
ID:

Ukazatel

b
Neinvestiční dotace celkem
v tom:
Název CDZ/MDT

Poskytnuto
k 31.12.2022

Vráceno
v průběhu roku
na
účet kraje

1

Skutečně
použito
k 31.12.2022

2
0

vratka dotace

3
0

4 =1-2-3
0

0
0
0
0
0

Vysvětlivky:
sloupec 1 - uvádí se výše dotace stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace
sloupec 2 - vyplňuje se, pokud Příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání
sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků Příjemcem z poskytnuté dotace k 31.12. roku, na který byla dotace poskytnuta
sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil:
Datum a podpis:

0

Kontroloval:
Datum a podpis:

Formulář pro vyúčtování dotace v rámci Dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí,
lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022
Zdroje financování

číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele):
organizace:
IČ:
ID:

Ukazatel

Celkové náklady
CDZ/MDT

b

1

Neinvestiční dotace celkem
v tom:
Název CDZ/MDT

Dotace od KÚÚK v
rámci programu
Dotační program pro
CDZ a MDT 2022
2

0

0

Fondy
zdravotních
pojišťoven

Úhrady
uživatelů
3

4

0

0

Dotace krajejiné

Dotace od obcí

5

6

0

Vysvětlivky:
sloupec 1 - uvádí se celkové náklady CDZ/MDT
sloupec 2 - uvádí se výše dotace vyčerpané v roce, na který byla přidělena, přičemž nesmí převyšovat výši dotace stanovenou v čl. I bodu 1 Smlouvy
sloupec 5 - uvádí se výše dotace přidělená z jiných dotačních titulů kraje

Sestavil:
Datum a podpis:

0

Příspěvky od ÚP

Příspěvek od
zřizovatele

Strukturál
ní fondy

Resorty
stání
správy

7

8

9

10

0

0

0

Jiné

11
0

0

Formulář pro vyúčtování dotace v rámci Dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních
týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022
číslo smlouvy poskytovatele:
organizace:
IČ:
ID:
Název CDZ/MDT
celkové příjmy/výnosy v roce 2022 (Kč)
celkové náklady/výdaje v roce 2022 (Kč)

Rozpočtová položka

Dotace poskytnutá
Ústeckým krajem na
základě smlouvy

Celkové náklady (Kč)

Aktualizované čerpání
dotace (Kč)

Skutečně čerpaná
dotace (Kč)

Vratka (Kč)

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

0

0

0

0

0

z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM
1.1. Pracovní smlouvy
1.2. Dohody o pracovní činnosti
1.3. Dohody o provedení práce
1.4. Jiné osobní náklady
z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
2.1. Dlouhodobý majetek
2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek
2.2. Potraviny
2.3. Kancelářské potřeby
2.4. Pohonné hmoty
2.5. Jiné spotřebované nákupy
2.6. Služby
2.6.1. Energie
2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje
2.6.3. Nájemné
2.6.4. Právní a ekonomické služby
2.6.5. Školení a kurzy
2.6.6. Opravy a udržování
2.6.7. Cestovní náhrady

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)

0

2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ)
2.6.10. Jiné

0
0
0
0

2.7. Odpisy
2.8. Ostatní náklady

Místo a datum:

Jméno a podpis statutárního orgánu žadatele, razítko:

Příloha č. 10 Metodiky

Redukční koeficienty dle druhů služeb
I. hladina redukce – nejnižší
intervenční centra
kontaktní centra
krizová pomoc
nízkoprahová denní centra
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
raná péče
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociální rehabilitace
sociálně terapeutické dílny
telefonická krizová pomoc
terénní programy
tlumočnické služby
II. hladina redukce – nízká
azylové domy
domy na půl cesty
noclehárny
podpora samostatného bydlení
služby následné péče
sociální rehabilitace-pobytová
terapeutické komunity
tísňová péče
III. hladina redukce – střední
centra denních služeb
denní stacionáře
chráněné bydlení
odlehčovací služby – ambulantní a terénní forma
osobní asistence
pečovatelská služba
průvodcovské a předčitatelské služby
IV. Hladina redukce – vysoká
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem
odlehčovací služby – pobytová forma
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
týdenní stacionáře
V. hladina redukce – nejvyšší
odborné sociální poradenství

Příloha č. 11 Metodiky
Stanovená hodnota finanční podpory na úvazek/lůžko
FP
DRUHY SLUŽBY
612 Kč
azylové domy
62
679 Kč
centra denních služeb
64 575 Kč
denní stacionáře
752 Kč
domy na půl cesty
1 415 Kč
domovy pro osoby se zdravotním postižením
945 Kč
domovy pro seniory
1 195 Kč
domovy se zvlášním režimem
1 460 Kč
cháněné bydlení
58 081 Kč
intervenční centra
74 695 Kč
kontaktní centra
51 133 Kč
krizová pomoc
58 576 Kč
nízkoprahová denní centra
602 Kč
noclehárny
54 898 Kč
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
67 873 Kč
odbormné sociální poradenství
52 452 Kč
odlehčovací služby - A/T
1 213 Kč
odlehčovací služby - P
42 780 Kč
osobní asistence
47 511 Kč
pečovatelská služba
57 771 Kč
podpora samostatného bydlení
32 424 Kč
průvodcovské a předčitalské služby
66 385 Kč
raná péče
57 486 Kč
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
63 169 Kč
sociálně aktivzační služby pro seniory a osoby se ZP
86 539 Kč
služby následné péče - A/T
931 Kč
služby následné péče - P
59 162 Kč
sociální rehabilitace - A/T
1 159 Kč
sociální rehabilitace - P
954 Kč
sociální služby poskytované ve ZZLP
61 164 Kč
sociálně terapeutické dílny
46 784 Kč
telefonická krizová pomoc
54 015 Kč
terénní programy
25 000 Kč
tísňová péče
63 198 Kč
tlumočnické služby
týdenní stařionáře
1 109 Kč

bod 11.3 priloha 4.pdf k usnesení č. 038/46R/2022

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:
Číslo jednací:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A/NEBO NEINVESTIČNÍ
DOTACE
z Fondu Ústeckého kraje
uzavřená dle ust § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“).

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Mgr. Ivou Dvořákovou, LL.M., členkou Rady Ústeckého kraje v oblasti
podpory podnikání, inovací a transformace na základě, pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje č. 019/15R/2021 ze dne 5. 5. 2021

Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2500762/0800
a
Příjemce:
Město ……
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:
číslo účtu:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A/NEBO NEINVESTIČNÍ
DOTACE
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k realizaci projektu

„název projektu“
v rámci Podpory vytváření podmínek pro uspokojování potřeb
občanů v oblasti rozvoje zdraví (dále jen „smlouva“)
Preambule
Pro účely poskytování podpory byly schváleny Zásady pro poskytování účelových
finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje, a to usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. 013/12Z/2022 ze dne 24. 1. 2022 (dále jen „Zásady“). Smlouva se
uzavírá v souladu s výše uvedenými Zásadami, ve znění jejich pozdějších změn, které
jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou neupravených.
Článek I.
Poskytnutí dotace
Účel, na který je dotace určena, a výše dotace
1.

Poskytovatel na základě této smlouvy a v souladu s usnesením Zastupitelstva
Ústeckého kraje č. ……….. ze dne 27. 6. 2022 poskytuje příjemci investiční a/nebo
neinvestiční dotaci ve výši ................ Kč (slovy: ...............................korun českých), z
toho podíl investiční dotace je ve výši ……,- Kč (slovy: ……..korun českých) a podíl
neinvestiční dotace je ve výši …….,- Kč (slovy: …….korun českých), z Fondu
Ústeckého kraje za účelem realizace akce či činnosti uvedené v předložené žádosti
v rámci „Podpory vytváření podmínek pro uspokojování potřeb občanů v oblasti
rozvoje zdraví“ (dále jen „Projekt“), která bude převedena bezhotovostně na účet
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS (variabilním symbolem) 00265 za
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 12. 2023.

2.

Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace doručené na podatelnu
Krajského úřadu Ústeckého kraje dne xx. xx. 2022, vedené pod č. j.: xx. xx. xx.

3.

Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování
Evropské unie.
Článek II.
Doba realizace, účinnost uznatelných nákladů

Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do 31. 12. 2023 (termín finančního
ukončení Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich vynaložení a uhrazení
příjemcem v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.
Článek III.
Financování
1.

2.

Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle Čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace
předloženého Projektu, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech
plánovaných příjmů a výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“). Plánovaný
nákladový rozpočet je součástí Žádosti o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
předložené příjemcem.
Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných
uznatelných nákladech Projektu v maximální výši 100 %. Závazný finanční ukazatel
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Projektu za dodržení
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druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. Celková výše dotace, kterou
poskytovatel příjemci podle této smlouvy poskytuje, je uvedena v Čl. I. smlouvy.
3. Případné vykázání zisku v rámci Projektu (příjmy převyšující výdaje (náklady) projektu)
je důvodem pro vrácení dotace/ její části ve výši dle Čl. 4, odst. 4.11 Zásad.
4.

Dotace je poskytnuta účelově (viz Čl. I.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných
nákladů přímo souvisejících s realizací Projektu. Dotaci nelze použít na úhradu DPH,
je-li příjemce plátcem DPH. Plátcům DPH je dotace poskytnuta pouze na plnění bez
DPH.

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky:
-

vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti
vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním Projektu ve schváleném
období realizace
byl uhrazen v období realizace Projektu
byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho
účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními
podpůrnými doklady.

Neuznatelný náklad je zejména náklad na:
5.

jakékoliv provize pro příjemce dotace,
odměna zpracovateli žádosti o příspěvek,
daň z přidané hodnoty nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její
odpočet,
manka, škody,
sankční poplatky, pokuty, úroky a penále, případně další sankční výdaje, ať
už jsou sjednané ve smlouvách nebo vznikající z jiných příčin,
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy,
pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku,
ztráty z devizových kurzů,
nájemné s následnou koupí (leasing),
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3
tohoto právního předpisu,
výdaje nesouvisející s realizací projektu,
finanční odměny účastníkům za umístění v soutěžích a akcích podobného
charakteru,
alkohol jako součást občerstvení resp. cateringových služeb,
mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance
ve veřejných službách a správě, mimořádné odměny, prémie,
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc),
záruční a pozáruční servis.

Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem do 30 dnů od uzavření této
smlouvy na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy.
Článek IV.
Povinnosti příjemce

Příjemce je povinen:
a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého Projektu, pro který byla dotace
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.
b) Vynaložit prostředky určené na realizaci Projektu hospodárně, účelně a efektivně.
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c) Vést a sledovat prostředky poskytnuté dotace v odděleném účetnictví, vedeném
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska nákladů celého Projektu.
Příjemce, který vede daňovou evidenci dle zákona č.586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen zajistit podřízenou evidenci,
ve které budou rozlišeny výdaje s konkrétní vazbou na Projekt.
d) Dodržovat veškeré právní předpisy včetně zákona o veřejných zakázkách
v platném a účinném znění včetně veškerých povinností vyplývajících z pravidel
EU pro oblast veřejné podpory.
e) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen:
- poskytnout poskytovateli veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny,
které mohou dle poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace,
- zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho likvidaci nebo přeměně podle
příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu
poskytovatele
f) Předložit poskytovateli závěrečnou zprávu a finanční vypořádání (závěrečné
vyúčtování) všech nákladů a výnosů souvisejících s realizací projektu včetně
poskytnuté dotace na elektronicky vyplněném formuláři „Závěrečná zpráva
a finanční vypořádání dotace“ který je k dispozici na webových stránkách
poskytovatele www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace → Oblast podpory podnikání,
inovací a transformace → Individuální dotace – Fond Ústeckého kraje“, a to do 3
měsíců od uplynutí lhůty stanovené v článku II.
Závěrečná zpráva musí obsahovat:
-

označení příjemce dotace
číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně této smlouvy)
popis realizace Projektu
přínos Projektu
celkové zhodnocení Projektu
finanční vypořádání poskytnuté dotace
doložení splnění publicity dle čl. VII.
fotodokumentaci realizace Projektu

Finanční vypořádání dotace musí obsahovat:
-

přehled všech výnosů Projektu,
přehled všech uznatelných nákladů Projektu, včetně kopií účetních dokladů
a podkladů pro vystavení těchto dokladů a dokladů o provedených platbách,
tj. výpis z účtu nebo výdajový pokladní doklad,
přehled nákladů Projektu hrazených z dotace,
kopie vydaných rozhodnutí správních úřadů, souvisejících s realizací Projektu,
doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu),
dokumentaci ke všem realizovaným zadávacím řízením v souvislosti
s Projektem dle zákona o veřejných zakázkách,
přehled o vrácení nepoužitých prostředků do Fondu Ústeckého kraje.

g) Uvádět na všech dokladech včetně originálů účetních dokladů souvisejících
s realizací Projektu účelový znak kraje 00265 a větu „Projekt podpořen
Ústeckým krajem ve výši „doplní se konkrétní částka“ Kč v souladu se
smlouvou č. 22/SML…./SoPD/ZD“.
h) Plnit Publicitu dle článku VII. vyjma akcí, které byly ukončeny před podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace.
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i) Předložit poskytovateli na vyžádání „Průběžnou monitorovací zprávu“ o průběhu
realizace Projektu.
j) Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 15 dnů, odbor zdravotnictví o
všech změnách, týkajících se identifikace příjemce nebo realizace podpořeného
Projektu.
k) Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla
poskytnuta, v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady
uvedené v žádosti příjemce o poskytnutí Příspěvku, a to současně s předložením
závěrečné zprávy.
l) Vrátit dotaci/její část na výzvu zpět na účet poskytovatele, z něhož byla poskytnuta,
v případě, že Projekt vykáže zisk, a to v termínu určeném ve výzvě.
Článek V.
Porušení rozpočtové kázně
1.

Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.).
V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně
použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22
zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení
s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou.

2.

Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení
výzvy poskytovatele k nápravě.

3.

V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné,
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté
dotace následovně:
a) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené
smlouvou výše odvodu činí 5 %,
b) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí
náhradní lhůty 15 dnů uvedené ve Výzvě poskytovatele k doplnění nebo opravě
závěrečné zprávy nebo finančního vypořádání dotace předložených ve lhůtě
stanovené ve smlouvě – výše odvodu činí 5 %,
c) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví vedeném v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak
z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska celkových uznatelných nákladů
Projektu, pokud účetnictví vede – výše odvodu činí 10 %,
d) nedodržení povinnosti zajistit podřízenou evidenci, ve které budou rozlišeny
výdaje s konkrétní vazbou na Projekt, pokud vede daňovou evidenci dle zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – výše
odvodu 10 %,
e) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom,
že projekt je podpořen Ústeckým krajem – výše odvodu činí 5 %,
f) nedodržení povinnosti publicity dle čl. VII. této smlouvy – výše odvodu činí 5 %.

4.

Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši
nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití
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peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb.
odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo
případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně závažné
povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných povinností se
odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení rozpočtové kázně
lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni porušení
rozpočtové kázně.
Článek VI.
Výpověď a zrušení smlouvy
1.

Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní
povinnost stanovenou touto smlouvou nebo proti příjemci bylo zahájeno insolvenční
řízení. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní
lhůty, která činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi příjemci. Ve výpovědní lhůtě bude
pozastaveno vyplácení dotace.

2.

Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně,
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví
souhlas, smlouva nezaniká.

3.

Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran.

4.

Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu
Ministerstvo financí ČR.
Článek VII.
Publicita

1.

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést
fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem).

2.

Na hmotných výstupech projektu a na ostatních výstupech projektu typu publikací,
internetových stránek či jiných nosičů uvede příjemce skutečnost, že projekt podpořil
poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující logomanuál
poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že se s daným
logomanuálem seznámil.

3.

V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude
na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se „Sponzorským vzkazem“
v provedení respektující logomanuál poskytovatele.

4.

Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele
rozhoduje kontaktní osoba uvedená na webových stránkách.

5.

Příjemce dotace je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu,
a to nejméně po dobu trvání projektu:
a) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti akce (projektu),
b) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce
(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce,
c) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách
souvisejících s konáním akce (realizací projektu),
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6.

Logo Kraje je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003
Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných
známkách), ve znění pozdějších předpisů.
Článek VIII.
Ostatní ujednání

1.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru
smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede
poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla
zaslána příjemci. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

2.

Využití dotace podléhá režimu veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů, ze strany poskytovatele. Příjemce je povinen umožnit
pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití prostředků
dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence.

3.

Smluvní strany prohlašují, že poskytovatel jako subjekt povinný k poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, je oprávněn poskytnout kompletní smluvní dokumentaci včetně
všech plnění a výstupů dle této smlouvy žadatelům o informace. Smluvní strany
prohlašují, že žádná část smluvní dokumentace či výstupů dle této smlouvy
neobsahuje obchodní tajemství, či nepožívá ochrany dle autorského práva a lze je
proto poskytnout.

4.

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem (Ústeckým krajem)
zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy;
k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel
při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy,
zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace
o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz.

5.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou
písemných a číslovaných dodatků.

6.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, zákona č. 250/2000 Sb., případně
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního
řádu. Příslušným správním orgánem k rozhodování sporů z právních poměrů
při poskytnutí dotace dle této smlouvy je Ministerstvo financí ČR.

7.

Poskytovatel potvrzuje, že tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/…./2022 dne 27. 6. 2022.

8.

Příjemce potvrzuje, že tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením
Zastupitelstva města ………… č. ………… ze dne x. x. 2022.
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9.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne ………………..

V ........................ dne …………..…

……………………………………..
Poskytovatel
Ústecký kraj
Mgr. Iva Dvořáková LL.M
členka Rady Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje
č. 019/15R/2021 ze dne 5. 5. 2022

………………………………………….
Příjemce
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bod 12.13 priloha 1.pdf k usnesení č. 051/46R/2022
bod 12.13 příloha 1

Přehled organizací žádajících o souhlas s přijetím finančního daru a nabytím majetku formou daru do vlastnictví příspěvkových organizací
č.ř.

název organizace

účel přijetí daru

dárce

ve výši

finanční dar
1.

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300,
příspěvková organizace, IČO: 46773282, sídlo: Štětí,
Ostrovní 300, PSČ: 411 08

na obědy pro 14 žáků v období od 1.9.2022 do 30.6.2023

2.

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417,
příspěvková organizace, IČO: 00412074, sídlo: Lipová
u Šluknova č.p. 417, PSČ: 407 81

na pořízení "Kompresoru - nafukování míčů, kol …"
pro děti 7 RS
na pořízení outdoorových stanů pro děti 5 RS
na přání z projektu "Přál bych si…."

85 444,00

1 600,00

26 600,00

20 000,00
5 000,00

3.

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec,
příspěvková organizace, IČO: 62247859, sídlo: Žatec,
Pražská 808, PSČ: 438 01

na zajištění rekreačních pobytů dětí (letní tábory, zimní lyžařské
výcviky)

4.

Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní
310, příspěvková organizace, IČO: 47326484, sídlo:
Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, PSČ: 435 46

na školné LŠU hra na kytaru pro Jesiku Eseme

5.

Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem,
Špálova 2, příspěvková organizace, IČO: 44555245,
sídlo: Ústí nad Labem, Severní Terasa, Špálova
2712/2, PSČ: 400 11

na podporu pracovních a volnočasových aktivit
(Projekt Domeq Academy) pro Krystýnu Bártovou a
Veroniku Němcovou
na prázdninové a rekreační aktivity dětí se sportovním
zaměřením

26 300,00

na řidičský průkaz pro Tomáše Bergera a Tomáše
Trejbala

16 000,00

100 000,00

1 750,00

92 300,00

50 000,00

nabytí majetku formou daru
1.

Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417,
příspěvková organizace, IČO: 00412074, sídlo: Lipová
u Šluknova č.p. 417, PSČ: 407 81

sítě do branek

5 000,00

bod 12.14 priloha 1.pdf k usnesení č. 052/46R/2022
bod 12.14 příloha 1
Seznam žádostí doporučených k podpoře (RÚK)

Fond Ústeckého kraje 2022 - podpora sportu (IV.kolo)
Žádost o podporu (požadavek)

Žadatel

Sídlo žadatele

IČ/RČ

Název projektu

Požadovaná
výše podpory

podíl požadavku
na celkových
nákladech (v %)

Přidělená podpora

Celkové
plánované
náklady

Přidělená výše
podpory

Celkové minimální
podíl požadavku
náklady projektu na
na celkových
základě přidělené
nákladech (v %)
podpory

Důvod krácení

40

ČBF - Oblast Severní Čechy, evidenční
číslo ČBF 06

Jateční 1026/18, 40001 Ústí nad Labem

22709061

Příprava sportovců na Olympiádu dětí a mládeže

30 000

100

30 000

30 000

100

30 000

41

Ústecký krajský atletický svaz

Vaníčkova 11, 40001 Ústí nad Labem

70920770

Příprava na ODM 2022 atletika

30 000

100

30 000

30 000

100

30 000

42

Ústecký krajský svaz karate ČSKe, z. s.

Ve Smyčce 2155/7, 40011 Ústí nad
Labem

43224164

Podpora sportu

15 000

75

20 000

15 000

100

15 000

43

Badmintonový klub Super Stars Most,
z.s.

Vítězslava Nezvala 2491/236, 43401
Most

68298307

Příprava na LODM 2022 v badmintonu

15 000

82

18 350

15 000

100

15 000

44

Český svaz házené, z.s.

Budějovická 778/3a, 14000 Praha

00548979

Házenkářské naděje - příprava na ODM

121 000

70

174 000

30 000

100

30 000

45

Krajský svaz juda Ústeckého kraje,
pobočný spolek Českého svazu juda

Kekulova 972/34a, 40001 Ústí nad
Labem

22746404

X. letní olympiáda dětí a mládeže Olomouc - judo

15 000

100

15 000

15 000

100

15 000

47

Simona Kubová

Alešova 5595, 43003 Chomutov

01345681

Mistrovství světa v plavání 2022

200 000

53

380 000

200 000

70

285 714

51

Emilova sportovní, z.s.

Malinovského náměstí 603/4, 60200 Brno 06707785

11. Evorpské hry handicapované mládeže Emil
Open

38 000

100

38 000

38 000

100

38 000

52

Česká Twirlingová Federace, z.s.

Dvořákova 583, 43942 Postoloprty

04988621

Mistrovství Evropy WAMT

100 000

20

493 200

50 000

70

71 429

53

MASTERS EUROPA LOVOSICE, z.s.
(MAELO, z.s.)

8.května 155/13, 41002 Lovosice

10876561

MASTERS EUROPA LOVOSICE 2022

200 000

70

285 800

200 000

70

285 714

54

Český svaz kolečkového krasobluslení,
z.s.

Zátopkova 100/2, 10600 Praha

10764771

Mistrovství ČR v kolečkovém krasobruslení

50 000

69

72 000

25 000

70

35 714

z důvodu nedostatku finančních
prostředků byla žádost ponížena

57

Josef Kroupa

Karlova 2017, 40747 Varnsdorf

RČ

Světové hasičské a policejní hry, Rotterdam

28 217

100

28 217

15 000

100

15 000

z důvodu nedostatku finančních
prostředků byla žádost ponížena

58

Jan Šeps

Celní 3487, 40747 Varnsdorf

RČ

Světové hasičské a policejní hry, Rotterdam

28 217

100

28 217

15 000

100

15 000

z důvodu nedostatku finančních
prostředků byla žádost ponížena

59

Jan Hocko

Obilní 129, 40747 Varnsdorf

RČ

Světové hasičské a policejní hry, Rotterdam

29 397

100

29 397

15 000

100

15 000

z důvodu nedostatku finančních
prostředků byla žádost ponížena

60

Jarmila Sobecká Halířová

V Aleji 436, 40317 Chabařovice

RČ

Světové hasičské a policejní hry Rotterdam 2022

16 800

100

16 800

15 000

100

15 000

z důvodu nedostatku finančních
prostředků byla žádost ponížena

61

Tomáš Sobecký

V Aleji 436, 40317 Chabařovice

RČ

Světové hasičské a policejní hry Rotterdam 2022

28 490

100

28 490

15 000

100

15 000

z důvodu nedostatku finančních
prostředků byla žádost ponížena

62

Ústecký krajský fotbalový svaz

Masarykova 633/318, 40001 Ústí nad
Labem

70942234

Příprava Ústeckého KFS na LODM 2022 v
Olomouci

38 425

100

38 425

30 000

100

3 000

64

Český svaz tanečního sportu z.s.

U družsta Tempo 264/10, 14200 Praha

00443077

Příprava sportovců na ODM 2022

15 000

100

15 000

15 000

100

15 000

68

Lenka Kadetová

J.Ševčíka 947/723, 43401 Most

RČ

ME a Evropský pohár v paralukostřelbě, materiál

150 000

100

150 000

82 000

100

82 000

z důvodu nedostatku finančních
prostředků byla žádost ponížena

70

Leoš Bartoš

Arbesova 1579/3, 41501 Teplice

RČ

Mistrovství Evropy a EP v paralukostřelbě

200 000

100

200 000

82 661

100

82 661

z důvodu nedostatku finančních
prostředků byla žádost ponížena

73

Cesta za snem, z.s.

José Martího 269/31, 16000 Praha

20 000

67

30 000

20 000

70

28 571

22712950

CzechTourism 7 statečných

952 661

z důvodu nedostatku finančních
prostředků byla žádost ponížena

bod 12.14 priloha 2.pdf k usnesení č. 052/46R/2022

bod 12.14 příloha 2

Seznam žádostí nedoporučených k podpoře (RÚK)

Sídlo žadatele

Fond Ústeckého kraje 2022 - podpora sportu (IV.kolo)

IČ/RČ

Žadatel

49

Sport team Brozany, z.s.

Na Proseku 362, 41118 Brozany nad Ohří

04561082

Hostěnický triatlon 2022

284 000

198 800

0

spadá do dotačního programu

50

AVZO TSČ ČR Střelci Teplice

Dubská 2964, 41501 Teplice

70200475

Vybavení dětského střeleckého kroužku

100 215

70 140

0

spadá do dotačního programu

55

Eva Juščáková

Bečov 58, 43526 Bečov

06855491

Volejbalový den

26 500

25 500

0

spadá do dotačního programu

56

Eva Juščáková

Bečov 58, 43526 Bečov

06855491

Příměstský tábor

18 000

17 000

0

spadá do dotačního programu

66

Jan Matoušek

Jiráskova 1226, 43111 Jirkov

69

Spolek Hokejový klub Klášterec nad Ohří

Stadion 356, 43151 Klášterec nad Ohří

RČ
47792981

Název projektu

Požadovaná výše
podpory

p.č.

Celkové náklady

Přidělená výše

Důvod nepodpory

Na kolečkách za vítězstvím

115 000

68 000

0

nespadá do propagace sportu v kraji

Činnost mládežnických družstev

215 000

150 000

0

spadá do dotačního programu

bod 13.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 054/46R/2022

Krajský úřad
Číslo objednatele: 21/SML3801/OS/DS
Číslo dopravce:
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZAČLENĚNÍ SPOJŮ PROVOZOVANÝCH
DOPRAVCEM NA LINCE R23 V ÚZEMNÍM OBVODU
ÚSTECKÉHO KRAJE DO DÚK
(dále jen „Dodatek č. 1“) uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními
stranami:

Objednatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
JUDr. Markem Hrabáčem, radním pro oblast
a silničního hospodářství
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800

dopravy

(dále jen „Objednatel“)
a společnost
Dopravce:
Regiojet a.s.
Sídlo:
náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno
Zastoupený:
Ing. Radimem Jančurou, předsedou představenstva
IČ:
28333187
DIČ:
CZ28333187
Bank. spojení:
Česká spořitelna a. s., číslo účtu: 3656902/0800,
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
v oddílu B, vložka číslo 5816
(dále jen „Dopravce“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že
A. Smluvní strany spolu dne 17. 1. 2022 uzavřely Smlouvu o začlenění spojů
provozovaných dopravcem na lince R23 v územním obvodu Ústeckého kraje do DÚK;
B. v souladu s článkem 3 odst. 3 byl proveden Ověřovací průzkum, na jehož základě
proběhla jednání s cílem stanovení spravedlivého podílu na tržbách z jízdních
dokladů DÚK připadajících na přepravu cestujících na lince R23,
uzavírají tímto Smluvní strany tento Dodatek č. 1.
Článek 1
Podíl dopravce na tržbách DÚK
Stávající znění článku 3 odst. 1 písm. b) a c) se ruší a nahrazuje v plném znění takto:
(b) Tržby Dopravce dle Tarifu DÚK za každý kalendářní měsíc plnění této Smlouvy
počínaje červencem 2022 budou činit 0,853097 % z celkových tržeb za prodej všech
jízdních dokladů DÚK ze strany všech subjektů prodávajících jízdní doklady DÚK
v příslušném kalendářním měsíci, a
(c) Tržby Dopravce dle Tarifu DÚK za poslední kalendářní měsíc plnění této Smlouvy
v případě, že tato Smlouva zanikne v průběhu kalendářního měsíce, budou činit
násobek (i) 0,853097 % z celkových tržeb za prodej všech jízdních dokladů DÚK ze
strany všech subjektů prodávajících jízdní doklady DÚK v příslušném kalendářním
měsíci a (ii) podílu, v jehož čitateli je počet dnů, po který tato Smlouva v předmětném
kalendářním měsíci trvala, a v jehož jmenovateli bude celkový počet dnů
v předmětném kalendářním měsíci.
Stávající znění článku 3 odst. 2 písm. b) a c) se ruší a nahrazuje v plném znění takto:
(b) za každý kalendářní měsíc plnění této Smlouvy počínaje červencem 2022, bude
dopravci clearingovým centrem přiřazen odpovídající podíl kompenzací dle pravidel
kompenzovatelnosti a principů zúčtování.
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Článek 2
Závěrečná ustanovení
1. V případě změny tarifu Dopravce nebo Tarifu DÚK, která by měla významný dopad
na výši tržeb v tomto tarifu, se obě smluvní strany zavazují se navzájem
s přiměřeným časovým odstupem o této skutečnosti informovat a sjednat jednání
s cílem stanovení nového podílu na tržbách.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými
podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady Ústeckého kraje ze dne 22.
6. 2022.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1 bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním
svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku č. 1, které by jinak podléhaly
znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na
své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak
podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění tohoto
dodatku č. 1 provede Kraj, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto
dodatku
č.
1
byla
zaslána
dopravci
e-mailem
na
adresu:
michal.ohlidal@studentagency.cz.
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6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají podle své vážné a
svobodné vůle a v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož
níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne………….

V ……………….. dne…………….

……………………………………….

……………………………………….

JUDr. Marek Hrabáč

Ing. Radim Jančura

člen Rady Ústeckého kraje
pro oblast dopravy a silničního
hospodářství na základě pověření
dle usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020

jednatel společnosti

Objednatel

Dopravce

4
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Tarif Dopravy Ústeckého kraje
platný od 1. července 2022
Preambule
Tarif integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (dále jen „Tarif DÚK“) je vyhlášen
v souladu s Výměrem MF č. 02/2000 ze dne 10. února 2022, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami, a je stanoven v souladu s Nařízením Ústeckého kraje č. 2/2020 ze dne 27.
10. 2020, dle § 4 odst. 1 a § 4 a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
čl. 1. Úvodní ustanovení
1.1

Integrovaný dopravní systém Dopravy Ústeckého kraje (dále jen „DÚK“) je systém zajišťování
dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji v různých druzích dopravy podle jednotných Smluvních
přepravních podmínek DÚK (dále jen „SPP DÚK“) a Tarifu DÚK.

1.2

Tarif DÚK stanovuje výši jízdného, způsob výpočtu jízdného a podmínky uplatňování cen
jízdného na autobusových linkách veřejné linkové osobní dopravy zapojených do systému
DÚK, v městských hromadných dopravách měst zapojených v systému DÚK (dále jen „MHD“)
provozovaných formou integrovaného dopravního systému a ve vlacích a lodích zapojených
do systému DÚK. Seznam zapojených dopravců a způsob jejich zapojení je uveden v příloze
č. 1 SPP DÚK. Seznam linek zapojených do DÚK (s uvedením uznávání jízdních dokladů
v papírové podobě nebo na bázi BČK DÚK) je uveden v příloze č. 2 SPP DÚK. Seznam
tarifních zón DÚK je uveden v příloze č. 3 SPP DÚK.

čl. 2. Základní pojmy
DÚK je integrovaný dopravní systém Dopravy Ústeckého Kraje provozovaný na území definovaném
tarifními zónami.
Tarif DÚK stanovuje výši jízdného a přepravného, způsob nabytí a platnost jízdních dokladů a způsob
jejich použití.
SPP jsou smluvní přepravní podmínky
SPP DÚK jsou smluvní přepravní podmínky DÚK, platí u dopravců uvedených v příloze č. 1 těchto
SPP DÚK (dále jen „Dopravce“ nebo „Dopravci“) na linkách DÚK uvedených v příloze č. 2 těchto SPP
DÚK. SPP DÚK platí pro přepravu osob, jejich zavazadel a živých zvířat ve veřejné silniční osobní
dopravě, ve veřejné drážní osobní dopravě a ve veřejné vodní dopravě provozované v rámci DÚK
zúčastněnými Dopravci a stanovují podmínky pro vznik přepravní smlouvy, podmínky přepravy, práva,
povinnosti a odpovědnost cestujících a Dopravců zapojených v DÚK.
SPP DPmÚL jsou Smluvní přepravní podmínky Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
a platí na linkách městské hromadné dopravy provozované tímto dopravcem.
Klouzavý tarif znamená volitelný počátek platnosti časové jízdenky.
Jízdné je cena za přepravu cestujícího. Podmínky přepravy osob upravují SPP DÚK a SPP DPmÚL
Integrovaný jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a zónové platnosti využít
ke svým cestám kombinaci spojů všech zahrnutých Dopravců. V rámci DÚK jsou vydávány i uznávány
integrované jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky.
Částečně integrovaný jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a zónové
platnosti využít ke svým cestám kombinaci spojů pouze vybraných Dopravců tak, jak je uvedeno
v příloze č. 1 SPP DÚK. Částečně integrovanými jízdními doklady jsou jízdenky ve
formě elektronického zápisu na bezkontaktních čipových kartách (dále jen „BČK DÚK“) a Mobilní
jízdní doklady DPmÚL.
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Neintegrovaný jízdní doklad je doklad, který není uvedený v Tarifu DÚK jako integrovaný nebo
částečně integrovaný. Tento doklad je nepřestupní na linky DÚK.
Přepravné je cena za přepravu spoluzavazadla, jízdních kol a živých zvířat.
Stanicí se rozumí stanice i zastávka ve veřejné drážní osobní dopravě nebo zastávka ve veřejné
silniční osobní dopravě a v městské hromadné dopravě nebo přístaviště ve veřejné vodní dopravě.
Tarifní zóna je územně ohraničená oblast se stanicemi rozhodná k vymezení zónové platnosti
jízdního dokladu. Tarifní zóny pokrývají území, na kterém jsou provozovány linky, spoje a vlaky
zařazené do DÚK. Tarifní zóna, do níž stanice spadá, se stanovuje dle údaje uvedeného v platném
jízdním řádu. Pro potřeby tarifu jsou zóny označeny třímístnými arabskými čísly.
Kontrolní nadzóna se označuje dvojmístným arabským číslem a představuje množinu zón, jejichž
první dvě číslice z třímístného číselného označení se shodují s dvoumístným číselným označením
kontrolní nadzóny. Povolené kontrolní nadzóny jsou jednoznačně definovány v Matici povolených cest
DÚK uvedené v příloze č. 4 SPP DÚK.
Tarifní jednice je jednotka tarifní vzdálenosti mezi zónami, která slouží k výpočtu jízdného. Tarifní
vzdálenosti jednotlivých zón jsou uvedeny v příloze č. 3 Tarifu DÚK, v tzv. Matici tarifních jednic.
MHD je městská hromadná doprava. V rámci Tarifu DÚK a SPP DÚK je jako MHD označována
i městská autobusová doprava.
MAD Děčín je městská autobusová doprava Děčín.
DPMD je Dopravní podnik města Děčína, a.s., provozovatel linek MAD Děčín.
Dopravní karta DÚK (též DK DÚK nebo BČK DÚK) je bezkontaktní čipová karta sloužící jako nosič
elektronických jízdenek a elektronických peněz v DÚK.
DÚKapka je mobilní aplikace, umožňující nákup a použití elektronických jízdních dokladů DÚK
prostřednictvím mobilního zařízení, jako je telefon, tablet nebo obdobné zařízení s přístupem
k internetu (v textu je název DÚKapka skloňován). Podmínky jejího užívání jsou stanoveny
obchodními podmínkami v příloze č. 5 Tarifu DÚK. Cena jízdních dokladů zakoupených
prostřednictvím DÚKapky odpovídá ceně elektronické platby dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného
v příloze č. 1 Tarifu DÚK.
Mobilní jízdní doklady DPmÚL jsou elektronické jízdenky na bázi SMS jízdenky, jízdenky z mobilní
aplikace SEJF a Mobilní aplikace DPmÚL. Jsou uznávány pouze v zóně 101 Ústí n. L. na linkách
MHD a PAD. Informace podává pouze DPmÚL. Podmínky pro jejich výdej a platnost jsou uvedeny
v příloze č. 4 Tarifu DÚK a SPP DPmÚL. Ceny jízdních dokladů odpovídají ceně dle Ceníku jízdného
DÚK uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK.
BBK je bezkontaktní bankovní karta (kreditní nebo debetní platební karta a to i emulovaná do
mobilních telefonů, hodinek apod.). BBK je možné použít na linkách MAD Děčín dopravce DPMD
v souladu s dokumentem „Všeobecné obchodní podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních
bankovních karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku města Děčína, a. s.“,
linkách MHD v Chomutově a Jirkově dopravce DPCHJ v souladu s dokumentem „Všeobecné
obchodní podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních bankovních karet určených pro odbavení
ve vozidlech Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.“ a na linkách MHD Ústí n. L.
dopravce DPmÚL v souladu s dokumentem „Všeobecné obchodní podmínky užívání bezkontaktní
platební karty na linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.“. Při
platbách jízdného prostřednictvím BBK ve vozidle dopravce DÚK je cena jízdného rovna ceně
odpovídající elektronické platbě dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK. Při
platbě prostřednictvím BBK ve vozidlech je vydán papírový jízdní doklad (mimo použití BBK v režimu
Check in/Check out a jako identifikátoru k elektronické časové jízdence).
DPCHJ je Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s., provozovatel linek MHD zajišťujících
dopravní obslužnost obcí: Chomutov, Jirkov, Černovice, Droužkovice, Spořice, Údlice, Otvice a
Březno.
DPmML je DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a. s., provozovatel linek MHD zajišťujících
dopravní obslužnost obcí Mostu, Litvínova a přilehlých obcí, na kterých jsou uznávány pouze
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integrované jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi DÚKapky (nevydává a neuznává jízdní
doklady na bázi BČK DÚK a nepoužívá elektronickou peněženku na BČK DÚK).
BUS KARTA je bezkontaktní čipová karta, vydávaná dopravcem DPCHJpřed zapojením do DÚK.
BUS KARTU je možné použít pouze na linkách MHD dopravce DPCHJv souladu s „Obchodními
podmínkami pro vydání a užívání bezkontaktní čipové karty“ ve vozidlech DPCHJ a. s. Při platbách
jízdného z BUS KARTY je cena jízdného rovna ceně jako v případě platby z elektronické peněženky
BČK DÚK dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK.
Děčínská karta je bezkontaktní platební karta ve formě „stickeru“, vydávaná dopravcem DPMD a
Statutárním městem Děčín. Děčínská karta má stejné vlastnosti jako BBK.
Příjmový doklad je potvrzení o uskutečněné platbě za jízdenku v elektronické podobě uložené na
BČK DÚK nebo na BBK nebo v mobilní aplikaci. A také potvrzení o vkladu elektronických peněz do
elektronické peněženky uložené na BČK DÚK. Příjmový doklad o zaplacení není jízdním dokladem.
Při kontrole odbavení se cestující musí prokázat elektronickou jízdenkou.
DPmÚL je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., provozovatel linek MHD Ústí nad Labem. Na
linkách MHD Ústí nad Labem platí Tarif DÚK a SPP DPmÚL. Tarif DÚK není uznáván na lanové dráze
a sezónních turistických linkách, které jsou upraveny jiným zvláštním tarifem.
Terminál je multifunkční zařízení umístěné ve vozidlech DPmÚL u předních dveří umožňující ověřit
platnost elektronické časové jízdenky uložené na BČK DÚK nebo na BBK. Také umožňuje
samoobslužný bezhotovostní nákup papírové jízdenky platbou z EP BČK DÚK nebo z BBK. A nebo
odbavení BBK v režimu Check in/Check out.
Validátor je zařízení umístěné ve vozidlech DPmÚL u druhých a dalších dveří umožňující
ověřit platnost elektronické časové jízdenky na bázi BBK nebo odbavení BBK v režimu Check
in/Check out.
Check in znamená přihlášení (přiložení) BBK cestujícím k čtečce terminálu/validátoru při každém
nástupu do vozidla DPmÚL.
Check out znamená odhlášení (přiložení) BBK cestujícím k čtečce terminálu/validátoru při každém
výstupu z vozidla DPmÚL.
PAD je příměstská autobusová doprava, linky uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK s označením 401 až
899.
ČD jsou České dráhy a. s., které jsou integrovány do DÚK. Na železničních regionálních linkách ČD
uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je přednostně vydáván i uznáván tarif DÚK, tarif ČD je zde vydáván
i uznáván; na železničních dálkových linkách ČD uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je vydáván i
uznáván tarif DÚK (v definovaných úsecích) a vydáván i uznáván tarif ČD; pro cesty mimo DÚK je
vydáván i uznáván tarif ČD na celou zamýšlenou trasu ve spojích ČD.
GW Train je GW Train Regio, a.s., která je integrována do DÚK, uznává a vydává jízdní doklady DÚK
v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a nabíjí elektronické peněženky na BČK DÚK. Nevydává
vlastní BČK DÚK a v případě cesty mimo Ústecký kraj bude přednostně nabízen tarif a SPP GW
Train. Na linkách GW Train uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván také tarif a SPP GW Train.

ARRIVA vlaky je ARRIVA vlaky s.r.o., která je integrována do DÚK, uznává a vydává jízdní doklady
DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a nabíjí elektronické peněženky na BČK DÚK. Nevydává
vlastní BČK DÚK a v případě cesty mimo Ústecký kraj bude přednostně nabízen tarif a SPP ARRIVA
vlaky. Na linkách ARRIVA vlaky uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván také tarif a SPP
ARRIVA vlaky.
PID je Pražská integrovaná doprava, jejíž vybrané linky PID a jejich úseky uvedené v příloze č. 2
SPP DÚK ve výčtu linek PAD jsou integrovány do DÚK. Linky PID se dle technických možností
způsobu odbavení dělí na plně integrované do DÚK (jsou vydávány i uznávány všechny jízdní doklady
dle tarifu DÚK a na všech nosičích jízdních dokladů dle tarifu DÚK) a na částečně integrované do
DÚK (jsou pouze uznávány pohledem jízdní doklady DÚK v papírové podobě nebo v mobilní aplikaci
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DÚKapka). Na linkách PID je nárok na bezplatnou přepravu dle tarifu DÚK uplatňován pouze na území
Ústeckého kraje bez přesahu do Středočeského kraje. Na linkách PID platí SPP PID.
Vybrané linky DÚK a jejich úseky uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK ve výčtu linek PAD jsou integrovány
do PID. Linky DÚK se dle technických možností způsobu odbavení dělí na plně integrované do PID
(jsou vydávány i uznávány všechny jízdní doklady dle tarifu PID a na všech nosičích jízdních dokladů
dle tarifu PID) a na částečně integrované do PID (jsou pouze uznávány pohledem jízdní doklady PID
v papírové podobě nebo v mobilní aplikaci PID Lítačka). Na linkách DÚK je nárok na bezplatnou
přepravu dle tarifu PID uplatňován pouze na území Středočeského kraje bez přesahu do Ústeckého
kraje. Na linkách DÚK platí SPP DÚK a na území Středočeského kraje i SPP PID.
Tarifní zóny DÚK a tarifní pásma PID jsou vyznačeny v jízdních řádech.
Länderbahn je železniční dopravce Die Länderbahn GmbH DLB, jehož linka L7 (specifikovaný úsek)
uvedená v příloze č. 2 SPP DÚK je zapojena do DÚK. Na této lince jsou uznávány i vydávány jízdní
doklady DÚK v papírové podobě i na bázi DÚKapky a BČK DÚK. Dopravce dále vydává i uznává tarif
trilex, který je uznáván i na vybraných linkách DÚK uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK.
Rozdělení linek na linky PAD, železniční linky, linky MHD, turistické linky, linky, na nichž jsou
uznávány vybrané jízdní doklady PID definované Tarifem DÚK a SPP DÚK a linky PID, na nichž jsou
uznávány vybrané jízdní doklady DÚK definované Tarifem PID a SPP PID, je uvedeno v příloze č. 2
SPP DÚK.
VVO je Dopravní svaz Horního Polabí sdružující dopravce v části německé spolkové země Sasko
(s centrem ve městě Drážďany).
Tarif DÚK + VVO je tarif, který je v prodeji na linkách uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK a nabízí se
jen z vybraných zón DÚK do vybraných zón VVO, nebo naopak. Tento jízdní doklad se řídí tarifem a
SPP DÚK na území Ústeckého kraje nebo tarifem VVO na území VVO. Na území DÚK i VVO se
nabízí tyto jízdní doklady: jednotlivá jízdenka, sedmidenní jízdní doklad či měsíční jízdní doklad.
Vyjmenované jízdní doklady jsou papírové, integrované.
Nosičem jízdních dokladů jsou:
a)

termocitlivý papír s ochrannými prvky,

b)

aplikace DÚKapka,

c)

u vybraných dopravců BČK DÚK,

d)

na linkách MAD Děčín též BBK nebo Děčínská karta,

e)

na linkách MHD Chomutov a Jirkov též BUS KARTA (pouze v zónách 501 Chomutov a
511 Jirkov),

f)

ceninový papír DPmÚL s ochrannými prvky,

g)

na linkách DPmÚL též BBK,

h)

na linkách DPmÚL a PAD v zóně 101 Ústí n. L. též Mobilní jízdní doklady DPmÚL.

Integrovanými jízdními doklady jsou:
a)

integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu,

b)

integrovaná jízdenka pro jednotlivou jízdu na bázi DÚKapky,

c)

integrovaná předtištěná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu DPmÚL označená
označovačem ve vozidle DPmÚL,

d)

integrovaná papírová 1denní síťová jízdenka,

e)

integrovaná 1denní síťová jízdenka na bázi DÚKapky,

f)

integrovaná papírová 7denní jízdenka,
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g)

integrovaná 7denní jízdenka na bázi DÚKapky,

h)

integrovaná papírová 30denní jízdenka,

i)

integrovaná 30denní jízdenka na bázi DÚKapky,

j)

integrovaná 90denní jízdenka na bázi DÚKapky,

k)

integrovaná 180denní jízdenka na bázi DÚKapky,

l)

integrovaná 365denní jízdenka na bázi DÚKapky,

m) integrovaná 1denní síťová jízdenka Labe-Elbe,
n)

integrovaná 1denní síťová jízdenka EURO-NISA-Ticket,

o)

integrovaná papírová jízdenka pro spoluzavazadlo (psa),

p)

integrovaná jízdenka pro spoluzavazadlo (psa) na bázi DÚKapky,

q)

průkaz opravňující cestujícího k bezplatné přepravě,

r)

ve vyjmenovaných linkách DÚK a jejich vyznačených úsecích dle přílohy č. 2 SPP DÚK
jízdní doklady vydané dle tarifu a SPP PID.

Částečně integrovanými jízdními doklady jsou:
a)

částečně integrovaná 7denní jízdenka na bázi BČK DÚK,

b)

částečně integrovaná 30denní jízdenka na bázi BČK DÚK,

c)

částečně integrovaná 90denní jízdenka na bázi BČK DÚK,

d)

částečně integrovaná 180denní jízdenka na bázi BČK DÚK,

e)

částečně integrovaná 365denní jízdenka na bázi BČK DÚK,

f)

částečně integrovaná 1825denní jízdenka na bázi BČK DÚK,

g)

v zóně 101 Ústí n. L. na linkách DPmÚL a PAD částečně integrované Mobilní jízdní
doklady DPmÚL:

h)

i.

SMS jízdenka pro jednotlivou jízdu,

ii.

mobilní aplikace SEJF, jízdenka pro jednotlivou jízdu a časová jízdenka,

iii.

mobilní aplikace DPmÚL, jízdenka pro jednotlivou jízdu, jízdenka pro zavazadlo (psa)
a časová jízdenka (od data vyhlášení na www.dpmul.cz, včetně informací o registraci).
ve vyjmenovaných linkách DÚK a jejich vyznačených úsecích dle přílohy č. 2 SPP DÚK
papírový jízdní doklad vydaný dle tarifu a SPP PID.

Neintegrované jízdní doklady jsou:
a)

nepřestupní papírová jízdenka pro jízdní kolo,

b)

jízdní doklady na bázi BBK,

c)

původní karty DPMD,

d)

původní karty DPCHJ (BUS KARTA),

e)

papírové jízdenky a původní karty DPmML,

f)

jízdní doklady pro sezónní turistické linky a lanovou dráhu vydané DPmÚL dle zvláštního
tarifu.
.

Jednotlivé kategorie cestujících se označují:
a)

obyčejné, 18+

b)

zlevněné (děti a mládež 6-18 let, žáci a studenti 18-26 let, osoby 65+ let, příjemci
invalidního důchodu 3. st. a rodiče/opatrovníci dojíždějící do ústavů k návštěvě dětí),
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c)

ZTP,

d)

ZTP/P,

e)

zaměstnanecké,

f)

v zóně 101 Ústí n. L. zvýhodněné pro osobu přepravující dítě (děti) do věku 3 let,

g)

v zóně 101 Ústí n. L. zvýhodněné pro osobu ve věku od 62 do 65 let a osobu pobírající
invalidní důchod III. příjemce invalidního důchodu 3. stupně,

h)

v zóně 401 Teplice též senior 60-65 let, člen spolku Český svaz bojovníků za svobodu;
člen spolku Konfederace politických vězňů České republiky; člen spolku Svaz pomocných
technických praporů České republiky PTP – vojenské tábory nucených prací (VTNP),
Městská policie Teplice, Policie ČR OŘ Teplice,

i)

v zóně 301 Děčín též senior 70+, člen spolku Konfederace politických vězňů České
republiky a držitel Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského,

j)

v zónách 501 a 511 též senior SD (Občan, jemuž byl přiznán starobní důchod), senior
70+, člen spolku Český svaz bojovníků za svobodu; člen spolku Konfederace politických
vězňů České republiky; člen spolku Svaz pomocných technických praporů České
republiky PTP – vojenské tábory nucených prací (VTNP) a držitel Zlaté medaile (plakety)
Prof. MUDr. Jana Janského, držitel Zlatého kříže Českého červeného kříže 1., 2. a 3. třídy
a držitelé plakety Českého červeného kříže – dar života.

k)

v zónách se zapojenou MHD v rámci jednozónových jízdních dokladů mohou být
vyhlášeny v tarifech příslušných MHD i jiné kategorie cestujících.

čl. 3. Druhy jízdného
3.1

Druhy jízdného platící na celém území DÚK:
a)

obyčejné (základní) jízdné - cena za přepravu cestujícího, který neprokáže nárok na
použití zlevněného nebo bezplatného jízdného podle podmínek stanovených Tarifem
DÚK, SPP DÚK a SPP DPmÚL, za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících
„obyčejné“,

b)

zlevněné (zvláštní) jízdné - cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu dle
podmínek stanovených Tarifem DÚK (zejména čl. 6 a 7), SPP DÚK, SPP DPmÚL a
přílohou č. 4 tohoto tarifu, toto zlevněné (zvláštní) jízdné existuje v následujících
variantách (v případě neprokázání slevy, vyjma dětí do 15 let věku, spadá cestující do
kategorie Obyčejné):
i.

zlevněné jízdné - jízdné maximálně ve výši 50 % obyčejného (plného) jízdného, za
toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „děti a mládež 6-18 let“, „žáci a
studenti 18-26 let“, „osoby 65+ let“, „inv. důchod 3. st.“ a „rodiče cestující do
ústavů“ tj.:


děti ve věku od 6 - 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin), nárok na toto
jízdné se neprokazuje,



mládež ve věku od 15 - 18 let (do dne, který předchází dni 18. narozenin), nárok
na toto jízdné se prokazuje úředně vydaným identifikačním osobním dokladem,
který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a
datum narození, nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC,



žáci a studenti ve věku od 18 - 26 let denní nebo prezenční formy studia (do dne,
který předchází dni 26. narozenin), nárok na toto jízdné se prokazuje platným
žákovským průkazem nebo platným studentským průkazem ISIC bez teritoriálního
či geografického omezení,



osoby 65+ let (ode dne dosažení věku 65 let), nárok na toto jízdné se prokazuje
úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje
fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození,
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ii.



příjemce invalidního důchodu 3. stupně, ve smyslu § 39 odst. 2 písm. c) zákona č.
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nárok na toto jízdné se prokazuje 2D
kódem (v papírové či v elektronické podobě), který obsahuje jméno a příjmení,
datum narození, typ a dobu platnosti slevy. Cestující je zároveň povinen prokázat
svou totožnost úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který
obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum
narození. Pokud držitel 2D kódu svou totožnost neprokáže, považuje se 2D kód za
neplatný.



rodiče cestující do ústavů, nárok na toto jízdné se prokazuje platným průkazem
vystaveným ústavem, ve kterém je dítě umístěno. Cestující je zároveň povinen
prokázat svou totožnost úředně vydaným platným identifikačním osobním
dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a
příjmení a datum narození. Pokud držitel průkazu svou totožnost neprokáže,
považuje se průkaz za neplatný.

ZTP, ZTP/P - jízdné maximálně ve výši 25 % obyčejného (plného) jízdného, za toto
jízdné se přepravuje kategorie cestujících „ZTP, ZTP/P“, tj.:


iii.

c)

3.2

osoby těžce postižené na zdraví, kterým jsou poskytnuty výhody podle zvláštních
předpisů (jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P),

zaměstnanecké - za toto jízdné se přepravují zaměstnanci Dopravců a jejich rodinní
příslušníci, zaměstnanci objednatele dopravy - Ústeckého kraje zařazení do krajského
úřadu a zaměstnanci Správy železnic s. o., oblastního ředitelství Ústí nad Labem
s pracovištěm na území Ústeckého kraje a Centrálního dispečerského pracoviště
Praha s trvalým bydlištěm na území Ústeckého kraje dle podmínek uvedených v Tarifu
DÚK,
bezplatná přeprava - nárok na bezplatnou přepravu mají:

i.

děti do 6 let věku (bez omezení počtu dětí)

ii.

jeden průvodce držitele průkazu ZTP/P,

iii.

vodicí, asistenční a služební psi.

Zlevněné (zvláštní) jízdné nad rámec slev uvedených v odst. 1 písm. b) článku 3. tohoto
Tarifu DÚK platné pouze v zóně 401 Teplice vydávané pouze dopravcem ARRIVA CITY
s.r.o.:
a) Na zlevněnou časovou jízdenku 7, 30 a 90denní seniorskou 60-65 let mají v zóně Teplice
nárok cestující 60-65 let.
b) Na zlevněnou časovou jízdenku 365denní seniorskou 70+ v zóně Teplice mají nárok
cestující starší 70 let.
c) Na zlevněnou časovou jízdenku 90denní mají nárok příslušníci Městské policie Teplice a
Policie ČR OŘ Teplice.
d) Na zlevněnou časovou jízdenku 365denní mají v zóně Teplice nárok členové Svazu
bojovníku za svobodu, členové spolku Svaz pomocných technických praporů České
republiky PTP – vojenské tábory nucených prací (VTNP), kteří se prokazují platným
průkazem.

3.3

Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 401 Teplice:
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,
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b) doprovod dítěte do tří let věku (maximálně 1 osoba na 1 dítě). Doprovod dítěte musí
prokázat věk dítěte občanským průkazem nebo cestovním pasem,
c) strážníci Městské policie Teplice ve stejnokroji.
3.4

Zvýhodněné (zvláštní) jízdné nad rámec slev uvedených v odst. 1 písm. b) článku 3.
tohoto Tarifu DÚK platné pouze v zóně 101 Ústí nad Labem:
a) jeden doprovod dítěte nebo dětí do věku 3 let; nárok na zvýhodněné jízdné je doprovod
povinen prokázat věrohodným způsobem (např. průkazem zdravotního pojištění dítěte,
rodným listem či cestovním pasem dítěte); elektronické časové jízdenky „doprovod - 3“ lze
nahrát pouze na personifikovanou BČK DÚK nebo na BBK. Cestující s elektronickou
jízdenkou určenou pro „doprovod - 3“ na bázi BČK DÚK je povinen současně přepravovat
i dítě do věku 3 let. Další podmínky jsou stanovené v příloze č. 4 tohoto tarifu.
b) osoba ve věku od 62 do 65 let,
c) osoba, které byl přiznán invalidní důchod IIIpříjemce invalidního důchodu 3. stupně. Další
podmínky pro použití jízdenky na bázi BČK DÚK nebo BBK jsou stanovené v příloze č. 4
tohoto tarifu,
d) další podmínky pro poskytnutí slevy, prokázání nároku na slevy dle bodu 3. 4. a použití
jízdních dokladů, jsou stanoveny v příloze č. 4 tohoto tarifu.

3.5

Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 101 Ústí nad Labem:
a) osoba, která je držitelem průkazu ZTP a dále osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P
včetně průvodce, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, včetně průvodce a vodícího psa dle
zvláštního předpisu; nárok na bezplatnou přepravu se prokazuje příslušným průkazem dle
zákona č. 329/2011 Sb.,
b) policista Policie ČR ve stejnokroji,
c) strážníci Městské policie Ústí nad Labem a Trmice ve stejnokroji a asistenti prevence
kriminality ve stejnokroji a s průkazem Asistent prevence kriminality,
d) držitel BBK od dosažení věku 70 let, který má registrované své osobní údaje, fotografii
a BBK v eShop EOS DPmÚL nebo v dopravní aplikaci DPmÚL na přepážce Zákaznického
a informačního centra a má k BBK ve formě elektronického zápisu přiřazenou časovou
jízdenku s platností na 365 dní nebo s platností na 1825 dní platnou v zóně 101 Ústí n. L.
v hodnotě 0 Kč; jízdenku lze použít pouze na linkách DPmÚL; dále osoba od dosažení
věku 70 let, která má personifikovanou BČK DÚK a má na čipové kartě ve formě
elektronického zápisu časovou jízdenku s platností na 365 nebo 1825 dní platnou v zóně
101 Ústí n. L. v hodnotě 0 Kč,
e) strážník Městské policie Ústí nad Labem, Trmice v civilu, který má registrované své osobní
údaje, fotografii a BBK v eShop EOS DPmÚL nebo v dopravní aplikaci DPmÚL na
přepážce Zákaznického a informačního centra a má k BBK ve formě elektronického zápisu
přiřazenou časovou jízdenku s platností na 365 dní platnou v zóně 101 v hodnotě 0 Kč;
jízdenku lze použít pouze na linkách DPmÚL. Nárok na časovou jízdenku v hodnotě 0 Kč
zaniká dnem ukončení pracovního poměru u Statutárního města Ústí nad Labem nebo u
Města Trmice,
f)

strážník Městské policie Ústí nad Labem, Trmice, který má personifikovanou BČK DÚK
a má na čipové kartě ve formě elektronického zápisu časovou jízdenku s platností na 365
dní platnou v zóně 101 Ústí n. L. v hodnotě 0 Kč; nárok na časovou jízdenku v hodnotě
0 Kč zaniká dnem ukončení pracovního poměru u Statutárního města Ústí nad Labem
nebo u Města Trmice,

g) osoba splňující požadavky uvedené v § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 87/1991 Sb.
o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, která má registrované
osobní údaje, fotografii a BBK v eShop EOS DPmÚL nebo v dopravní aplikaci DPmÚL na
přepážce Zákaznického a informačního centra a má k BBK ve formě elektronického zápisu
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přiřazenou časovou jízdenku s platností na 365 dní platnou v zóně 101 Ústí n. L. v hodnotě
0 Kč; jízdenku lze použít pouze na linkách DPmÚL,
h) osoba splňující požadavky uvedené v § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 87/1991 Sb.
o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, která má personifikovanou
BČK DÚK a má na čipové kartě ve formě elektronického zápisu časovou jízdenku
s platností na 365 dní platnou v zóně 101 Ústí n. L. v hodnotě 0 Kč,
i)

3.6

podmínky pro užívání jízdních dokladů na bázi BBK a registraci držitelů BBK v eShop EOS
DPmÚL nebo na přepážce Zákaznického a informačního centra DPmUL jsou stanovené
ve Všeobecných obchodních podmínkách užívání bezkontaktní platební karty na linkách
Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. a SPP DPmÚL. Podmínky pro poskytnutí
elektronické časové jízdenky v hodnotě 0 Kč na bázi BBK jsou stanovené v příloze č. 4
tohoto tarifu. Cestující uvedení v bodu 3.5 odst. d) tohoto tarifu, kteří nebudou mít 365denní
nebo 1825denní časovou jízdenku v hodnotě 0 Kč na bázi BBK nebo BČK DÚK se
přepravují za zlevněné jízdné dle Tarifu DÚK. Cestující uvedení v bodu 3.5 písm. e) až h)
tohoto tarifu, kteří nebudou mít 365denní časovou jízdenku v hodnotě 0 Kč na bázi BBK
nebo BČK DÚK se přepravují za jízdné dle Tarifu DÚK. Bezplatná přeprava uvedená v
bodu 3.5 písm. d) až h) se nevztahuje na přepravu spoluzavazadla a psa přepravovaného
beze schrány, které tato osoba přepravuje a na pořízení BBK nebo BČK DÚK.

Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 301 Děčín:
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,
b) strážníci Městské policie v Děčíně v uniformě,
c) občané nad 70 let včetně s 365denní časovou jízdenkou na bázi BČK DÚK za 0 Kč,
d) držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského s 365denní časovou jízdenkou
na bázi BČK DÚK za 0 Kč.

3.7

Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) a
v odst. 7 článku 3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze na linkách MAD Děčín:
a) asistenti prevence kriminality Městské policie v předepsaném stejnokroji a po předložení
průkazu zaměstnance,
b) pracovníci střediska městských služeb v pracovní dny od 6:00 do 15:00 po předložení
průkazu,
c) občané nad 70 let včetně s 365denní časovou jízdenkou na bázi BBK či Děčínské karty za
0 Kč,
d) držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského s 365 denní časovou jízdenkou
na bázi BBK či Děčínské karty za 0 Kč.

3.8

Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 461 Bílina:
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,
a) osoby od dosažení věku 70 let, které prokáží svůj věk a totožnost osobním dokladem,
b) držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského,
c) strážníci Městské policie Bílina v uniformě,
d) psi podrobující se speciálnímu výcviku.

3.9

Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. C)
článku 3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 371 Varnsdorf:
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.
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3.10

Zlevněné (zvláštní) jízdné nad rámec slev uvedených v odst. 1 písm. b) článku 3. tohoto
Tarifu DÚK platné pouze v zónách 501 Chomutov a 511 Jirkov a jejich vzájemné relaci:
a) Na zlevněnou časovou jízdenku 7 a 30denní seniorskou SD na bázi BČK DÚK nebo BUS
KARTY a 90 či 365denní seniorskou SD též na bázi BČK DÚK nebo BUS KARTY mají
nárok všichni občané ode dne, od kterého jim byl starobní důchod přiznán.

3.11

Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zónách 501 Chomutov a 511 Jirkov a jejich vzájemné
relaci:
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, včetně průvodce u ZTP/P a vodícího psa; vozíky pro invalidy
držitelů průkazů invalidní vozík držitele průkazu ZTP a ZTP/P,
b) člen spolku Český svaz bojovníků za svobodu; člen spolku Konfederace politických vězňů
České republiky; člen spolku Svaz pomocných technických praporů České republiky PTP
– vojenské tábory nucených prací (VTNP),
c) osoby od dosažení věku 70 let s platným 365denním časovým kupónem senior 70+ pouze
na bázi BČK DÚK nebo BUS KARTY,
d) držitel Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského, držitel Zlatého kříže Českého
červeného kříže 1., 2. a 3. Třídy, držitelé plakety Českého červeného kříže – dar života
s platným 365 denním časovým kupónem dárce krve pouze na bázi BČK DÚK nebo BUS
KARTY,
e) Strážníci Městské policie Chomutov ve službě v předepsaném služebním stejnokroji.
Asistenti prevence kriminality při Městské policii Chomutov ve službě v předepsaném
stejnokroji a po předložení průkazu. Strážníci Městské policie Jirkov ve službě
v předepsaném stejnokroji a po předložení průkazu.

3.12

Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zónách 201 Most, a 221 Litvínov:
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,
b) strážník městské policie v uniformě,
c) asistent prevence kriminality městské policie ve stejnokroji.

3.13

Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 661 Roudnice nad Labem:
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P

3.14

Bezplatná přeprava osob se nevztahuje na přepravu spoluzavazadel, které tyto osoby
přepravují.

čl. 4. Tarifní pravidla
4.1

Tarif DÚK je zónově-relační a časový, tj. všechny jízdenky platí pouze v rozsahu zónové,
relační a časové platnosti, která je na jízdenkách vyznačena, pokud není platnost jízdního
dokladu omezena jinak. Jízdenky DÚK platí u zapojených železničních dopravců pouze ve 2.
vozové třídě osobních vlaků, spěšných vlaků a vyhlášených rychlíků na linkách a vymezených
úsecích uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK. V Seznamu linek zapojených do DÚK uvedených
v příloze č. 2 SPP DÚK je uvedeno, na kterých linkách jsou vydávány či uznávány papírové
jízdní doklady, částečně integrované jízdní doklady na bázi BČK DÚK a kde jsou uznávány
částečně integrované Mobilní jízdenky DPmÚL. Cestující musí zohlednit nosič jízdního
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dokladu a brát v úvahu při hledání cesty i to, jestli dopravce danou formu akceptuje a zda jízdní
doklady dle tohoto Tarifu DÚK vydává.
4.2

Cestující s platným jízdním dokladem DÚK je oprávněn použít k jízdě mezi stanicemi výchozí
a cílové zóny libovolné spoje všech linek, na nichž je daný jízdní doklad akceptován, a to
nejkratší cestou, cestou s nejmenším počtem přestupů, nejkratší docházkovou či přestupní
vzdáleností nebo časově nejvhodnější cestou s možným přestupem mezi spoji nebo dopravci
v rámci povolených kontrolních nadzón. Jízdní doklady pro jednotlivou jízdu, vyjma
jednozónových dokladů, jsou vydávány jako jednosměrné. Lze je tedy použít pouze pro cestu
z výchozí do cílové zóny. Ve výchozí a cílové zóně se kontrola směrové platnosti neprovádí.

4.3

Výše jízdného je uvedena v Ceníku jízdného DÚK, který je přílohou č. 1 tohoto Tarifu DÚK,
a stanoví se podle:
a) tarifní vzdálenosti, s (i) výjimkou jízdenky pro vybrané relace zón s MHD uvedené v ceníku
samostatně, kde se zohledňuje tarif MHD jako v následujícím bodě b) a s (ii) výjimkou
jízdenky dle Tarifu DÚK + VVO, která se stanoví ve zvláštní tabulce Ceníku jízdného DÚK;
b) typu zóny (v zónách 101 Ústí nad Labem, 301 Děčín, 401 Teplice, 461 Bílina, 501
Chomutov, 511Jirkov, 371 Varnsdorf, 201 Most, 211 Komořany-Záluží, 221 Litvínov, 661
Roudnice nad Labem) platí zohledněné jednozónové jízdné, které zohledňuje tarif MHD),
c) použitého druhu jízdného.

4.4

Pro stanovení jízdného jsou rozhodné tarifní jednice uvedené v Matici tarifních jednic DÚK
uvedené v příloze č. 3 Tarifu DÚK.

4.5

Reklamace papírových jízdních dokladů (uplatnění práva z předplatní smlouvy) se uplatňuje u
dopravce, u kterého byl jízdní doklad zakoupen. Cestující je povinen se při převzetí jízdního
dokladu přesvědčit, zda mu byl jízdní doklad vydán podle jeho požadavků a případnou
reklamaci řešit ihned s prodejcem jízdního dokladu, do 3 minut od okamžiku prodeje jízdního
dokladu (výjimkou jsou časové jízdní doklady prodané na předprodeji dopravců, které lze
vyřešit do 30 minut od okamžiku prodeje jízdního dokladu). Reklamace jízdních dokladů
vydaných DPmÚL se řídí Reklamačním řádem a SPP DPmÚL.

4.6

Reklamace jízdních dokladů na bázi BČK DÚK a transakcí z elektronické peněženky se
provádí u vydavatele BČK DÚK (SPP DÚK článek 16). Reklamaci Mobilních jízdních dokladů
DPmÚL lze uplatnit dle podmínek uvedených v SPP DPmÚL.

4.7

Reklamaci jízdních dokladů na bázi BBK lze u DPmÚL uplatnit v souladu s Reklamačním
řádem, SPP DPmÚL a dokumentem „Všeobecné obchodní podmínky užívání bezkontaktní
platební karty na linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.“.

Povolená cesta
4.8

Cestující musí při cestě mezi stanicemi výchozí a cílové zóny postupovat povolenou cestou,
tedy buď nejkratší cestou, nebo cestou s nejmenším počtem přestupů, s nejkratší
docházkovou či přestupní vzdáleností, nebo časově nejvýhodnějším spojením. Přitom může
přestupovat mezi spoji a dopravci a používat celé území zón, které se nachází na povolené
cestě. Cestující se také nesmí při své cestě ocitnout mimo území pro danou cestu povolených
kontrolních nadzón definovaných v Matici povolených cest uvedené v příloze č. 4 SPP DÚK.
Kontrolní nadzóny jsou označeny dvojmístnými arabskými čísly. Do stejné kontrolní nadzóny
patří všechny zóny, jejichž první dvě číslice z třímístného číselného označení se shodují
s dvoumístným číselným označením kontrolní nadzóny.

4.9

Povolené kontrolní nadzóny mezi každými dvěma kontrolními nadzónami jsou jednoznačně
definovány v Matici povolených cest DÚK uvedené v příloze č. 4 SPP DÚK.

Jízda oklikou
4.10

Jízda nepovolenou oklikou – je každá cesta cestujícího mimo Matici povolených cest
uvedenou v příloze č. 4 SPP DÚK. V takovémto případě se cestující odbaví kombinací dvou
či více jízdních dokladů dle tarifu DÚK, popř. tarifu dopravce za jízdné, na které prokáže nárok
dle příslušného tarifu:
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a) bez přirážek v případě, že cestující předloží původní jízdenku a o vystavení nové jízdenky
požádá řidiče vozidla v autobusové dopravě před zahájením jízdy, nejpozději neprodleně
po nastoupení do vozidla,
b) s přirážkou v případě, že cestující předloží na výzvu pověřené osoby dopravce původní
jízdenku, ale o vystavení nové jízdenky sám nepožádá, v železniční dopravě se
manipulační přirážka řídí dle SPP daného dopravce.
Jízda za cílovou zónu
4.11

Při jízdě cestujícího za hranici cílové zóny je cestující odbaven:
a) v případě pokračování jízdy dle Tarifu DÚK jízdenkou ze stávající cílové zóny do nové
cílové zóny dle zásad uvedených v tomto Tarifu DÚK,
b) v případě použití jiného tarifu za jízdné, na které prokáže nárok dle tarifu příslušného
dopravce. Za nástupní stanici je považována poslední stanice v původní cílové zóně, ve
které v souladu s platným jízdním řádem spoj zastavuje za účelem nástupu nebo výstupu
cestujících.

Odbavení ve vlacích a osobních pokladnách železničních dopravců
4.12

Železniční dopravci uznávají jízdní doklady DÚK v papírové podobě a i na bázi DÚKapky a
BČK DÚK pouze mezi stanicemi na území DÚK, v nichž jejich spoje na linkách DÚK a ve
vyjmenovaných úsecích uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK v souladu s platným jízdním řádem
zastavují za účelem nástupu nebo výstupu cestujících. Ve vyhlášených rychlících musejí
cestující mít platnou jízdenku DÚK pro celou trasu ze stanice nástupu minimálně do následující
stanice nebo do dalších následujících stanic, kde rychlík zastavuje.

4.13

V případech, kdy cestující nastoupí do vlaku ve stanici, kde není výdejna jízdenek nebo je
uzavřena, je cestující odbaven bez manipulační přirážky. Cestující je povinen o vystavení
jízdenky sám požádat u pověřeného zaměstnance železničního dopravce nejpozději
v okamžiku, kdy bude vyzván k předložení jízdních dokladů. Výše manipulační přirážky se ve
vlacích řídí SPP železničního dopravce.

Jízda cestujícího mimo území DÚK
4.14

V případě, že nástupní či cílová stanice cestujícího příp. obě dvě stanice leží mimo území
DÚK, bude cestující odbaven podle tarifu dopravce a jeho SPP, případně podle Tarifu DÚK +
VVO (pokud se jedná o linku s prodejem této nabídky a rozsah nabídky umožňuje pokrytí cesty
cestujícího).

4.15

Při cestách po železnici za stanici, která je poslední stanicí platnosti Tarifu DÚK, mohou být
cestující odbaveni dle tarifu dopravce na celou zamýšlenou trasu nebo návazným dokladem
dopravce dle tarifu dopravce a SPP dopravce nebo v souladu s tarifem a SPP jiného IDS
odbaveni návazným dokladem dle jiného systému IDS, pokud to je umožněno.

čl. 5. Jízdní doklady
5.1

Ceny jízdenek se řídí Tarifem DÚK.

Jízdenka pro jednotlivou jízdu
5.2

Jízdenku pro jednotlivou jízdu lze zakoupit ve formě papírové jízdenky i na bázi DÚKapky.
Jízdenka je přestupní. Platnost jízdenky je omezena územní (zónovou a relační) a časovou
platností.

5.3

Jízdenka pro jednotlivou jízdu opravňuje v době své platnosti k jedné cestě z výchozí zóny do
zóny cílové. Časová platnost jízdenek pro jednotlivou jízdu je uvedena v Ceníku jízdného DÚK
uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK.

5.4

Časová platnost jízdenek pro jednotlivou jízdu počíná běžet okamžikem prodeje této jízdenky,
a to i u jízdenek DÚK zakoupených u železničních dopravců a v samoobslužném terminálu
pro bezhotovostní platbu u předních dveří ve vozidle DPmÚL. Výjimkou jsou jízdenky na bázi
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DÚKapky, ty se řídí obchodními podmínkami v příloze č. 5 Tarifu DÚK.V případě předtištěných
papírových jízdenek DPmÚL počíná časová platnost okamžikem označení jízdenky
v označovači umístěném ve vozidlech linek DPmÚL. V případě neoznačení jsou tyto jízdenky
neplatné. Předprodej předtištěných jízdenek pro jednotlivou jízdu mimo DPmÚL se neprovádí.
V případě použití jízdenky na lodních linkách je nutné, aby jízdenky v okamžiku nástupní
kontroly splňovaly podmínku minimálně 30 minut do konce své platnosti (v opačném případě
nutno zakoupit novou jízdenku). Podmínky pro výdej a použití jízdenek DPmÚL (včetně
Mobilních jízdních dokladů DPMÚL) jsou stanoveny v příloze č. 4 tohoto tarifu.
5.5

Jízda musí být ukončena nejpozději spojem, který podle jízdního řádu dorazí do cílové stanice
cestujícího před koncem platnosti jízdenky. Jízdenka není postupitelná (přenosná), pokud
cestující začal uplatňovat své právo k přepravě z ní vyplývající.

5.6

Jízdenky DÚK pro jednotlivou jízdu platící na celém území Ústeckého kraje jsou vydávány pro
kategorie cestujících dle čl. 3.

5.7

Při platbě prostřednictvím BČK DÚK nebo BBK (pouze u vybraných dopravců) je cestujícímu
při zakoupení jízdenky pro jednotlivou jízdu poskytována sleva dle Tarifu DÚK. Ceník jízdného
je uveden v příloze č. 1 Tarifu DÚK.

5.8

Držitel zlevněné a zvýhodněné jízdenky pro jednotlivou jízdu je povinen prokázat na výzvu
pověřené osoby dopravce nárok na její použití příslušným průkazem v souladu s článkem 6 a
7. U těchto jízdenek nelze prokázat nárok profilem na BČK DÚK a DÚKapce.

Jednozónová jízdenka
5.9

Jednozónová jízdenka platí pouze pro jízdy v rámci jedné zóny, a to všemi směry. Cena a
časová platnost této jízdenky je uvedena v Ceníku jízdného DÚK jako jízdenka pro 0 tarifních
jednic s výjimkou vybraných zón 101 Ústí nad Labem, 201 Most, 221 Litvínov, 211 KomořanyZáluží, 301 Děčín, 371 Varnsdorf, 401 Teplice, 461 Bílina, pro zóny i relaci 501 Chomutov a
511 Jirkov, 661 Roudnice nad Labem, pro které platí ceny a časové platnosti uvedené
samostatně.

Skupinová jízdenka
5.10

Skupinová jízdenka nebo také Multilístek je jízdní doklad vydaný pro vícero cestujících. Počet
a kategorie cestujících je uveden na jízdence.

Integrovaná síťová jízdenka Euro-Nisa-Ticket
5.11

Integrovaná síťová jízdenka Euro-Nisa-Ticket je papírový jízdní doklad, který opravňuje
cestujícího nebo cestující k jízdám veřejnou osobní dopravou nebo k přepravě jízdního kola
na vybraných linkách DÚK.
Jednodenní jízdenka platí jeden den do 4:00 hod následujícího dne. Čas zakoupení musí
předcházet času kontroly. Předprodej těchto jízdenek se neprovádí. V tarifu DÚK je vydávána a
uznávána v 6 variantách:
a) pro 1, pro 2, pro 3, pro 4 a pro 5 osob,
b) pro jízdní kolo/psa.
Na jednu jízdenku (pro 1 až 5 osob) lze bezplatně přepravit až 2 děti od 6 do 15 let.
Třídenní jízdenka platí tři dny do 4:00 hod čtvrtého dne. Čas zakoupení musí předcházet času
kontroly. V tarifu DÚK není vydávána. V tarifu DÚK je uznávána v 5 variantách:
a) pro 1, pro 2, pro 3, pro 4 a pro 5 osob.
Na jednu jízdenku (pro 1 až 5 osob) lze bezplatně přepravit až 2 děti od 6 do 15 let.
Územní platnost na linkách DÚK je uvedena v SPP příloha 2. Územní platnost mimo linky DÚK
je uvedena na www.zvon.de/cz/EURO-NISA-TICKET.
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Časové jízdenky
5.12

Časové jízdenky jsou vydávány v papírové podobě a u vybraných dopravců i v elektronické
podobě na bázi BČK DÚK, BBK, DÚKapky, Mobilní aplikace DPmÚL nebo mobilní aplikace
SEJF.

5.13

Časová jízdenka opravňuje v době své platnosti k libovolnému počtu jízd v obou směrech mezi
zónami (na relaci), pro které byla zakoupena. Jízdu lze zahájit i ukončit v libovolné zóně mezi
zónami, pro které byla časová jízdenka zakoupena.

5.14

Časové jízdenky vyjma jednodenní síťové jízdenky platí do 24:00 hodin posledního dne
období, které je na nich vyznačeno. Platnost jízdenky nelze dodatečně měnit. Je-li začátek
platnosti časové jízdenky shodný s datem nákupu jízdenky, je rozhodující pro její platnost čas
zakoupení. V případě jízdenek na bázi BBK se platnost řídí obchodními podmínkami
příslušného dopravce.

5.15

K integrovaným a částečně integrovaným jízdenkám 30denním a delším je přeprava
zavazadla nebo kola nebo psa přepravovaného beze schrány zdarma v časové a zónové
platnosti vyjmenovaných jízdenek. Přeprava kola zdarma neplatí na vybraných železničních
linkách, na kterých je vyžadována zpoplatněná rezervace místa pro kolo.

5.16

Časové jízdenky se v rámci DÚK vydávají v těchto variantách:
a) integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka – platí na celém území DÚK (neplatí
pro nástup a výstup na území Německa), a to všemi směry. Jízdenka platí jeden den a do
04:00 hod následujícího dne,
b) integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka Labe-Elbe – jízdenka platí na celém
území DÚK a na území německého dopravního svazu VVO. Jízdenka platí jeden den a do
04:00 hod následujícího dne,
c) integrovaná papírová 7denní jízdenka – platnost jízdenky je omezena zónovou, relační a
časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,
d) částečně integrovaná 7denní jízdenka na bázi BČK DÚK – platnost jízdenky je omezena
zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,
jízdenka platí pouze u vybraných dopravců,
e) (i) integrovaná papírová 30denní jízdenka – platnost jízdenky je omezena zónovou, relační
a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,
(ii) integrovaná papírová měsíční jízdenka (pouze v Tarifu DÚK + VVO) – platnost jízdenky
je omezena zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má
klouzavý tarif, (na rozdíl od třicetidenní jízdenky platí do stejného dne následujícího
kalendářního měsíce)
f)

částečně integrovaná 30denní jízdenka na bázi BČK DÚK – platnost jízdenky je omezena
zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,
jízdenka platí pouze u vybraných dopravců,

g) částečně integrovaná 90denní jízdenka na bázi BČK DÚK – platnost jízdenky je omezena
zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,
jízdenka platí pouze u vybraných dopravců,
h) částečně integrovaná 180denní jízdenka na bázi BČK DÚK – platnost jízdenky je omezena
zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,
jízdenka platí pouze u vybraných dopravců,
i)

částečně integrovaná 365denní na bázi BČK DÚK – platnost jízdenky je omezena
zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,
jízdenka platí pouze u vybraných dopravců,

j)

částečně integrovaná 1825denní na bázi BČK DÚK – platnost jízdenky je omezena
zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,
jízdenka platí pouze u vybraných dopravců,
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k) částečně integrované 7denní, 30denní, 90denní, 180denní a 365denní jízdenky SEJF a od
data vyhlášení na www.dpmul.cz i 7denní, 30denní, 90denní, 180denní a 365denní
jízdenky v Mobilní aplikaci DPmÚL – platnost jízdenky je omezena zónovou, relační
a časovou platností, pro kterou byla zakoupena a má klouzavý tarif, jízdenka platí pouze
u vybraných dopravců,
l)

5.17

neintegrované 7denní, 30denní, 90denní, 180denní, 365denní a 1825denní jízdenky na
bázi BBK – platnost jízdenky je omezena zónovou, relační a časovou platností, pro kterou
byla zakoupena, a má klouzavý tarif, jízdenka platí pouze u vybraných dopravců.

Časové jízdenky jsou vydávány pro tyto kategorie cestujících:
a) obyčejné (mimo jízdenky dle odstavce 5.16 b)),
b) děti a mládež 6-18 let (mimo jízdenky dle odstavce 5.16 b)),
c) žáci a studenti 18-26 let (mimo jízdenky dle odstavce 5.16 b)),
d) osoby 65+ let (mimo jízdenky dle odstavce 5.16.b)),
d)e) osoby se zdravotním postižením 3. stupně (pouze jednodenní síťová jízdenka dle
odstavce 5.16 bodu a)),
e)f) ZTP (pouze jednodenní síťová jízdenka dle odstavce 5.16 bodu a)),
f)g) ZTP/P (pouze jednodenní síťová jízdenka dle odstavce 5.16 bodu a)),
g)h) 1+2 (1 osoba bez omezení věku a max. dvě děti do 15 let), (pouze jízdenky dle
odstavce 5.16 bodu a) a b)),
h)i) 2+4 (2 osoby bez omezení věku a max. čtyři děti do 15 let dle odstavce 5.16 bodu a) a
b)),(pouze jízdenky dle odstavce 5.16 a) a b)),
i)j) Max. 5 (max. pět osob bez omezení věku), (dle odstavce 5.16 bodu a) a b).

5.18

Držitel zlevněné časové papírové jízdenky je povinen prokázat nárok na její použití dle pravidel
pro jednotlivé druhy jízdného (a bezplatných přeprav) uvedených v čl. 3.

5.19

Držitel zlevněné časové jízdenky nahrané na osobní BČK DÚK prokazuje nárok na její použití:
a) profilem „dítě 6-18“ na osobní BČK DÚK,
b) profilem „student 18-26“ na osobní BČK DÚK,
c) profilem „osoba 65+ let“,
d) profilem „zaměstnanec dopravce“
e) profilem „rodinný příslušník zaměstnance dopravce“
f)

profily „senior 60-65“, „odboj/PTP“, „Policie“ v případě zlevněného jízdného dle odst. 3.2
Tarifu DÚK platného pouze pro zónu 401 Teplice,

g) v případě zvýhodněného jízdného dle odst. 3.4 Tarifu DÚK platného pouze pro zónu 101
Ústí nad Labem,
h) profilem „osoba70+“ dle odst. 3.5. tarifu DÚK platného pouze pro zónu 101 Ústí nad Labem

5.20

i)

profily „držitel Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského“ a „osoba70+“ dle odst.
3.6 Tarifu DÚK platného pouze pro zónu 301 Děčín,

j)

profily „senior SD“, „senior 70+“, „držitel Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského“ dle
odst. 3.14 a 3.15 Tarifu DÚK platného pouze pro zóny 501 Chomutov a 511 Jirkov.

V tarifních zónách s informační kanceláří dopravce zapojeného do DÚK může být v některých
časech omezen prodej časových jízdenek u řidiče.
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5.21

V zónách s MHD mohou být stanoveny i další slevy např. pro osoby pobírající starobní důchod,
invalidní důchod, osoby starší např. 60 nebo 70 let atp. a může být též stanovena jiná časová
platnost (např. měsíční, roční, apod.).

čl. 6. Průkazy na slevu
6.1

U slev z jízdného, u kterých je předepsán průkaz, se přiznává nárok na jejich použití pouze na
základě předložení stanoveného průkazu. Pokud podmínky pro použití jízdného stanoví
cestujícímu povinnost prokázat na požádání pověřené osoby věk, je povinen tak učinit
předložením (oficiálního) průkazu ověřeného razítkem vydavatele, který obsahuje jeho
fotografii, jméno, příjmení a datum narození, příp. občanským průkazem či cestovním pasem.
K dodatečnému prokázání věku nebo předložení průkazu se nepřihlíží. Případy, ve kterých je
průkaz považován za neplatný, jsou uvedeny v SPP DÚK nebo SPP dopravce.

6.2

Přesahuje-li platnost zlevněné jízdenky platnost průkazu, k němuž byla vydána, uzná se
platnou pouze do 24:00 hodin posledního dne platnosti průkazu.

6.3

Pokud je stanoveno, že průkaz na slevu musí být opatřen fotografií, musí být použita
nepoškozená fotografie průkazového provedení 35 x 45 mm na lesklém fotografickém papíru,
která zobrazuje současnou skutečnou podobu držitele a není vystřižena z jiné fotografie.

čl. 7. Zlevněné (zvláštní) jízdné
7.1

Zlevněné jízdné se vypočte z obyčejného jízdného dle pravidel uvedených v čl. 3. Nárok na
zlevněné jízdné se přizná při zakoupení jízdenky ve výdejně jízdenek i ve vozidlech DÚK.

7.2

Nelze sdružovat několik různých druhů zlevněného jízdného pro dosažení vyššího zvýhodnění
vyjma průvodce držitele průkazu ZTP/P. Bezplatná přeprava průvodce držitele průkazu ZTP/P
se poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu jiné zvýhodněné jízdné, na které má nárok.
Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu opravňujícího
k výhodám III. Stupně (ZTP/P) nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu
osoby, jejíž je průvodcem.

7.3

Pokud cestující nemůže prokázat nárok na zlevněné jízdné předepsaným způsobem, zaplatí
z výchozí do cílové zóny jízdné, na které prokáže nárok, nebo jízdné obyčejné. Cestující
zaplatí k doplatku jízdného manipulační přirážku nebo přirážku k jízdnému dle SPP DÚK. Na
linkách MHD DPmÚL je cestující považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu a je
povinen zaplatit jízdné a přirážku dle SPP DPmÚL. K dodatečnému prokázání nároku na slevu
nebo prokázání osobních údajů se nepřihlíží.

7.4

Děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin) lze přepravovat ve vozidlech
s výjimkou lodi jen s doprovodem osoby starší 10 let, na lodi jen s doprovodem osoby starší
15 let. Dle podmínek Tarifu DÚK je doprovod dítěte na vyzvání řidiče nebo jiné dopravcem
pověřené osoby povinen hodnověrným způsobem prokázat věk dítěte. Věk dítěte do 6 let lze
prokázat předložením průkazu zdravotní pojišťovny dítěte, cestovním pasem dítěte nebo
občanským průkazem dítěte.

Zlevněné (zvláštní) jízdné pro kategorii „děti a mládež 6-18 let“ a „žáci a studenti 18-26 let“
7.5

Není-li určeno jinak, pro kategorii „děti a mládež 6-18 let“ (ve věku 6 – 18 let, tj. do dne, který
předchází dni 18. narozenin) platí zlevněné jízdné „zlevněné“ uvedené v Ceníku jízdného
DÚK. Pro kategorii „žáci a studenti 18-26 let“ (žáci a studenti denní (prezenční) formy studia
ve věku 18 – 26 let, tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin) platí zlevněné jízdné
„zlevněné“ uvedené v Ceníku jízdného DÚK.

7.6

Nárok na zlevněné jízdné pro děti a mládež se do 15. let věku neprokazuje. Od 15 – 18 let se
nárok na zlevněné jízdné prokazuje, viz bod 3.1.b.

7.7

Nárok na zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol se prokazuje platným Žákovským průkazem
15-26 let, nebo průkazem ISIC, nebo v případě časových jízdních dokladů na bázi BČK DÚK
odpovídajícím profilem na BČK DÚK. Výši jízdného stanovuje Ceník jízdného DÚK.
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7.8

Žákovské průkazy vystavují a ověřují dopravci dle zásad uvedených v aktuálním Výměru MF
uvedeném v preambuli tohoto tarifu a postupují dle Metodického pokynu pro poskytování
žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní
pravidelné autobusové osobní dopravě stanoveným Ministerstvem dopravy. Metodický pokyn
je zveřejněn na stránkách www.dopravauk.cz

Zlevněné (zvláštní) jízdné pro kategorii „ZTP, ZTP/P“ (držitele průkazů ZTP, ZTP/P) a přeprava
jejich průvodců
7.9

Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních
předpisů a jsou držiteli platných průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu za zlevněné
jízdné ZTP, ZTP/P podle Ceníku jízdného DÚK.

7.10

Držitel platného průkazu ZTP/P má kromě nároku na zlevněné jízdné ještě nárok na:
a) bezplatnou přepravu svého průvodce, průvodcem může být i vodící nebo asistenční pes,
b) bezplatnou přepravu jednoho invalidního vozíku pro invalidy,
c) bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě.

7.11

Funkci průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P
a s výjimkou průvodce nevidomého, ani dítě mladší 10 let.

Zlevněné (zvláštní) jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě zdravotně
postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR
7.12

Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen “rodiče”) při jízdách k návštěvám dětí
tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale nebo
dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných v zařízení nebo škole v působnosti Ministerstva
školství, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ústav“)
mají nárok na zakoupení jednotlivé jízdenky zlevněné podle Ceníku jízdného DÚK, které bude
využito pro přepravu z místa trvalého bydliště do místa ústavu a zpět do výchozího místa.
Zpáteční cesta musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.

7.13

Nárok na zlevněné jízdné se prokazuje platným průkazem vystaveným ústavem, ve kterém je
dítě umístěno. Cestující je povinen při předložení průkazu zároveň prokázat pověřené osobě
svou totožnost. Pokud držitel průkazu svou totožnost neprokáže, považuje se průkaz za
neplatný.

7.14

Nárok na zlevněné jízdné se uzná ze zóny nejbližší místu trvalého bydliště rodiče do zóny
nejbližší místu ústavu a zpět, nejkratším nebo časově nejvýhodnějším směrem. Jízdenka ze
zóny nejbližší místu ústavu do místa bydliště držitele průkazu může být zakoupena s prvním
dnem platnosti nejpozději následující den po potvrzení návštěvy dítěte v ústavu.

7.15

Za neplatný se považuje průkaz, který obsahuje závady dle vyhlášky Ministerstva dopravy a
spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu v platném
znění nebo:
a) byl použit na jiné trase, než pro kterou platí,
b) při jízdě zpět není ověřeno vykonání návštěvy dítěte,
c) potvrzení návštěvy je provedeno před jejím vykonáním.

Zlevněné (zvláštní) jízdné zaměstnanecké
7.16

Zaměstnanecké jízdné je poskytováno na bázi BČK DÚK. Na zlevněnou časovou jízdenku
365denní zaměstnaneckou mají nárok:
a) zaměstnanci dopravců a jejich rodinní příslušníci,
b) zaměstnanci objednatele dopravy - Ústeckého kraje zařazení do krajského úřadu,
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c) zaměstnanci Správy železnic s. o., oblastního ředitelství Ústí nad Labem s pracovištěm na
území Ústeckého kraje a Centrálního dispečerského pracoviště Praha s trvalým bydlištěm
na území Ústeckého kraje,
a to pouze po dobu trvání pracovního poměru mezi příslušným zaměstnavatelem a příslušným
zaměstnancem.
7.17

Dopravce DPmÚL poskytuje též zaměstnanecké jízdné svým bývalým zaměstnancům
v důchodovém věku dle pravidel stanovených vnitřním předpisem.

7.18

Po skončení pracovního poměru zaměstnance je příslušný zaměstnanec povinen neprodleně
vrátit svou zaměstnaneckou kartu i karty svých rodinných příslušníků, v opačném případě je
zaměstnavatel povinen karty vydané zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům neprodleně
zneplatnit zadáním karet na blacklist.

7.19

Za nevyužité časové jízdenky pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky se jízdné nevrací.
Za rodinného příslušníka zaměstnance se považují jeho manžel, manželka, registrovaný
partner, registrovaná partnerka, druh, družka, děti do skončení povinné školní docházky a poté
do dosažení věku 26 let, jestliže se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo
předepsaným výcvikem, a dále děti, které se nemohou připravovat na budoucí povolání nebo
být zaměstnány pro nemoc anebo jsou pro tělesné, smyslové nebo mentální postižení trvale
neschopny práce.

7.20

Za rodinného příslušníka zaměstnance se považují i tyto kategorie dětí:
dítě mající zaměstnance uvedeného v rodném listu,

7.21

a)

dítě osvojené zaměstnancem,

b)

dítě, které bylo zaměstnancem převzato do péče nahrazující péči rodičů,

c)

dítě manžela (manželky, druha, družky) zaměstnance žijící ve společné domácnosti,

d)

dítě, na něž zaměstnanec platí výživné, pokud nebyl zbaven rodičovských práv.

Za druha (družku) zaměstnance se považuje osoba, která žije se zaměstnancem spolu ve
společné domácnosti, což doloží čestným prohlášením nebo jiným způsobem, který si určí
organizace, která přiznává zaměstnanecké jízdné. Jako svého druha (družku) může
zaměstnanec určit pouze 1 osobu.

čl. 8. Přepravné
Spoluzavadla a psi (živá zvířata) jsou odbaveni přestupnými jízdními doklady dle ceníku
přepravného s platností 60 min nebo jednodenní platností. V zóně 401 Teplice lze zakoupit i
90denní jednozónovou jízdenku pro psa, tato jízdenka je nabízena pouze na bázi BČK DÚK.
Jízdní doklady pro jízdní kola jsou nepřestupné, vyjma jízdenek Labe-Elbe a Euro-Nisa-Ticket.
Ruční zavazadla jsou přepravována bezplatně. Bezplatně jsou přepravováni též vodící, asistenční
a služební psi. V případě zakoupení jízdenky s 30denní či delší časovou platností je přeprava
spoluzavazadla nebo kola nebo psa přepravovaného beze schrány bezplatná v územní a časové
platnosti dané časové jízdenky. Bližší podmínky k přepravě spoluzavazadel, dětských kočárků,
jízdních kol, živých zvířat jsou uvedeny v SPP DÚK nebo SPP dopravce.
čl. 9. Obchodní nabídky DÚK
9.1

Obchodní nabídky a změny obchodních nabídek musí být řádně vymezeny a předem
zveřejněny na internetu, na vývěskách v železničních stanicích a ve vozidlech autobusové
dopravy. Pokud není stanoveno jinak u jednotlivých nabídek, platí pro jejich použití ustanovení
SPP DÚK a Tarifu DÚK.

9.2

Nárok na přiznání zlevněného jízdného mají cestující, kteří splňují podmínky příslušné
obchodní nabídky.

9.3

Pokud cestující nemůže prokázat nárok na použití zlevněného jízdného předepsaným
způsobem, zaplatí z výchozí do cílové zóny jízdné, na které prokáže nárok nebo jízdné
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obyčejné; cena předložené jízdenky se odečte. Cestující zaplatí k doplatku jízdného
manipulační přirážku nebo přirážku k jízdnému dle SPP DÚK. Nárok na vrácení doplatku
jízdného a dalších poplatků nebo přirážek při dodatečném prokázání nároku na slevu nebo
prokázání osobních údajů se nepřizná.
čl. 10. Přirážky a poplatky
10.1

Výše manipulační přirážky, přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu a za
porušení SPP nebo za dobíjení elektronické peněženky na BČK DÚK se řídí čl. 6.4 čl. 9 a čl.
15.17 SPP DÚK.

čl. 11. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
11.1

Úplná verze Tarifu DÚK a SPP DÚK je k nahlédnutí v sídle administrátora DÚK,
v informačních kancelářích dopravců a na webu www.dopravauk.cz.

11.2

Vztahy vznikající v rámci DÚK mezi dopravcem a cestujícími, kromě vztahů upravených tímto
Tarifem DÚK, upravují též SPP DÚK a vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro
veřejnou drážní a silniční dopravu, v platném znění.

11.3

Tarif DÚK s účinností od 1. 4. 2022 se ruší dnem nabytí účinnosti tohoto Tarifu DÚK.

11.4

Tento Tarif DÚK nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2022.

Seznam příloh Tarifu DÚK
Příloha č. 1: Ceník jízdného DÚK
Příloha č. 2: Tarifní mapa DÚK
Příloha č. 3: Matice tarifních jednic DÚK
Příloha č. 4: Podmínky pro výdej a platnost jízdních dokladů DPmÚL
Příloha č. 5: Obchodní podmínky užívání mobilní aplikace DÚKapka
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Ceník DÚK (příloha č. 1 Tarifu DÚK)

Platnost od: 1. 7. 2022

bod
13.7 priloha
usnesení
č. 057/46R/2022
Jednotlivé
jízdné2.pdf
(jízdník doklady
v papírové
podobě i na bázi DÚKapky)
Tarifní
jednice
0-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
nad 80

Obyčejné
Hotovostní
platba
14 Kč
16 Kč
18 Kč
21 Kč
23 Kč
25 Kč
27 Kč
30 Kč
32 Kč
34 Kč
37 Kč
39 Kč
41 Kč
43 Kč
46 Kč
48 Kč
50 Kč
53 Kč
55 Kč
57 Kč
59 Kč
62 Kč
64 Kč
66 Kč
69 Kč
74 Kč
80 Kč
86 Kč
91 Kč
97 Kč
103 Kč

Zlevněné ①
ZTP a ZTP/P ⓪
Elektronická
Hotovostní
Elektronická
Hotovostní
Elektronická
platba
platba
platba
platba
platba
12,60 Kč
7 Kč
6,30 Kč
3 Kč
2,90 Kč
14,40 Kč
8 Kč
7,20 Kč
4 Kč
3,60 Kč
16,20 Kč
9 Kč
8,10 Kč
4 Kč
3,90 Kč
18,90 Kč
10 Kč
9,40 Kč
5 Kč
4,70 Kč
20,70 Kč
11 Kč
10,30 Kč
5 Kč
4,90 Kč
22,50 Kč
12 Kč
11,20 Kč
6 Kč
5,60 Kč
24,30 Kč
13 Kč
12,10 Kč
6 Kč
5,90 Kč
27,00 Kč
15 Kč
13,50 Kč
7 Kč
6,70 Kč
28,80 Kč
16 Kč
14,40 Kč
8 Kč
7,20 Kč
30,60 Kč
17 Kč
15,30 Kč
8 Kč
7,60 Kč
33,30 Kč
18 Kč
16,60 Kč
9 Kč
8,30 Kč
35,10 Kč
19 Kč
17,50 Kč
9 Kč
8,70 Kč
36,90 Kč
20 Kč
18,40 Kč
10 Kč
9,20 Kč
38,70 Kč
21 Kč
19,30 Kč
10 Kč
9,60 Kč
41,40 Kč
23 Kč
20,70 Kč
11 Kč
10,30 Kč
43,20 Kč
24 Kč
21,60 Kč
12 Kč
10,80 Kč
45,00 Kč
25 Kč
22,50 Kč
12 Kč
11,20 Kč
47,70 Kč
26 Kč
23,80 Kč
13 Kč
11,90 Kč
49,50 Kč
27 Kč
24,70 Kč
13 Kč
12,30 Kč
51,30 Kč
28 Kč
25,60 Kč
14 Kč
12,80 Kč
53,10 Kč
29 Kč
26,50 Kč
14 Kč
13,20 Kč
55,80 Kč
31 Kč
27,90 Kč
15 Kč
13,90 Kč
57,60 Kč
32 Kč
28,80 Kč
16 Kč
14,40 Kč
59,40 Kč
33 Kč
29,70 Kč
16 Kč
14,80 Kč
62,10 Kč
34 Kč
31,00 Kč
17 Kč
15,50 Kč
66,60 Kč
37 Kč
33,30 Kč
18 Kč
16,60 Kč
72,00 Kč
40 Kč
36,00 Kč
20 Kč
18,00 Kč
77,40 Kč
43 Kč
38,70 Kč
21 Kč
19,30 Kč
81,90 Kč
45 Kč
40,90 Kč
22 Kč
20,40 Kč
87,30 Kč
48 Kč
43,60 Kč
24 Kč
21,80 Kč
92,70 Kč
51 Kč
46,30 Kč
25 Kč
23,10 Kč
Cestující využijí jednodenní síťové jízdné

Časová
platnost
45
min
60
min
90
min

120
min

180
min

240
min

Jednodenní síťové jízdné (jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky (Labe-Elbe pouze v papírové podobě)) ②
Hotovostní i elektronická platba
Obyčejné
Zlevněné ①
ZTP, ZTP/P ⓪
1+2
(1 osoba bez omezení věku a maximálně 2 děti do 15 let)
2+4
(2 osoby bez omezení věku a maximálně 4 děti do 15 let)
Max. 5
(maximálně 5 osob bez omezení věku)
Labe-Elbe 1+2
(1 osoba bez omezení věku a maximálně 2 děti do 15 let, území DÚK+VVO)
Labe-Elbe 2+4
(2 osoby bez omezení věku a maximálně 4 děti do 15 let, území DÚK+VVO)
Labe-Elbe Max. 5
(maximálně 5 osob bez omezení věku, území DÚK+VVO)
② platí jeden den a do 04:00 hodin následujícího dne, čas zakoupení/aktivace musí předcházet času kontroly

Cena
140 Kč
70 Kč
35 Kč
170 Kč
240 Kč
360 Kč
300 Kč
420 Kč
630 Kč

Přepravné (jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky (jízdní kolo a Labe-Elbe pouze v papírové podobě))
Hotovostní i elektronická platba
Spoluzavazadlo/pes
- 60 min
Spoluzavazadlo/pes
- platí jeden den a do 04:00 hodin následujícího dne
Jízdní kolo - nepřestupní - platí pro 1 spoj
Labe-Elbe jízdní kolo/pes - platí jeden den a do 04:00 hodin následujícího dne, území DÚK a VVO

Cena
10 Kč
20 Kč
20 Kč
90 Kč

Jednodenní síťové jízdné Euro-Nisa-Ticket
Ceník naleznete na 4. straně
① Zlevněné:
Děti a mládež 6-18 let:
od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem
………………………………
nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem (ISIC)
Žáci a studenti 18-26 let: . prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního
………………………………
nebo prezenčního studia (ISIC)
Osoby nad 65 let:
prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem
Příjemci invalidního důchodu 3. st.:
prokazování 2D kódem (papírovým či elektronickým)
.................................
........................a úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem
⓪ ZPT, ZTP/P:
ZTP, ZTP/P:
.prokazování průkazem ZTP nebo ZTP/P
Elektronická platba - úhrada DÚKapkou, BBK nebo elektronickou peněženkou
DÚKapka - mobilní aplikace pro nákup a používání jízdních dokladů, nabídka jízdních dokladů bude rozšiřována postupně
BBK - bezkontaktní bankovní karta (platební karta), podporují pouze někteří dopravci, platby bez zadání PIN pouze do 500 Kč
Elektronická peněženka - funkcionalita na bezkontaktní čipové kartě DÚK (BČK DÚK)

Ceník DÚK
Jednotlivé a jednodenní jízdné jednozónové v zóně 101 Ústí nad Labem
Hotovostní platba
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Zóna
Obyčejné
101 Ústí nad Labem
101 Ústí nad Labem
101 Ústí nad Labem
101 Ústí nad Labem

20 Kč
⑤ 23 Kč
89 Kč

Zlevněné ① Zvýhodněné
10 Kč

12 Kč
14 Kč
45 Kč

⑤ 11 Kč
44 Kč

ZTP a ZTP/P
⓪
⑥ 5 Kč
-

Platnost od: 1. 7. 2022
Elektronická platba ❿
(jízdní doklady v papírové podobě, na bázi BBK
i na bázi DÚKapky nebo Mobilní aplikace DPmÚL ⓫)
Zavazadlo
ZTP a ZTP/P Zavazadlo
Obyčejné
Zlevněné ① Zvýhodněné
pes
⓪
pes
18,00 Kč
9,00 Kč
10,80 Kč
9,90 Kč
12,60 Kč
⑤ 10 Kč ⑤ 20,70 Kč ⑤ 10,30 Kč
⑥ 4,90 Kč
⑤ 10 Kč
80,10 Kč
39,60 Kč
40,50 Kč
-

Časová
platnost
45 min
60 min
60 min
1 den ②

Jednotlivé a jednodenní jízdné jednozónové v zóně 101 Ústí nad Labem
Mobilní jízdní doklady DPmÚL
(SMS jízdenka, mobilní aplikace SEJF) ⓫

Zóna
Obyčejné
101 Ústí nad Labem

23 Kč

Časová
platnost

Zlevněné ① Zvýhodněné
-

-

-

-

-

-

-

89 Kč
44 Kč
45 Kč
101 Ústí nad Labem
② platí od data a času zakoupení/aktivace/označení/doručení do 04:00 hodin následujícího dne
⑤ jízdenku lze využít pro přepravu ze zóny 101 do zón 121, 122, 171 nebo v opačném směru
⑥ jízdenku lze využít pouze pro přepravu ze zóny 101 do zón 121, 122, 171 nebo v opačném směru
❿ při prodeji v jízdenkových automatech DPmÚL a na předprodejních místech DPmÚL jsou účtovány ceny jízdného jako při platbě hotovostí
⓫ Mobilní jízdní doklady DPmÚL lze použít pouze na linkách MHD a PAD v zóně 101

-

-

60 min

-

-

1 den ②

Jednotlivé jízdné jednozónové a relační v zónách 201 Most, 211 Komořany-Záluží, 221 Litvínov
Zóna
201 Most
211 Komořany-Záluží
221 Litvínov
221 Litvínov 201 Most
221 Litvínov - 211
Komořany-Záluží, 201
Most - 211 KomořanyZáluží

Obyčejné
20 Kč
20 Kč
20 Kč

Hotovostní platba
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Zlevněné ①
10 Kč
10 Kč
10 Kč
-

-

Elektronická platba
(jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky)
Obyčejné
Zlevněné ①
16,00 Kč
8,00 Kč
16,00 Kč
8,00 Kč
16,00 Kč
8,00 Kč
-

Časová
platnost
-

45 min
45 min
45 min

30 Kč

15 Kč

-

-

-

24,00 Kč

12,00 Kč

-

-

-

90 min

25 Kč

12 Kč

-

-

-

20,00 Kč

10,00 Kč

-

-

-

60 min

Jednotlivé a 24hodinové jízdné jednozónové v zóně 301 Děčín
Zóna
301 Děčín
301 Děčín

Obyčejné
22 Kč
66 Kč

Hotovostní platba
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Zlevněné ①
11 Kč
33 Kč
-

-

Elektronická platba
(jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky)
Obyčejné
Zlevněné ①
18,00 Kč
9,00 Kč
66,00 Kč
33,00 Kč
-

-

Elektronická platba
(jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky)
Obyčejné
Zlevněné ①
10,80 Kč
5,40 Kč
13,50 Kč
6,70 Kč
-

-

Elektronická platba
(jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky)
Obyčejné
Zlevněné ①
18,00 Kč
9,00 Kč
49,50 Kč
24,70 Kč
9,00 Kč
4,50 Kč
-

-

Elektronická platba
(jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky)
Obyčejné
Zlevněné ①
16,00 Kč
3,60 Kč
16,00 Kč
3,60 Kč
-

Časová
platnost
-

45 min
24 hod

Jednotlivé jízdné jednozónové v zóně 371 Varnsdorf
Zóna
371 Varnsdorf
371 Varnsdorf

Obyčejné
12 Kč
15 Kč

Hotovostní platba
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Zlevněné ①
6 Kč
7 Kč
-

Časová
platnost
-

15 min
60 min

Jednotlivé a jednodenní jízdné jednozónové v zónách 401 Teplice a 461 Bílina
Hotovostní platba
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné ①
20 Kč
10 Kč
401 Teplice
55 Kč
27 Kč
401 Teplice
10 Kč
5 Kč
461 Bílina
② platí od zakoupení do 04:00 hodin následujícího dne
Zóna

Časová
platnost
-

45 min
1 den ②
45 min

Jednotlivé jízdné jednozónové a relační v zónách 501 Chomutov a 511 Jirkov
Zóna
501 Chomutov
511 Jirkov
501-511
Chomutov-Jirkov
501-511
Chomutov-Jirkov

Obyčejné
19 Kč
19 Kč

Hotovostní platba
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Zlevněné ①
4 Kč
4 Kč
-

Časová
platnost
-

45 min
45 min

19 Kč

4 Kč

-

-

-

16,00 Kč

3,60 Kč

-

-

-

45 min

22 Kč

5 Kč

-

-

-

19,00 Kč

4,50 Kč

-

-

-

60 min

Jednotlivé jízdné jednozónové v zóně 661 Roudnice nad Labem
Zóna
Obyčejné
661 Roudnice nad
Labem

10 Kč

Hotovostní platba
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Zlevněné ①
5 Kč

-

-

Elektronická platba
(jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky)
Obyčejné
Zlevněné ①
-

9,00 Kč

4,50 Kč

-

-

Časová
platnost
-

45 min

① Zlevněné:
Děti a mládež 6-18 let:
od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem nebo žákovským průkazem
………………………………
nebo studentským průkazem (ISIC)
Žáci a studenti 18-26 let: .
prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia (ISIC)
Osoby nad 65 let:
prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem
Příjemci invalidního důchodu 3. st.: prokazování 2D kódem (papírovým či elektronickým) a úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem
⓪ ZPT, ZTP/P:
ZTP, ZTP/P:

prokazování průkazem ZTP nebo ZTP/P

Elektronická platba - úhrada DÚKapkou, BBK nebo elektronickou peněženkou
DÚKapka - mobilní aplikace pro nákup a používání jízdních dokladů, nabídka jízdních dokladů bude rozšiřována postupně
BBK - bezkontaktní bankovní karta (platební karta), podporují pouze někteří dopravci, platby bez zadání PIN pouze do 500 Kč
Elektronická peněženka - funkcionalita na bezkontaktní čipové kartě DÚK (BČK DÚK)
Mobilní jízdní doklady DPmÚL - SMS jízdenka, mobilní aplikace SEJF a Mobilní aplikace DPmÚL, informace podává pouze DPmÚL a.s.
MHD - městská hromadná doprava, PAD - příměstská autobusová doprava

Ceník DÚK
Časové jízdné

Platnost od: 1. 7. 2022
7 denní

Tarifní jednice

30 denní

90 denní

365 denní

Hotovostní i elektronická platba Hotovostní i elektronická platba Hotovostní i elektronická platba
(jízdní doklady v papírové podobě (jízdní doklady v papírové podobě
(jízdní doklady pouze
i na bázi BČK DÚK a DÚKapky)
i na bázi BČK DÚK a DÚKapky)
na bázi BČK DÚK a DÚKapky)
Obyčejné
105 Kč
120 Kč
135 Kč
158 Kč
173 Kč
188 Kč
203 Kč
225 Kč
240 Kč
255 Kč
278 Kč
293 Kč
308 Kč
323 Kč
345 Kč
360 Kč
375 Kč
398 Kč
413 Kč
428 Kč
443 Kč
465 Kč
480 Kč
495 Kč
518 Kč
555 Kč

0-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
nad 50 (síťové)

Zlevněné ①
52 Kč
60 Kč
67 Kč
79 Kč
86 Kč
94 Kč
101 Kč
112 Kč
120 Kč
127 Kč
139 Kč
146 Kč
154 Kč
161 Kč
172 Kč
180 Kč
187 Kč
199 Kč
206 Kč
214 Kč
221 Kč
232 Kč
240 Kč
247 Kč
259 Kč
277 Kč

Obyčejné
364 Kč
416 Kč
468 Kč
546 Kč
598 Kč
650 Kč
702 Kč
780 Kč
832 Kč
884 Kč
962 Kč
1 014 Kč
1 066 Kč
1 118 Kč
1 196 Kč
1 248 Kč
1 300 Kč
1 378 Kč
1 430 Kč
1 482 Kč
1 534 Kč
1 612 Kč
1 664 Kč
1 716 Kč
1 794 Kč
1 924 Kč

Zlevněné ①
182 Kč
208 Kč
234 Kč
273 Kč
299 Kč
325 Kč
351 Kč
390 Kč
416 Kč
442 Kč
481 Kč
507 Kč
533 Kč
559 Kč
598 Kč
624 Kč
650 Kč
689 Kč
715 Kč
741 Kč
767 Kč
806 Kč
832 Kč
858 Kč
897 Kč
962 Kč

Obyčejné
980 Kč
1 120 Kč
1 260 Kč
1 470 Kč
1 610 Kč
1 750 Kč
1 890 Kč
2 100 Kč
2 240 Kč
2 380 Kč
2 590 Kč
2 730 Kč
2 870 Kč
3 010 Kč
3 220 Kč
3 360 Kč
3 500 Kč
3 710 Kč
3 850 Kč
3 990 Kč
4 130 Kč
4 340 Kč
4 480 Kč
4 620 Kč
4 830 Kč
5 180 Kč

Zlevněné ①
490 Kč
560 Kč
630 Kč
735 Kč
805 Kč
875 Kč
945 Kč
1 050 Kč
1 120 Kč
1 190 Kč
1 295 Kč
1 365 Kč
1 435 Kč
1 505 Kč
1 610 Kč
1 680 Kč
1 750 Kč
1 855 Kč
1 925 Kč
1 995 Kč
2 065 Kč
2 170 Kč
2 240 Kč
2 310 Kč
2 415 Kč
2 590 Kč

Zaměstnanecké

450 Kč

Časové jízdné jednozónové a relační v zónách 101 Ústí nad Labem, 201 Most, 211 Komořany-Záluží,
221 Litvínov, 301 Děčín, 371 Varnsdorf, 401 Teplice, 461 Bílina, 501 Chomutov, 511 Jirkov, 661 Roudnice nad Labem
7 denní

Zóna

30 denní

90 denní

365 denní

Hotovostní i elektronická platba Hotovostní i elektronická platba Hotovostní i elektronická platba
(jízdní doklady v papírové podobě (jízdní doklady v papírové podobě
(jízdní doklady pouze
i na bázi BČK DÚK a DÚKapky)
i na bázi BČK DÚK a DÚKapky)
na bázi BČK DÚK a DÚKapky)
Obyčejné

101 Ústí n. L. ④

160 Kč

201 Most
211 Komořany-Záluží
221 Litvínov
201 Most 221 Litvínov
211 Komořany-Záluží
- 221 Litvínov
201 Most 211 Komořany-Záluží
301 Děčín ④
371 Varnsdorf
401 Teplice
461 Bílina
501 Chomutov
511 Jirkov
501 Chomutov 511 Jirkov
661 Roudnice nad
Labem

140 Kč
140 Kč
140 Kč

Zlevněné ①
⑱ 60 Kč
⑲ 80 Kč
⑳ 80 Kč
70 Kč
70 Kč
70 Kč

180 Kč

Obyčejné

440 Kč
440 Kč
440 Kč

Zlevněné ①
⑱ 175 Kč
⑲ 280 Kč
⑳ 280 Kč
220 Kč
220 Kč
220 Kč

90 Kč

680 Kč

340 Kč

1 800 Kč

900 Kč

200 Kč

160 Kč

80 Kč

580 Kč

290 Kč

1 560 Kč

780 Kč

200 Kč

160 Kč

80 Kč

580 Kč

290 Kč

1 560 Kč

780 Kč

200 Kč

149 Kč
75 Kč
150 Kč
75 Kč
165 Kč
158 Kč

74 Kč
37 Kč
75 Kč
37 Kč
38 Kč
38 Kč

541 Kč
260 Kč
530 Kč
260 Kč
572 Kč
546 Kč

270 Kč
130 Kč
265 Kč
130 Kč
132 Kč
132 Kč

1 423 Kč
700 Kč
1 260 Kč
700 Kč
1 540 Kč
1 470 Kč

711 Kč
350 Kč
630 Kč
350 Kč
377 Kč
367 Kč

276 Kč
140 Kč
266 Kč
140 Kč
293 Kč
293 Kč

165 Kč

38 Kč

572 Kč

132 Kč

1 540 Kč

377 Kč

293 Kč

75 Kč

37 Kč

260 Kč

130 Kč

700 Kč

350 Kč

140 Kč

565 Kč

Obyčejné

Zaměstnanecké

1 200 Kč
1 200 Kč
1 200 Kč

Zlevněné ①
⑱ 470 Kč
⑲ 685 Kč
⑳ 750 Kč
600 Kč
600 Kč
600 Kč

1 500 Kč

285 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč

④ pro zónu 101 Ústí n. L. lze zakoupit i na bázi BBK (uznáváno pouze na linkách MHD) a v mobilní aplikaci SEJF nebo od data vyhlášení na
.............................www.dpmul.cz v Mobilní aplikaci DPmÚL (uznáváno pouze na linkách MHD a PAD). Informace podává pouze DPmÚL a.s.
.....pro zónu 301 Děčín lze ukládat též na BBK a Děčínskou kartu (uznáváno pouze na linkách MAD). Informace podává pouze DPMD, a.s.
⑱ děti a mládež 6-18 let, ⑲ žáci a studenti 18-26 let, ⑳ osoby nad 65 let
① Zlevněné:
Děti a mládež 6-18 let:
………………………….…..
Žáci a studenti 18-26 let:
Osoby nad 65 let:

od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem nebo žákovským průkazem
nebo studentským průkazem (ISIC)
.prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia (ISIC)
prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem

Elektronická platba - úhrada DÚKapkou, BBK nebo elektronickou peněženkou
DÚKapka - mobilní aplikace pro nákup a používání jízdních dokladů, nabídka jízdních dokladů bude rozšiřována postupně
BBK - bezkontaktní bankovní karta (platební karta), podporují pouze někteří dopravci, platby bez zadání PIN pouze do 500 Kč
Elektronická peněženka - funkcionalita na bezkontaktní čipové kartě DÚK (BČK DÚK)
MHD - městská hromadná doprava, MAD - městská autobusová doprava, PAD - příměstská autobusová doprava

Ceník DÚK
Ostatní časové jízdné jednozónové v zóně 101 Ústí nad Labem

Platnost od: 1. 7. 2022

105 Kč
7 denní zvýhodněné - D (pro důchodce -65) ⑫
135 Kč
7 denní zvýhodněné - J (pro osobu přepravující dítě do věku 3 let) ⑫
Vydává pouze DPmÚL a.s.
310 Kč
30 denní zvýhodněné - D (pro důchodce -65) ⑫
370 Kč
30 denní zvýhodněné - J (pro osobu přepravující dítě do věku 3 let) ⑫
Jízdenky na bázi BČK DÚK
110 Kč
nebo BBK (uznáváno pouze na linkách MHD)
30 denní zvýhodněné - N (pro osoby omezené na svéprávnosti) ⑬
nebo v mobilní aplikaci SEJF
805 Kč
90 denní zvýhodněné - D (pro důchodce -65) ⑫
a v Mobilní aplikaci DPmÚL
970 Kč
90 denní zvýhodněné - J (pro osobu přepravující dítě do věku 3 let) ⑫
(uznáváno pouze na linkách MHD a PAD)
2 800 Kč
180 denní obyčejné ⑫
3 990 Kč
365 denní obyčejné ⑫
Informace podává pouze DPmÚL a.s.
0 Kč
365 denní pro bezplatnou přepravu ⑭
0 Kč
1825 denní pro bezplatnou přepravu ⑭
⑫ lze zakoupit na bázi BBK, BČK DÚK, v mobilní aplikaci SEJF a od data vyhlášení na www.dpmul.cz v Mobilní aplikaci DPmÚL
⑬ lze zakoupit pouze na bázi BBK
⑭ lze zakoupit pouze na bázi BBK nebo BČK DÚK

Ostatní časové jízdné jednozónové v zóně 201 Most
365 denní obyčejné
365 denní zlevněné

4 000 Kč
2 000 Kč

Hotovostní i elektronická platba
(jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)

4 000 Kč
2 000 Kč

Hotovostní i elektronická platba
(jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)

Ostatní časové jízdné jednozónové v zóně 221 Litvínov
365 denní obyčejné
365 denní zlevněné

Ostatní časové jízdné relační v zónách 201 Most - 211 Komořany-Záluží,
201 Most - 221 Litvínov, 201 Most - 211 Komořany-Záluží
365 denní obyčejné (relace 201-221)
365 denní zlevněné (relace 201-221)
365 denní obyčejné (relace 211-221)
365 denní zlevněné (relace 211-201)
365 denní obyčejné (relace 201-211)
365 denní zlevněné (relace 201-211)

6 000 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč
2 500 Kč
5 000 Kč
2 500 Kč

Hotovostní i elektronická platba
(jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)

Ostatní časové jízdné jednozónové v zóně 401 Teplice
7 denní seniorská 60-65
30 denní seniorská 60-65
90 denní seniorská 60-65
90 denní pro Městskou policii Teplice, Policie ČR OŘ Teplice
90 denní pro přepravu psa
365 denní seniorská 70+
365 denní zlevněná pro členy Svazu bojovníku za svobodu,
Konfederace politických vězňů a Svazu PTP
365 denní přenosné pro Městskou policii Teplice

130 Kč
440 Kč
1 020 Kč
1 100 Kč
760 Kč
1 100 Kč

Hotovostní i elektronická platba
(jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)

500 Kč
830 Kč

Ostatní časové jízdné relační v zónách 501 Chomutov - 511 Jirkov ④
7 denní seniorská SD
30 Kč
30 denní seniorská SD
100 Kč
90 denní seniorská SD
285 Kč
365 denní seniorská SD
1 000 Kč
④ lze ukládat též na původní kartu BUS KARTA. Bližší informace podává pouze DPCHJ, a. s.

Hotovostní i elektronická platba
(jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)

Jednodenní síťové jízdné Euro-Nisa-Ticket (jízdní doklady pouze v papírové podobě) ②
Hotovostní i elektronická platba
Pro 1 osobu
(1 osoba bez omezení věku a maximálně 2 děti do 15 let)
Pro 2 osoby
(2 osoby bez omezení věku a maximálně 2 děti do 15 let)
Pro 3 osoby
(3 osoby bez omezení věku a maximálně 2 děti do 15 let)
Pro 4 osoby
(4 osoby bez omezení věku a maximálně 2 děti do 15 let)
Pro 5 osob
(5 osob bez omezení věku a maximálně 2 děti do 15 let)
Jízdní kolo/pes
② platí jeden den a do 04:00 hodin následujícího dne, čas zakoupení musí předcházet času kontroly

Cena
260 Kč
390 Kč
430 Kč
470 Kč
510 Kč
90 Kč

Elektronická platba - úhrada BBK nebo elektronickou peněženkou (pro úhradu jízdních dokladů na této straně nelze použít DÚKapku)
BBK - bezkontaktní bankovní karta (platební karta), podporují pouze někteří dopravci, platby bez zadání PIN pouze do 500 Kč
Elektronická peněženka - funkcionalita na bezkontaktní čipové kartě DÚK (BČK DÚK)
MHD - městská hromadná doprava, PAD - příměstská autobusová doprava

Ceník DÚK + VVO ⑧
Jednotlivé jízdné

Dubí/Cínovec
(423)

Dubí (421)

Teplice (401)

Z tarifu DÚK

Do tarifu VVO
Altenberg (63)
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63)
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63)
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum

Jednotlivé jízdné
Z tarifu VVO

Do tarifu DÚK
Teplice (401)
Altenberg (63)
Dubí (421)
Dubí/Cínovec (423)
Teplice (401)
Dippoldiswalde (60)
Dubí (421)
Bad Gottleuba (71)
Dubí/Cínovec (423)
Teplice (401)
Freital (61)
Pirna
Dubí (421)
(70)
Dubí/Cínovec (423)
Teplice (401)
Dresden (10)
Dubí (421)
Verbundraum
Dubí/Cínovec (423)

Platnost do: 31. 7. 2022
Obyčejné
Dítě 6-15 let
nad 15 let
47 Kč
35 Kč
107 Kč

88 Kč

120 Kč

100 Kč

142 Kč

110 Kč

34 Kč

30 Kč

97 Kč

87 Kč

110 Kč

98 Kč

132 Kč

107 Kč

28 Kč

26 Kč

88 Kč

78 Kč

101 Kč

90 Kč

125 Kč

101 Kč

Obyčejné
nad 15 let
4,70 €
3,90 €
3,50 €
6,70 €
6,00 €
5,50 €
9,00 €
8,30 €
7,80 €
11,20 €
10,50 €
10,00 €

Dítě 6-15 let
3,20 €
2,80 €
2,30 €
4,60 €
4,20 €
3,70 €
6,10 €
5,70 €
5,20 €
7,50 €
7,10 €
6,60 €

⑧ prodej pouze na lince 398 a 360, jízdní doklady pouze v papírové podobě,
…..směr VVO prodej pouze v Kč, směr DÚK prodej v EUR

.

Ceník DÚK + VVO ⑧
Jednotlivé jízdné

Dubí/Cínovec
(423)

Dubí (421)

Teplice (401)

Z tarifu DÚK

Do tarifu VVO
Altenberg (63)
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63)
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63)
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum

Jednotlivé jízdné
Z tarifu VVO

Do tarifu DÚK
Teplice (401)
Altenberg (63)
Dubí (421)
Dubí/Cínovec (423)
Teplice (401)
Dippoldiswalde (60)
Dubí (421)
Bad Gottleuba (71)
Dubí/Cínovec (423)
Teplice (401)
Freital (61)
Pirna
Dubí (421)
(70)
Dubí/Cínovec (423)
Teplice (401)
Dresden (10)
Dubí (421)
Verbundraum
Dubí/Cínovec (423)

Platnost od: 1. 8. 2022
Obyčejné
Dítě 6-15 let
nad 15 let
48 Kč
35 Kč
112 Kč

88 Kč

125 Kč

100 Kč

148 Kč

110 Kč

35 Kč

30 Kč

100 Kč

87 Kč

114 Kč

98 Kč

137 Kč

107 Kč

28 Kč

27 Kč

91 Kč

80 Kč

105 Kč

92 Kč

130 Kč

103 Kč

Obyčejné
nad 15 let
4,80 €
4,00 €
3,50 €
7,00 €
6,20 €
5,70 €
9,40 €
8,60 €
8,10 €
11,70 €
10,90 €
10,40 €

Dítě 6-15 let
3,20 €
2,80 €
2,40 €
4,60 €
4,20 €
3,80 €
6,10 €
5,70 €
5,30 €
7,50 €
7,10 €
6,70 €

⑧ prodej pouze na lince 398 a 360, jízdní doklady pouze v papírové podobě,
…..směr VVO prodej pouze v Kč, směr DÚK prodej v EUR

.

Ceník DÚK + VVO ⑧
Týdenní jízdné

Dubí/Cínovec
(423)

Dubí (421)

Teplice (401)

Z tarifu DÚK

Do tarifu VVO
Altenberg (63)
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63)
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63)
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum

Měsíční jízdné

Dubí/Cínovec
(423)

Dubí (421)

Teplice (401)

Z tarifu DÚK

Do tarifu VVO
Altenberg (63)
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63)
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63)
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum

Obyčejné
nad 15 let
723 Kč

Dítě 6-15 let
427 Kč

1 118 Kč

722 Kč

1 552 Kč

1 048 Kč

1 971 Kč

1 359 Kč

641 Kč

406 Kč

1 036 Kč

701 Kč

1 470 Kč

1 027 Kč

1 889 Kč

1 338 Kč

588 Kč

393 Kč

983 Kč

688 Kč

1 417 Kč

1 014 Kč

1 836 Kč

1 325 Kč

Obyčejné
nad 15 let
2 209 Kč

Dítě 6-15 let
1 245 Kč

3 343 Kč

2 093 Kč

4 582 Kč

3 019 Kč

5 792 Kč

3 929 Kč

1 923 Kč

1 173 Kč

3 057 Kč

2 021 Kč

4 296 Kč

2 947 Kč

5 506 Kč

3 857 Kč

1 741 Kč

1 128 Kč

2 875 Kč

1 976 Kč

4 114 Kč

2 902 Kč

5 324 Kč

3 812 Kč

⑧ prodej pouze na lince 398 a 360, jízdní doklady pouze v papírové podobě,
…..směr VVO prodej pouze v Kč, směr DÚK prodej v EUR

Týdenní jízdné
Z tarifu VVO

Do tarifu DÚK
Teplice (401)
Altenberg (63)
Dubí (421)
Dubí/Cínovec (423)
Teplice (401)
Dippoldiswalde (60)
Dubí (421)
Bad Gottleuba (71)
Dubí/Cínovec (423)
Teplice (401)
Freital (61)
Dubí (421)
Pirna (70)
Dubí/Cínovec (423)
Teplice (401)
Dresden (10)
Dubí (421)
Verbundraum
Dubí/Cínovec (423)

Měsíční jízdné
Z tarifu VVO

Do tarifu DÚK
Teplice (401)
Altenberg (63)
Dubí (421)
Dubí/Cínovec (423)
Teplice (401)
Dippoldiswalde (60)
Dubí (421)
Bad Gottleuba (71)
Dubí/Cínovec (423)
Teplice (401)
Freital (61)
Dubí (421)
Pirna (70)
Dubí/Cínovec (423)
Teplice (401)
Dresden (10)
Dubí (421)
Verbundraum
Dubí/Cínovec (423)

Platnost do: 31. 7. 2022
Obyčejné
Dítě 6-15 let
nad 15 let
26,80 €
15,80 €
23,80 €
15,00 €
21,80 €
14,60 €
41,40 €
26,70 €
38,40 €
25,90 €
36,40 €
25,50 €
57,50 €
38,80 €
54,50 €
38,00 €
52,50 €
37,60 €
73,00 €
50,30 €
70,00 €
49,50 €
68,00 €
49,10 €

Obyčejné
nad 15 let
81,80 €
71,20 €
64,50 €
123,80 €
113,20 €
106,50 €
169,70 €
159,10 €
152,40 €
214,50 €
203,90 €
197,20 €

Dítě 6-15 let
46,10 €
43,40 €
41,80 €
77,50 €
74,80 €
73,20 €
111,80 €
109,10 €
107,50 €
145,50 €
142,80 €
141,20 €

Ceník DÚK + VVO ⑧
Týdenní jízdné

Dubí/Cínovec
(423)

Dubí (421)

Teplice (401)

Z tarifu DÚK

Do tarifu VVO
Altenberg (63)
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63)
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63)
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum

Měsíční jízdné

Dubí/Cínovec
(423)

Dubí (421)

Teplice (401)

Z tarifu DÚK

Do tarifu VVO
Altenberg (63)
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63)
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63)
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum

Obyčejné
nad 15 let
745 Kč

Dítě 6-15 let
498 Kč

1 158 Kč

809 Kč

1 612 Kč

1 149 Kč

2 046 Kč

1 475 Kč

663 Kč

457 Kč

1 076 Kč

768 Kč

1 530 Kč

1 108 Kč

1 964 Kč

1 434 Kč

610 Kč

430 Kč

1 023 Kč

741 Kč

1 477 Kč

1 081 Kč

1 911 Kč

1 407 Kč

Obyčejné
nad 15 let
2 271 Kč

Dítě 6-15 let
1 499 Kč

3 454 Kč

2 384 Kč

4 750 Kč

3 354 Kč

6 013 Kč

4 304 Kč

1 985 Kč

1 356 Kč

3 168 Kč

2 241 Kč

4 464 Kč

3 211 Kč

5 727 Kč

4 161 Kč

1 803 Kč

1 265 Kč

2 986 Kč

2 150 Kč

4 282 Kč

3 120 Kč

5 545 Kč

4 070 Kč

⑧ prodej pouze na lince 398 a 360, jízdní doklady pouze v papírové podobě,
…..směr VVO prodej pouze v Kč, směr DÚK prodej v EUR

Týdenní jízdné
Z tarifu VVO

Do tarifu DÚK
Teplice (401)
Altenberg (63)
Dubí (421)
Dubí/Cínovec (423)
Teplice (401)
Dippoldiswalde (60)
Dubí (421)
Bad Gottleuba (71)
Dubí/Cínovec (423)
Teplice (401)
Freital (61)
Dubí (421)
Pirna (70)
Dubí/Cínovec (423)
Teplice (401)
Dresden (10)
Dubí (421)
Verbundraum
Dubí/Cínovec (423)

Měsíční jízdné
Z tarifu VVO

Do tarifu DÚK
Teplice (401)
Altenberg (63)
Dubí (421)
Dubí/Cínovec (423)
Teplice (401)
Dippoldiswalde (60)
Dubí (421)
Bad Gottleuba (71)
Dubí/Cínovec (423)
Teplice (401)
Freital (61)
Dubí (421)
Pirna (70)
Dubí/Cínovec (423)
Teplice (401)
Dresden (10)
Dubí (421)
Verbundraum
Dubí/Cínovec (423)

Platnost od: 1. 8. 2022
Obyčejné
Dítě 6-15 let
nad 15 let
27,60 €
18,40 €
24,60 €
16,90 €
22,60 €
15,90 €
42,90 €
29,90 €
39,90 €
28,40 €
37,90 €
27,40 €
59,70 €
42,50 €
56,70 €
41,00 €
54,70 €
40,00 €
75,80 €
54,60 €
72,80 €
53,10 €
70,80 €
52,10 €

Obyčejné
nad 15 let
84,10 €
73,50 €
66,80 €
127,90 €
117,30 €
110,60 €
175,90 €
165,30 €
158,60 €
222,70 €
212,10 €
205,40 €

Dítě 6-15 let
55,50 €
50,20 €
46,80 €
88,30 €
83,00 €
79,60 €
124,20 €
118,90 €
115,50 €
159,40 €
154,10 €
150,70 €

Ceník DÚK + VMS ⑧

Platnost do: 31. 7. 2022

Jednotlivé jízdné

Hora Sv.
Šebestiána Křimov (521)
(524)

Chomutov
(501)

Z tarifu DÚK

Do tarifu VMS

Marienberg (26, 64)

Reitzenhain (33)

Dítě 6-15 let

Reitzenhain (33)

40 Kč

20 Kč

Marienberg (26, 64)

50 Kč

25 Kč

Reitzenhain (33)

32 Kč

16 Kč

Marienberg (26, 64)

40 Kč

20 Kč

Reitzenhain (33)

24 Kč

12 Kč

Marienberg (26, 64)

30 Kč

15 Kč

Jednotlivé jízdné
Z tarifu VMS

Obyčejné
nad 15 let

Do tarifu DÚK
Hora Sv. Šebestiána
(524)
Křimov (521)
Chomutov (501)
Hora Sv. Šebestiána
(524)
Křimov (521)
Chomutov (501)

Obyčejné
nad 15 let

Dítě 6-15 let

4,00 €

2,70 €

4,00 €
5,70 €

2,70 €
3,80 €

4,00 €

2,70 €

4,00 €
5,70 €

2,70 €
3,80 €

Další uznávané jízdní doklady DÚK+VMS na lince 588
Síťové jízdné DÚK (jízdní doklady v papírové podobě i na bázi BČK DÚK)
Síťové jízdné VMS
⑧ prodej pouze na lince 588, jízdní doklady pouze v papírové podobě,
.....směr VMS prodej pouze v Kč, směr DÚK prodej v EUR

.

Ceník DÚK + VMS ⑧

Platnost od: 1. 8. 2022

Jednotlivé jízdné

Hora Sv.
Šebestiána Křimov (521)
(524)

Chomutov
(501)

Z tarifu DÚK

Do tarifu VMS

Marienberg (26, 64)

Reitzenhain (33)

Dítě 6-15 let

Reitzenhain (33)

50 Kč

25 Kč

Marienberg (26, 64)

60 Kč

30 Kč

Reitzenhain (33)

40 Kč

20 Kč

Marienberg (26, 64)

48 Kč

24 Kč

Reitzenhain (33)

30 Kč

15 Kč

Marienberg (26, 64)

36 Kč

18 Kč

Jednotlivé jízdné
Z tarifu VMS

Obyčejné
nad 15 let

Do tarifu DÚK
Hora Sv. Šebestiána
(524)
Křimov (521)
Chomutov (501)
Hora Sv. Šebestiána
(524)
Křimov (521)
Chomutov (501)

Obyčejné
nad 15 let

Dítě 6-15 let

4,40 €

2,90 €

4,40 €
6,30 €

2,90 €
4,20 €

4,40 €

2,90 €

4,40 €
6,30 €

2,90 €
4,20 €

Další uznávané jízdní doklady DÚK+VMS na lince 588
Síťové jízdné DÚK (jízdní doklady v papírové podobě i na bázi BČK DÚK)
Síťové jízdné VMS
⑧ prodej pouze na lince 588, jízdní doklady pouze v papírové podobě,
.....směr VMS prodej pouze v Kč, směr DÚK prodej v EUR

.
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Úvod
Tyto smluvní přepravní podmínky integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje
(dále jen „SPP DÚK“) platí u dopravců uvedených v příloze č. 1 těchto SPP DÚK (dále jen
„Dopravce“ nebo „Dopravci“) na linkách integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého
kraje (dále jen „DÚK“) uvedených v příloze č. 2 těchto SPP DÚK.
Koordinátorem DÚK je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02.
čl. 1. Použití těchto podmínek
1.1

Dopravci vyhlašují tyto SPP DÚK v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
v platném znění, v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, a dle
vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,
v platném znění (dále jen „Přepravní řád“) a v souladu se zákonem č. 114/1995, o
vnitrozemské plavbě, v platném znění.

1.2

SPP DÚK platí pro přepravu osob, jejich zavazadel a živých zvířat ve veřejné silniční osobní
dopravě a ve veřejné drážní osobní dopravě provozované v rámci DÚK zúčastněnými
Dopravci a stanovují podmínky pro vznik přepravní smlouvy, podmínky přepravy, práva,
povinnosti a odpovědnost cestujících a Dopravců zapojených v DÚK.

1.3

Bližší způsob a postup při uplatňování cen a určených podmínek stanovuje Tarif Dopravy
Ústeckého kraje (dále jen „Tarif DÚK“).

čl. 2. Základní pojmy
DÚK je integrovaný dopravní systém Dopravy Ústeckého Kraje provozovaný na území definovaném
tarifními zónami.
SPP jsou smluvní přepravní podmínky
Tarif DÚK stanovuje výši jízdného a přepravného, způsob nabytí a platnost jízdních dokladů
a způsob jejich použití.
Dopravní karta DÚK (též DK DÚK nebo BČK DÚK) je bezkontaktní čipová karta sloužící jako nosič
elektronických jízdenek a elektronických peněz v DÚK.
DÚKapka je mobilní aplikace, umožňující nákup a použití elektronických jízdních dokladů DÚK
prostřednictvím mobilního zařízení, jako je telefon, tablet nebo obdobné zařízení s přístupem
k internetu (v textu je název DÚKapka skloňován). Podmínky jejího užívání jsou stanoveny
obchodními podmínkami v příloze č. 5 Tarifu DÚK. Cena jízdních dokladů zakoupených
prostřednictvím DÚKapky odpovídá ceně elektronické platby dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného
v příloze č. 1 Tarifu DÚK.
Mobilní jízdenky DPmÚL jsou elektronické jízdenky na bázi SMS jízdenky, mobilní aplikace SEJF
a mobilní aplikace DPmÚL. Jsou uznávány pouze v zóně 101 Ústí n. L. na linkách MHD a PAD.
Informace podává pouze DPmÚL. Podmínky pro jejich výdej a platnost jsou uvedeny v příloze č. 4
Tarifu DÚK.
Příjmový doklad je potvrzení o uskutečněné platbě za jízdenku uloženou na BČK DÚK nebo
o vkladu elektronických peněz do elektronické peněženky uložené na BČK DÚK. Příjmový doklad
o zaplacení není jízdním dokladem. Jako jízdenka slouží elektronický zápis na BČK DÚK, kterým se
cestující při případné kontrole musí prokázat (jízdní doklad na bázi BČK DÚK).
Pověřená osoba je zaměstnanec dopravce nebo Ústeckého kraje, který se prokáže identifikačním
štítkem, kontrolním odznakem nebo průkazem Dopravce nebo Ústeckého kraje.
MHD je městská hromadná doprava. V rámci Tarifu DÚK a SPP DÚK je jako MHD označována
městská autobusová a městská trolejbusová doprava.
MAD Děčín je městská autobusová doprava Děčín.
DPMD je Dopravní podnik města Děčína, a.s., provozovatel linek MAD Děčín.
BBK je bezkontaktní bankovní karta (kreditní nebo debetní platební karta a to i emulovaná do
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mobilních telefonů, hodinek apod.). BBK je možné použít na linkách MAD Děčín dopravce DPMD
v souladu s dokumentem „Všeobecné obchodní podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních
bankovních karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku města Děčína, a. s.“,
linkách MHD v Chomutově a Jirkově dopravce DPCHJ v souladu s dokumentem „Všeobecné
obchodní podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních bankovních karet určených pro odbavení
ve vozidlech Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.“ a na linkách MHD Ústí n. L.
dopravce DPmÚL v souladu s dokumentem „Všeobecné obchodní podmínky užívání bezkontaktní
platební karty na linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.“. Při
platbách jízdného prostřednictvím BBK je cena jízdného rovna ceně odpovídající elektronické platbě
dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK. Při platbě prostřednictvím BBK ve
vozidlech je vydán papírový jízdní doklad (mimo použití BBK v režimu Check in/Check out a jako
identifikátoru k elektronické časové jízdence).
DPCHJ je Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s., provozovatel linek MHD zajišťujících
dopravní obslužnost obcí: Chomutov, Jirkov, Černovice, Droužkovice, Spořice, Údlice, Otvice a
Březno.
DPmML je DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a. s., provozovatel linek MHD zajišťujících
dopravní obslužnost obcí Mostu, Litvínova a přilehlých obcí, na kterých jsou uznávány pouze
integrované jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi DÚKapky (nevydává a neuznává jízdní
doklady na bázi BČK DÚK a nepoužívá elektronickou peněženku na BČK DÚK).
BUS KARTA je bezkontaktní čipová karta, vydávaná dopravcem DPCHJ před zapojením do DÚK.
BUS KARTU je možné použít pouze na linkách MHD dopravce DPCHJ v souladu s „Obchodními
podmínkami pro vydání a užívání bezkontaktní čipové karty“ ve vozidlech DPCHJ a. s. Při platbách
jízdného z BUS KARTY je cena jízdného rovna ceně jako v případě platby z elektronické peněženky
BČK DÚK dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK.
Děčínská karta je bezkontaktní platební karta ve formě „stickeru“, vydávaná dopravcem DPMD a
Statutárním městem Děčín. Děčínská karta má stejné vlastnosti jako BBK.
PAD je příměstská autobusová doprava, linky uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK s označením 401 až
899.
ČD jsou České dráhy a. s., které jsou integrovány do DÚK, Na železničních regionálních linkách ČD
uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je přednostně vydáván i uznáván tarif DÚK, tarif ČD je zde
vydáván i uznáván; na železničních dálkových linkách ČD uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je
vydáván i uznáván tarif DÚK (v definovaných úsecích) a vydáván i uznáván tarif ČD; pro cesty mimo
DÚK je vydáván i uznáván tarif ČD na celou zamýšlenou trasu ve spojích ČD.
GW Train je GW Train Regio, a.s., která je integrována do DÚK, uznává a vydává jízdní doklady
DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a nabíjí elektronické peněženky na BČK DÚK. Nevydává
vlastní BČK DÚK a v případě cesty mimo Ústecký kraj bude přednostně nabízen tarif a SPP GW
Train. Na linkách GW Train uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván také tarif a SPP GW
Train.
ARRIVA vlaky je ARRIVA vlaky s.r.o., která je integrována do DÚK, uznává a vydává jízdní doklady

DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a nabíjí elektronické peněženky na BČK DÚK. Nevydává
vlastní BČK DÚK a v případě cesty mimo Ústecký kraj bude přednostně nabízen tarif a SPP ARRIVA
vlaky. Na linkách ARRIVA vlaky uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván také tarif a SPP
ARRIVA vlaky.
PID je Pražská integrovaná doprava, jejíž vybrané linky PID a jejich úseky uvedené v příloze č. 2
SPP DÚK ve výčtu linek PAD jsou integrovány do DÚK. Linky PID se dle technických možností
způsobu odbavení dělí na plně integrované do DÚK (jsou vydávány i uznávány všechny jízdní
doklady dle tarifu DÚK a na všech nosičích jízdních dokladů dle tarifu DÚK) a na částečně
integrované do DÚK (jsou pouze uznávány pohledem jízdní doklady DÚK v papírové podobě nebo
v mobilní aplikaci DÚKapka). Na linkách PID je nárok na bezplatnou přepravu dle tarifu DÚK
uplatňován pouze na území Ústeckého kraje bez přesahu do Středočeského kraje. Na linkách PID
platí SPP PID.
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Vybrané linky DÚK a jejich úseky uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK ve výčtu linek PAD jsou
integrovány do PID. Linky DÚK se dle technických možností způsobu odbavení dělí na plně
integrované do PID (jsou vydávány i uznávány všechny jízdní doklady dle tarifu PID a na všech
nosičích jízdních dokladů dle tarifu PID) a na částečně integrované do PID (jsou pouze uznávány
pohledem jízdní doklady PID v papírové podobě nebo v mobilní aplikaci PID Lítačka). Na linkách
DÚK je nárok na bezplatnou přepravu dle tarifu PID uplatňován pouze na území Středočeského
kraje bez přesahu do Ústeckého kraje. Na linkách DÚK platí SPP DÚK a na území Středočeského
kraje i SPP PID.
Tarifní zóny DÚK a tarifní pásma PID jsou vyznačeny v jízdních řádech.
IDOL je integrovaná doprava Libereckého kraje, jejíž vybrané linky uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK
jsou integrovány do DÚK. Jsou zde uznávány pouze integrované jízdní doklady DÚK v papírové
podobě i na bázi DÚKapky (BČK DÚK nejsou uznávány). Na linkách IDOL je uznáván tarif DÚK
s výjimkou bezplatných přeprav, platí však tarif IDOL a SPP IDOL. Na vybraných linkách DÚK
uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván tarif IDOL s výjimkou bezplatných přeprav, platí však
tarif DÚK a SPP DÚK.
Länderbahn je železniční dopravce Die Länderbahn GmbH DLB, jehož linka L7 (specifikovaný
úsek) uvedená v příloze č. 2 SPP DÚK je zapojena do DÚK. Na této lince jsou uznávány i vydávány
jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi DÚKapky a BČK DÚK. Dopravce dále vydává i
uznává tarif trilex, který je uznáván i na vybraných linkách DÚK uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK.
VVO je dopravní svaz Horního Polabí sdružující dopravce v části německé spolkové země Sasko (s
centrem ve městě Drážďany).
Tarif DÚK + VVO je tarif, který je v prodeji na linkách uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK a nabízí
se jen z vybraných zón DÚK do vybraných zón VVO, nebo naopak. Tento jízdní doklad se řídí
tarifem a SPP DÚK na území Ústeckého kraje nebo tarifem VVO na území VVO. Na území DÚK
i VVO se nabízí tyto jízdní doklady: jízdenka pro jednotlivou jízdu, 7denní či 30denní jízdní doklad.
Vyjmenované jízdní doklady jsou pouze papírové, integrované.
VMS je dopravní svaz Střední Sasko sdružující dopravce v části německé spolkové země Sasko (s
centrem ve městě Chemnitz).
Tarif DÚK + VMS je tarif, který je v prodeji na linkách uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK a nabízí
se jen z vybraných zón DÚK do vybraných zón VMS, nebo naopak. Tento jízdní doklad se řídí
tarifem a SPP DÚK na území Ústeckého kraje nebo tarifem VMS na území VMS. Na území DÚK
i VMS se nabízí tyto jízdní doklady: jízdenka pro jednotlivou jízdu. Jízdní doklady jsou pouze
papírové. Na území DÚK jsou integrované a na území VMS platí pouze na lince 588.
DPmÚL je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., provozovatel linek MHD v Ústí nad Labem
a příměstských linek do Chlumce, Přestanova a Dolních Zálezel. Na linkách MHD Ústí nad Labem
a na linkách do Chlumce, Přestanova a Dolních Zálezel s přepravou dle Tarifu DÚK a SPP DPmÚL
tohoto provozovatele jsou uznávány integrované jízdní doklady vydané v souladu s tímto Tarifem
DÚK a platné dle SPP DÚK. Na linkách PAD uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK jsou uznávány též
částečně integrované mobilní jízdenky DPmÚL.
SPP DPmÚL jsou Smluvní přepravní podmínky Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
a platí na linkách městské hromadné dopravy provozované tímto dopravcem.
Ve smyslu těchto SPP DÚK je vozidlem jakýkoliv dopravní prostředek používaný dopravci DÚK
k zajištění přepravy osob, jejich zavazadel a živých zvířat na linkách uvedených v příloze č. 2 SPP
DÚK, tedy i plavidlo na lodní lince uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK.
čl. 3. Vznik a plnění přepravní smlouvy
3.1

Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vzniká mezi Dopravci zúčastněnými na
přepravě a cestujícím závazkový právní vztah, jehož obsahem je závazek každého na
přepravě zúčastněného Dopravce v části přepravy, kterou v rámci uzavřené přepravní
smlouvy realizuje, cestujícího přepravit řádně a včas spoji uvedenými v platných jízdních
řádech za podmínek stanovených Přepravním řádem, SPP DÚK, Tarifem DÚK a závazek
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cestujícího zaplatit cenu za přepravu podle Tarifu DÚK a dodržovat podmínky Přepravního
řádu, SPP DÚK, Tarifu DÚK. Při přepravě vlakem ČD rovněž platí závazek cestujícího a SPP
a tarif ČD, při přepravě vlakem GW Train rovněž platí závazek cestujícího a SPP a tarif GW
Train, při přepravě vlakem ARRIVA vlaky rovněž platí závazek cestujícího a SPP a tarif
ARRIVA vlaky, při přepravě linkami zařazenými do PID rovněž platí závazek cestujícího a SPP
PID, při přepravě na linkách provozovaných DPmÚL rovněž platí závazek cestujícího a SPP
DPmÚL, při přepravě s dopravci zařazenými do VVO provozujícími integrované linky i na
území DÚK platí závazek cestujícího a SPP DÚK jen na území Ústeckého kraje, při přepravě
vozidlem městské hromadné dopravy je povinen dodržovat rovněž SPP a tarif vyhlášené
dopravcem MHD.
3.2

Každý Dopravce zúčastněný na přepravě odpovídá za přepravu po té části přepravní cesty,
kterou zajišťuje. Jakoukoliv škodní událost vzniklou při přepravě je cestující povinen
neprodleně nahlásit pověřené osobě Dopravce viz odst. 3.4.

3.3

Přepravní smlouva je uzavřena a dochází k jejímu plnění, jestliže cestující využije svého
práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla nebo vstoupí do prostoru
Dopravce označeného jako veřejnosti přístupný pouze s platným jízdním dokladem.
Přepravní smlouva je též uzavřena, umožní-li Dopravce, aby cestující nastoupil do vozidla
a jízdné zaplatil bezodkladně po nástupu do vozidla.

3.4

Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle
uzavřené přepravní smlouvy. Za splnění přepravní smlouvy se považuje provedení přepravy
v jiném než sjednaném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy
pověřenou osobou.

3.5

Cestující je sám zodpovědný za to, že nastoupí do správného vozidla v nástupní stanici,
přestoupí v přestupní stanici a z vozidla v cílové stanici vystoupí včas, na stanovených
místech a na správné straně a zakoupí si správný jízdní doklad pro danou cestu v souladu
s Tarifem DÚK a SPP DÚK.

3.6

V případě, že zbývající čas platnosti jízdního dokladu cestujícímu neumožňuje dle jízdního
řádu dojet do další stanice, cestující nebude připuštěn k další přepravě (Tento bod se
nevztahuje na mimořádné události způsobené na straně dopravců).

3.7

Dopravce je povinen vydávat písemné potvrzení o omezení nebo zastavení dopravy,
vynechání nebo doby zpoždění svého spoje, jestliže o to cestující požádá. Místa vydávání
potvrzení jsou informační kanceláře příslušných dopravců nebo otevřené pokladny
železničních stanic. Potvrzení o zpoždění spoje vydávají pověřené osoby:
a) u dopravců Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, Autobusy Karlovy Vary a. s., Dopravní
společnost Ústeckého kraje, p. o a dopravců provozujících turistické linky ve vozidlech,
b) u dopravce ARRIVA CITY s.r.o. v informační kanceláři,
c) u železničních dopravců ve vozidlech a v otevřených pokladnách,
d) v rámci PID se zpožděnky nevydávají.

čl. 4. Povinnosti cestujícího
4.1

Cestující je povinen zejména:
a) seznámit se před uzavřením přepravní smlouvy s platným Přepravním řádem, SPP DÚK
a s platným Tarifem DÚK, v případě, že nástupní, výstupní stanice nebo obě stanice leží
mimo území DÚK též jiným tarifem a SPP Dopravce a v případě přestupu na linky MHD
Ústí nad Labem také SPP DPmÚL,
b) zaujmout v prostoru stanice takové místo, aby mohl být pověřenou osobou včas před
příjezdem do stanice spatřen,
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c) nastupovat do vozidel PAD a MHD pouze předními dveřmi (v případě linek MHD Ústí nad
Labem se nástup řídí dle SPP DPmÚL), nastupovat do vozů/souprav železničních
dopravců všemi dveřmi,
d) vstupovat na přístavní můstek včetně lávky pouze za účelem nastupování a vystupování
a až po přistání lodi, přičemž nastupující cestující musí dát přednost vystupujícím
cestujícím,
e) nastupovat na loď a vystupovat z lodi pouze vchodem obsluhovaným posádkou lodi,
f)

opatřit si platný jízdní doklad před zahájením cesty a prokázat se jím neprodleně při
nástupu do vozidla, případně si jízdní doklad při nástupu zakoupit u pověřené osoby ve
vozidle, anebo v případě nastoupení do vlaku ve stanici, kde není výdejna jízdenek nebo
je uzavřena, nejpozději do okamžiku, kdy bude pověřenou osobou vyzván k předložení
jízdních dokladů,

g) po zakoupení jízdního dokladu si jízdní nebo příjmový doklad převzít,
h) při převzetí jízdenky se přesvědčit, zda mu byla jízdenka vydána podle jeho požadavků;
i)

mít při zahájení přepravy, po celou dobu přepravy a v okamžiku vystupování z vozidla
platný jízdní doklad (kterým je též platný průkaz opravňující cestujícího k bezplatné
přepravě), jímž se prokáže při kontrole jízdních dokladů, včetně platného průkazu
opravňujícího ke slevě, je-li sleva poskytnuta,

j)

zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost provozu, bezpečnost
a plynulost přepravy, bezpečnost vlastní nebo ostatních cestujících a brát ohledy na
ostatní osoby,

k) uvolnit prostory či vyhrazená místa pro cestující s dětmi do 10 let, pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace a pro těhotné ženy těmto osobám,
l)

uvolnit místa cestujícím s platnou místenkou pro dané místo,

m) dbát pokynů a příkazů pověřených osob,
n) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li se
cestující platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit jízdné a přirážku nebo nade vší
pochybnost prokázat svou totožnost osobním dokladem,
o) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za porušení povinností stanovených
cestujícím Přepravním řádem nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy
cestujících nebo jiné obtěžování cestujících,
p) obsadit maximálně jedno místo k sezení,
q) připoutat se, pokud je sedadlo vybaveno bezpečnostním pásem; v případě, že cestující
stojí, je povinen se za jízdy držet,
r) přepravovat zvíře pouze řádně zajištěné (v přepravní schráně nebo pouze s náhubkem
a na vodítku),
s) ve vozidlech PAD včas před výstupem použít příslušné signalizační zařízení pro výstup
před zastávkou; pokud toto signalizační zařízení použil jiný cestující a uvnitř vozu svítí
světelná signalizace „STOP“ nebo „ZASTAVÍME“, cestující signalizační zařízení pro
výstup před zastávkou nepoužije.
4.2

Ve vozidlech Dopravce je zakázáno:
a) cestovat při cestě mezi stanicemi nástupní a cílové zóny mimo povolenou cestu, tedy
mimo nejkratší cestu nebo mimo cestu s nejmenším počtem přestupů nebo mimo cestu
s nejkratší docházkovou či přestupní vzdáleností, anebo mimo cestu časově
nejvýhodnější,
b) cestovat s použitím zóny/zón, které leží mimo Matici povolených cest DÚK uvedené
v příloze č. 4 těchto SPP DÚK,
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c) pokračovat v cestování za zakoupenou cílovou zónu,
d) cestovat s předměty, které mohou ohrozit bezpečnost a plynulost provozu, bezpečnost a
plynulost přepravy, zdraví a bezpečnost vlastní nebo ostatních cestujících (zejména
zbraně, střelivo, výbušniny, drogy, chemikálie, jedy apod.),
e) mluvit za jízdy na osobu řídící vozidlo,
f)

chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě
audiovizuální techniku,

g) kouřit (včetně tzv. elektronických cigaret),
h) provozovat podomní prodej; odkládat tiskoviny jakéhokoliv druhu,
i)

vyrušovat nebo obtěžovat ostatní cestující,

j)

otevírat za jízdy dveře vozidla, deaktivovat zábranu proti vypadnutí nebo systém
blokování dveří proti otevření,

k) vyhazovat z vozidla předměty, nechat předměty vyčnívat z vozidla nebo se z vozidla
vyklánět,
l)

vystupovat nebo nastupovat v místech, která nejsou stanicí, anebo pokud je vozidlo
v pohybu,

m) nastupovat do vozidla prohlášeného pověřenou osobou za obsazené,
n) uvádět bezdůvodně v činnost signalizační zařízení ve vozidle,
o) zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro osoby řídící nebo doprovázející
vozidlo nebo v prostoru, který znemožňuje osobě řídící vozidlo bezpečný výhled
z vozidla, nebo v prostoru, do něhož se otevírají dveře kabiny strojvedoucího,
p) bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,
q) znečisťovat ostatní cestující nebo vozidlo svým oděvem nebo svým jednáním,
zavazadlem či přepravovaným zvířetem,
r) poškozovat vozidlo.
4.3

Do vozidel a z vozidel se smí nastupovat a vystupovat pouze ve stanicích, a není-li vozidlo v
pohybu. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo stanici nebo ve stanici, kde podle
jízdního řádu nezastavuje, smí cestující vystoupit, případně i nastoupit jen se souhlasem
pověřené osoby. Pokud je ohlášen odjezd nebo pokud se zavírají dveře, je zakázáno
nastupovat do vozidla či vystupovat z vozidla.

4.4

V prostorách určených pro cestující je zakázáno:
a) kouřit (včetně tzv. elektronických cigaret),
b) znečisťovat ostatní cestující, prostory nebo zařízení svým oděvem nebo svým jednáním,
c) chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě
audiovizuální techniku,
d) provozovat podomní prodej; odkládat tiskoviny jakéhokoliv druhu,
e) vyrušovat nebo obtěžovat ostatních cestující,
f)

4.5

umožnit pohyb zvířat, zejména psů bez vodítka a bez náhubku.

Do prostor určených pro veřejnost označených jako prostory přístupné jen na základě
platného jízdního dokladu je možno vstupovat jen s tímto jízdním dokladem; na dráze
celostátní a regionální též s jiným dokladem opravňujícím ke vstupu do těchto prostor. Každý,
kdo se v těchto prostorách nachází, se na požádání pověřené osoby prokáže příslušným
planým dokladem.
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4.6

Z důvodu ochrany majetku a zajištění bezpečnosti cestujících a zaměstnanců Dopravního
podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. je v označených vozidlech MHD prostor pro cestující
monitorován kamerovým systémem se záznamem. Správcem osobních údaje je Dopravní
podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., IČ: 64053466, příjemci osobních údajů jsou Městská
policie a Policie ČR. Bližší údaje ke kamerovému systému jsou cestujícím k dispozici na
stránkách dopravního podniku v sekci osobní údaje.

4.7

Při prokázaném znečištění nebo poškození vozidel a při porušení zákazu kouření budou
účtovány skutečné náklady na úklid, nejméně však 100 Kč při okamžité úhradě na místě,
příp. 500,- Kč při dodatečné platbě, případné další nároky Dopravce zůstávají nedotčeny.

4.8

Porušení povinností a zákazů uvedených v čl. 4 se považuje za porušení SPP DÚK a pokud
cestující tyto povinnosti a zákazy poruší, může být z přepravy vyloučen.

čl. 5. Jízdní doklad
5.1

Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje
platným jízdním dokladem. Jízdní doklady je cestující povinen předložit ke kontrole na
každou výzvu pověřené osoby Dopravce, který část dopravy provádí, nebo pověřené osoby
Ústeckého kraje, a to kdykoliv během přepravy nebo při pobytu v prostoru Dopravce
označeném jako veřejnosti přístupný s platným jízdním dokladem.

5.2

Platným jízdním dokladem je nepoškozená papírová jízdenka, nebo čitelná elektronická
jízdenka na bázi BČK DÚK, DÚKapky, BBK nebo Mobilní jízdenky DPmÚL v odpovídající
ceně, tarifní kategorii, územní (zónově vymezené) a časové platnosti. Druhy jízdních
dokladů, ceny jízdného a územní a časová platnost a další tarifní podmínky DÚK jsou
stanoveny Tarifem DÚK.

5.3

Integrovaný papírový jízdní doklad DÚK a elektronický jízdní doklad na bázi DÚKapky
umožňuje přestup mezi dopravními prostředky jednotlivých Dopravců zapojených do DÚK.
Částečně integrované jízdní doklady na bázi BČK DÚK umožňují přestup mezi dopravními
prostředky vybraných Dopravců zapojených do DÚK, viz příloha č. 1 SPP DÚK a příloha č.
2 SPP DÚK.

5.4

Při zakoupení jízdenky prostřednictvím BČK DÚK, případně pouze při nahrání časového
kuponu na BČK DÚK (v případě, že cestující platí hotovostně, respektive vkládá peníze na
BČK DÚK) cestující obdrží papírový doklad o zaplacení, který slouží jako doklad o zaplacení
nebo jako doklad pro případnou reklamaci (dále jen „příjmový doklad“). Jízdním dokladem je
pouze zápis jízdního dokladu na BČK DÚK, kterým se cestující při případné kontrole musí
prokázat. Papírový příjmový doklad o zaplacení není sám o sobě jízdním dokladem, ale
slouží pouze jako potvrzení o uskutečněné transakci (např. při reklamaci nebo pro daňové
účely cestujícího či jeho zaměstnavatele apod.).

5.5

Papírový příjmový doklad o zaplacení vydaný při zakoupení jízdního dokladu na BČK DÚK
obsahuje tyto údaje:





jednotné záhlaví obsahující:
 text „Příjmový doklad“,
 text „DÚK“,
 název, adresu, IČ a DIČ Dopravce, který vydal jízdní doklad,
 místo prodeje:
 vozidla - číslo linky a spoje nebo číslo vlaku,
 předprodej - název předprodejního místa,
datum a čas prodeje,
časová platnost jízdního dokladu na BČK DÚK, ke kterému je příjmový doklad vydáván
(pokud je jízdní doklad časově omezen):
 datum a čas začátku platnosti jízdního dokladu,
 datum a čas konce platnosti jízdního dokladu,
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5.6

Papírový jízdní doklad DÚK obsahuje tyto údaje:










5.7

relační platnost jízdního dokladu na BČK DÚK (pokud je jízdní doklad na BČK DÚK
časově omezen):
 název a číslo výchozí a cílové zóny (pokud jízdní doklad neplatí pro všechny
zóny DÚK),
 text „Síťová jízdenka“ (pouze v případě nákupu jízdního dokladu platného pro
všechny zóny DÚK, tj. např. jednodenní lístek pro zavazadlo, jednodenní síťová
jízdenka DÚK),
druh jízdného,
cena v Kč včetně DPH,
sazba DPH,
logické a fyzické číslo BČK DÚK,
zůstatek elektronické peněženky na BČK DÚK (pouze v případě platby z elektronické
peněženky).

jednotné záhlaví obsahující:
 text „Jízdní doklad DÚK“,
 název, adresu, IČ a DIČ Dopravce, který vydal jízdní doklad,
 místo prodeje:
 vozidla - číslo linky a spoje nebo číslo vlaku,
 předprodej - název předprodejního místa,
datum a čas prodeje,
časová platnost jízdního dokladu (pokud je jízdní doklad časově omezen):
 datum a čas začátku platnosti jízdního dokladu,
 datum a čas konce platnosti jízdního dokladu,
územní platnost jízdního dokladu:
 název výchozí a cílové zóny (pokud je jízdní doklad omezen zónově) nebo
informaci o platnosti v DÚK (v případě síťových jízdenek), (oblast územní
platnosti se v případě jízdenek Labe-Elbe a Euro-Nisa na papírové jízdní
doklady neuvádí)
 text „Síťová jízdenka“ (pouze v případě jízdního dokladu platného pro všechny
zóny DÚK), nebo výpis nadzón, které může cestující pro svou cestu použít,
přestupnost:
 text „nepřestupní“ (v případě neintegrovaných jízdních dokladů vydaných na
konkrétní spoj),
název tarifu,
cena v Kč včetně DPH,
sazba DPH.

Elektronický jízdní doklad zobrazený v DÚKapce obsahuje tyto údaje:







text „Jízdní doklad DÚK“,
časová platnost jízdního dokladu (pokud je jízdní doklad časově omezen):
 datum a čas začátku platnosti jízdního dokladu,
 datum a čas konce platnosti jízdního dokladu,
územní platnost jízdního dokladu:
 název výchozí a cílové zóny (pokud je jízdní doklad omezen zónově) nebo
informaci o platnosti v DÚK (v případě síťových jízdenek),
 text „Síťová jízdenka“ (pouze v případě jízdního dokladu platného pro všechny
zóny DÚK), nebo výpis nadzón, které může cestující pro svou cestu použít,
přestupnost:
 text „nepřestupní“ (v případě neintegrovaných jízdních dokladů vydaných na
konkrétní spoj),
název tarifu,
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cena v Kč včetně DPH,
ochranné kontrolní prvky:
 běžící aktuální čas s přesností na sekundy,
 grafický obrazec,
 2D kód.

5.8

Papírový příjmový doklad o zaplacení vydaný při zakoupení jízdního dokladu na BČK DÚK a
papírový jízdní doklad DÚK je vytištěn na termocitlivém papíru s ochrannými prvky. Cestující
je povinen chránit tyto doklady před jejich poškozením, zejména před sluncem, vodou,
teplotou nad 40°C, měkčeným PVC, uhlovým a samopropisovacím papírem, organickými
rozpouštědly, změkčovadly, lepidly. Pro potřeby archivace je cestující povinen opsat si číslo
jízdenky (u autobusových dopravců je značeno „ČL“ jako číslo lístku).

5.9

Jako platný jízdní doklad ve vyjmenovaných linkách DÚK a jejich vyznačených úsecích dle
přílohy č. 2 SPP DÚK jsou uznávány i jízdní doklady PID, včetně dokládání nároku na slevu,
s výjimkou bezplatných přeprav. Cestující, který se neprokáže jízdním dokladem dle Tarifu
DÚK nebo nedoloží nárok na slevu dle Tarifu PID, je posuzován jako cestující DÚK. Přirážky
k jízdnému za nedodržení přepravních a tarifních podmínek se řídí odst. 9.11. Tarifní pásma
PID jsou uvedena v příslušných jízdních řádech vyjmenovaných linek DÚK.

5.10

Jako platný jízdní doklad ve vyjmenovaných linkách PID dle přílohy č. 2, je uznáván i jízdní
doklad DÚK, včetně dokládání nároku na slevu, s výjimkou bezplatných přeprav. Cestující,
který se neprokáže jízdním dokladem dle Tarifu DÚK nebo nedoloží nárok na slevu dle Tarifu
DÚK, je posuzován jako cestující PID. Přirážky k jízdnému za nedodržení přepravní a tarifní
kázně se řídí SPP PID. Tarifní zóny DÚK jsou uvedeny v příslušných jízdních řádech
vyjmenovaných linek PID.

5.11

Jako platný jízdní doklad na lince L7 (specifikovaný úsek) Länderbahn GmbH dle přílohy č. 2,
je uznáván i jízdní doklad DÚK, včetně dokládání nároku na slevu, s výjimkou bezplatných
přeprav. Cestující, který se neprokáže jízdním dokladem dle Tarifu DÚK nebo nedoloží nárok
na slevu dle Tarifu DÚK, je posuzován jako cestující se společností Länderbahn GmbH.

5.12

Papírový jízdní doklad DÚK + VVO bude uznán na území DÚK jako jízdní doklad DÚK a na
území VVO jako jízdní doklad VVO. Jízdní doklad DÚK + VVO obsahuje časovou a místní
platnost na území DÚK a na území VVO obdobně dle odst. 5.6 s doplňujícím textem
v německém jazyce. Tyto jízdní doklady budou vydávat pouze dopravci s umožněným
prodejem tarifu DÚK + VVO. Tito dopravci jsou uvedeni v příloze č. 2.

čl. 6. Placení jízdného, jízdní doklady a jejich prodej
6.1

Předprodej jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu se neprovádí. Tyto jízdní doklady platí od
okamžiku jejich zakoupení S výjimkou DÚKapky, kde se předprodej a počátek platnosti
jízdních dokladů řídí obchodními podmínkami v příloze č. 5 Tarifu DÚK.

6.2

Jízdní doklady pro libovolné zóny/relace lze zakoupit:
a) v otevřených osobních pokladnách železničních stanic na území Ústeckého kraje,
b) v předprodejních místech Dopravců,
c) ve vozidlech u pověřených osob, na linkách MHD jen omezený sortiment (jízdenky pro
jednotlivou jízdu a 1denní jízdenky),
d) v mobilní aplikaci DÚKapka,
e) jako Mobilní jízdenky DPmÚL pro linky MHD a PAD v zóně 101 Ústí n. L.,
f)

na BBK pro linky MAD Děčín v zóně 301 Děčín též prostřednictvím e-shopu DPMD,a.s.
(www.dpmas.cz),

g) na karty vydané DPCHJ a.s. též prostřednictvím e-shopu DPCHJ a.s. (www.dpchj.cz),
h) na BBK pro linky MHD DPmÚL též prostřednictvím eShop EOS,
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i)

v samoobslužných automatech dopravců.

6.3

Předprodej časových jízdenek je možný nejdříve 14 dní před prvním dnem platnosti,
předprodej časových jízdenek jednozónových pro zónu 401 Teplice u dopravce ARRIVA
CITY s.r.o. 1 měsíc před prvním dnem platnosti a 2 měsíce při zakoupení časového kupónu
přes e-shop DPMD.

6.4

Cestující je povinen zaplatit jízdné před zahájením jízdy, neprodleně po nastoupení do
vozidla nebo v případě nastoupení do vlaku ve stanici, kde není výdejna jízdenek nebo je
uzavřena, nejpozději do okamžiku, kdy bude vyzván k předložení jízdních dokladů.
V případech, kdy cestující nastoupí do vlaku ve stanici, kde není výdejna jízdenek nebo je
uzavřena, je cestující odbaven bez manipulační přirážky. Cestující je povinen o vystavení
jízdenky sám požádat u pověřené osoby nejpozději v okamžiku, kdy bude vyzván
k předložení jízdních dokladů. Výše manipulační přirážky ve vlacích se řídí SPP železničního
dopravce.

6.5

Při nákupu jízdenky za zlevněné jízdné je cestující starší 15 let povinen bez vyzvání předložit
průkaz na slevu bez vyzvání, nebude-li v zónách s MHD stanoveno jinak ve SPP nebo v tarifu
Dopravce provozujícího MHD v dané zóně.

6.6

Ve vozidlech PAD (linky PAD jsou uvedeny v příloze č. 2 SPP DÚK) je možný prodej jízdních
dokladů u řidiče pouze s výchozí zónou odpovídající příslušné stanici. Ve vozidlech MHD
Teplice je možný prodej jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu s nástupní zónou odpovídající
příslušné stanici, jednozónových časových jízdních dokladů pro zónu 401 Teplice
s počátkem platnosti v době prodeje jízdního dokladu (není umožněn předprodej časových
jízdenek) a jednodenních síťových jízdenek Labe-Elbe s počátkem platnosti v den prodeje.
V tarifních zónách s informační kanceláří Dopravce zapojeného do DÚK může být
v některých časech prodej časových jízdenek u řidiče omezen.

6.7

Ve vozidlech MHD Chomutov a Jirkov je možný prodej jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu
pouze ze zóny 501 Chomutov nebo ze zóny 511 Jirkov a jednodenních síťových. Ve
vozidlech MHD Chomutov a Jirkov není umožněn prodej časových jízdenek.

6.8

Ve vozidlech MHD DPmÚL je umožněn prodej jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu do zón
s obsluhou MHD a jednodenních síťových jízdenek DÚK v samoobslužném terminálu pro
bezhotovostní platbu u předních dveří. Ostatní relační papírové jízdní doklady pro jednotlivou
jízdu si cestující kupuje u řidiče vozidla bezhotovostní platbou.

6.9

Cestující je povinen jízdné uhradit mincemi nebo bankovkami, které jsou adekvátní výši
placeného jízdného (v případě hrazení jednotlivého jednozónového jízdního dokladu nemá
pověřená osoba povinnost přijímat hotovost převyšující 200 Kč). Pověřená osoba nemá
povinnost rozměňovat bankovky jakékoli nominální hodnoty a přijímat poškozené peníze.

6.10

Pokud to provozně technické podmínky či limity stanovené bankou neumožňují, nelze
vyžadovat provedení úhrady jízdného bankovní kartou. Cestující je povinen jízdné uhradit
jiným způsobem.

6.11

V MAD Děčín a MHD Chomutov a Jirkov jsou hotovostní platby přijímány pouze
prostřednictvím mincovního automatu. V tomto případě cestující, který platí jízdné
v hotovosti, je povinen připravit si odpočítané mince a vhodit je, bez prodlení po nástupu do
vozidla, jako celou částku do odbavovacího zařízení. Platí-li za více osob, je povinen předem
ohlásit jejich počet a osoby, za které platí, jsou povinny nastupovat s ním společně. Automat
přijímá mince v hodnotě 1, 2, 5, 10, 20, a 50 Kč a přeplatek nevrací. Po vhození příslušné
částky za jízdné automat vytiskne cestujícímu jízdenku.

6.12

Jízdní doklad je platný po dobu uvedenou na tomto jízdním dokladu, není-li uvedeno jinak.
Přerušení jízdy je v rámci doby platnosti jízdenky možné s výjimkou neintegrovaných
jízdenek pro jednotlivou jízdu v případě tarifů MHD v zónách s MHD.
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6.13

Reklamace jízdenky je třeba uplatnit do 3 minut po vydání jízdenky. Na pozdější reklamace
nebude brán zřetel. Reklamace z přepravy cestujících a zavazadel mohou být zaslány poštou
nebo e-mailem na adresu Dopravce.

čl. 7. Neplatné jízdní doklady
7.1

Jízdní doklady, použité v rozporu s Přepravním řádem, tarifem a SPP, jsou neplatné a mohou
být zabaveny; toto platí zvláště pro jízdní doklady, které
a) jsou poškozeny, ušpiněny nebo nečitelné tak, že již nemohou být zkontrolovány,
b) údaje na nich byly svévolně změněny,
c) jsou použity neoprávněnými osobami,
d) jsou použity pro jiné jízdy, než je přípustné,
e) nejsou platné v dané zóně (jsou použity mimo povolenou cestu stanovenou Tarifem DÚK
nebo mimo povolené kontrolní nadzóny stanovené Maticí povolených cest DÚK),
f)

jsou neplatné z důvodu uplynutí doby platnosti nebo z jiných důvodů,

g) nejedná se o originál.
7.2

Jízdenka, která opravňuje k přepravě pouze ve spojení s jiným dokladem, osvědčením příp.
průkazem na slevu jízdného nebo s osobním průkazem, který je uveden v tarifních
podmínkách, je neplatná a může být odebrána, pokud toto osvědčení nebo průkaz nebude
na vyžádání předložen.

7.3

Předložený průkaz na slevu musí být platný v daném čase, (u žákovských průkazů
prokazující věk do 18 let platnost průkazu není podmínkou), není-li stanoveno jinak, musí být
ověřený vydavatelem průkazu, musí obsahovat všechny údaje, tyto údaje nesmějí být
svévolně změněny, průkazy nesmí být poškozeny, nesmějí být použity neoprávněnými
osobami a nesmí být poškozeny, ušpiněny nebo nečitelné tak, že již nemohou být
zkontrolovány. Musí se jednat o originál.

7.4

Odebrání jízdenky je na vyžádání písemně potvrzeno.

7.5

Jízdní doklady na bázi DÚKapky se řídí i obchodními podmínkami v příloze č. 5 Tarifu DÚK.

čl. 8. Neplatné žákovské průkazy
8.1

Za ztracené nebo odcizené žákovské průkazy a nevyužité jízdenky se náhrada neposkytuje
a duplikáty se nevystavují.

8.2

Žákovský průkaz je považován za neplatný jestliže:
a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem nebo
SPP dopravce,
b) nejsou vyplněné předepsané údaje nebo jsou vyplněné zjevně nesprávně,
c) je používán bez požadované fotografie,
d) je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu
správnosti jeho použití,
e) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
f)

je použit neoprávněnou osobou,

g) uplynula doba jeho platnosti, s výjimkou cestujících ve věku od 15 let do 18 let, kdy je
průkaz použit pouze k prokázání věku cestujícího,
h) průkaz je vystaven na delší dobu, než je 30. 9. následujícího školního roku u žáků
základních škol a studentů středních škol, resp. dobu přesahující den ukončení
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aktuálního akademického roku u studentů vysokých škol (zejména případy, kdy je průkaz
vydán na více let),

8.3

i)

student dosáhl věku, kdy ztrácí nárok na příslušné zlevněné jízdné (tj. průkaz je vystaven
s platností překračující 26. narozeniny) nebo

j)

nejde o originál.

Neplatný žákovský průkaz podle písmen b) až j) je pověřená osoba dopravce nebo osoba
pověřená MD (v souladu se smlouvou uzavřenou mezi MD a dopravcem) k provádění
kontroly oprávněna odebrat. Odebrání žákovského průkazu cestujícímu písemně potvrdí.
Odebere-li dopravce nebo osoba uvedená v předchozí větě žákovský průkaz vydaný jiným
dopravcem, postoupí jej dopravci, který žákovský průkaz vydal.

čl. 9. Přirážky k jízdnému
9.1

Osobou pověřenou ke kontrole jízdních dokladů a oprávněnou dávat cestujícím pokyny
a příkazy je řidič, strojvedoucí, vlakvedoucí, průvodčí, kapitán lodi, posádka lodi nebo jiná
osoba pověřená Dopravcem či Ústeckým krajem a vybavená průkazem, identifikačním
štítkem, příp. odznakem Dopravce nebo Ústeckého kraje.

9.2

Pověřená osoba je oprávněna:
a) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného
a přirážky k jízdnému, anebo vyžadovat od cestujícího prokázání se osobními údaji
potřebnými pro vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na
místě,
b) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným
jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému nebo přirážku
za porušení přepravních podmínek na místě nebo se neprokáže osobními údaji
potřebnými pro vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na
místě,
c) vyloučit z přepravy cestujícího, který nastoupil do vozidla zjevně ovlivněn alkoholem nebo
jinou návykovou látkou, pokud ohrožuje nebo může ohrozit bezpečnost a plynulost
dopravy nebo veřejný pořádek, vzbuzuje veřejné pohoršení a odpor nebo ohrožuje
cestující a zaměstnance Dopravce,
d) vyloučit cestujícího z přepravy pokud cestující přes upozornění nedodržuje Přepravní
řád, SPP DÚK, Tarif DÚK nebo nerespektuje pokyny a příkazy pověřené osoby,
e) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním
dopravované, pokud jsou překážkou bezpečné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví
cestujících nebo pokud jejich dopravu neumožňují SPP DÚK.

9.3

Cestující je povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému:
a) pokud nemá platný jízdní doklad,
b) pokud si platný jízdní doklad obstaral, ten však při kontrole neukáže,
c) pokud nepředloží požadované osvědčení, oprávnění příp. průkaz na slevu jízdného nebo
jiný doklad dle Tarifu DÚK a těchto SPP DÚK opravňující cestujícího ke slevě uvedené
na jízdním dokladu,
d) pokud nemá platný jízdní doklad pro přepravu zavazadel či živých zvířat, které
přepravuje, pokud je toto dle tarifu nutné.
Pronásledování v trestním nebo správním řízení tímto zůstává nedotčeno. Ustanovení
odst. 9.3 a) až d) se neuplatňují, pokud zakoupení platné jízdenky nebo označení jízdenky
nebylo možné z důvodů, za které nenese cestující odpovědnost.

9.4

Přirážka k jízdnému činí 1500 Kč a cestující, kteří jsou v prodlení s úhradami těchto závazů
déle než 30 kalendářních dnů od provedené kontroly, bude dopravce vymáhat právní cestou.
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U železničních dopravců viz odst. 9.10. U autobusových linek PID a u autobusových linek
DÚK na území Středočeského kraje viz odst. 9.11.
9.5

Přirážka k jízdnému se v případě, kdy cestující zaplatí jízdné/přepravné a přirážku na místě
ve vozidle nebo do sedmi kalendářních dnů od uložení na pobočce Dopravce, snižuje na 700
Kč. U železničních dopravců viz odst. 9.10. U autobusových linek PID a u autobusových linek
DÚK na území Středočeského kraje viz odst. 9.11.

9.6

Pokud se cestující při kontrole jízdních dokladů prokáže jen průkazem opravňujícím ke slevě
bez platné jízdenky nebo zlevněnou papírovou jízdenkou bez předložení platného průkazu
na slevu, považuje se za cestujícího bez platné jízdenky. V takovém případě zaplatí v
závislosti na věku obyčejné jízdné nebo zlevněné jízdné pro děti do 15 let, a to z nástupní do
cílové stanice. Cena předložené jízdenky pro jednotlivou jízdu se odečítá. Kromě toho zaplatí
přirážku k jízdnému.

9.7

Cestující, který se při kontrole neprokáže platným jízdním dokladem, je povinen uvést své
osobní údaje a na vyžádání předložit osobní doklad. Pokud cestující odmítne pověřené
osobě své osobní údaje prokázat, bude o pomoc požádána Policie ČR nebo Městská policie.

9.8

Přirážka se sníží v případech uvedených v odst. 9.3 b) a c) na 50 Kč, pokud cestující během
15 kalendářních dnů od uložení předloží na pobočce Dopravce, případně osobě pověřené
Dopravcem svou časovou jízdenku uloženou na osobní nepřenosné BČK DÚK resp. povinné
osvědčení, oprávnění příp. průkaz na slevu jízdného nebo osobní doklad, který je nutno
dokládat spolu s jízdenkou. Z dodatečně předložených časových jízdních dokladů a
povinných osvědčení, oprávnění, příp. průkazů na slevu jízdného, musí vyplývat jejich
platnost v době kontroly. U železničních dopravců viz odst. 9.10.

9.9

Prokázání osobních údajů v případech uvedených v SPP DÚK není v rozporu se zákonnými
předpisy o ochraně osobních údajů, neboť se nejedná o sběr dat za účelem jejich
zpracovávání a shromažďování, ale pouze za účelem zajištění práva.

9.10

Pověřená osoba ve vlaku je oprávněna uložit cestujícímu, který se neprokázal platným
jízdním dokladem z příčin na jeho straně a nepožádal o odbavení jízdním dokladem dle
těchto SPP DÚK, zaplacení jízdného z nástupní do cílové stanice a zaplacení přirážky. Výše
přirážky ve vlacích a její případné snížení se řídí SPP železničního dopravce.

9.11

Přirážky k jízdnému za nedodržení přepravních a tarifních podmínek se u autobusových linek
PID a u autobusových linek DÚK na území Středočeského kraje řídí SPP PID.

čl. 10. Vrácení jízdného
10.1

Právo na vrácení jízdného nebo části jízdného za plně nevyužitou nebo jen částečně
nevyužitou časovou jízdenku z důvodů na straně cestujícího vzniká pouze u elektronických
jízdenek s 30denní a delší časovou platností uložených na nosiči BČK DÚK, DÚKapka a BBK
(osobních i anonymních) u Dopravce, který daný nosič vydal. Správu BČK DÚK vydaných
dopravci AD Podbořany a ČSAD Slaný převzal dopravce DSÚK. Cestují spolu s BČK DÚK
musí předložit i platný certifikát vydaný k dané BČK DÚK.

10.2

Cestujícímu bude vyplacen návratek ve výši uznané ceny časové jízdenky, od které se vždy
odečte srážka, zaokrouhlená aritmeticky na celé koruny. Srážka vyjadřuje oprávněnou výši
nákladů, které nese Dopravce při uplatnění práva z přepravní smlouvy.

10.3

Srážka se vypočte maximálně do výše ceny časové jízdenky v závislosti na počtu dosud
uplynulých dnů platnosti jízdenky včetně prvního dne platnosti a dne, kdy cestující uplatnil
právo z přepravní smlouvy,
a) u 30denních jízdenek: cena jízdenky x počet uplynulých dnů platnosti x 0,06,
b) u 90denních jízdenek: cena jízdenky x počet uplynulých dnů platnosti x 0,02,
c) u 180denních jízdenek: cena jízdenky x počet uplynulých dnů platnosti x 0,01,
d) u 365denních jízdenek: cena jízdenky x počet uplynulých dnů platnosti x 0,005,
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V případě vrácení jízdenky na BČK DÚK před začátkem její platnosti činí srážka 10 % z ceny
vraceného dokladu, minimálně 30 Kč.
Dopravce je oprávněn ve výjimečných situacích srážku snížit nebo neodečítat.
10.4

Nárok na vrácení jízdného nevzniká:
a) při vyloučení z přepravy,
b) při odebrání jízdenek, neplatných dle čl. 7,
c) u jízdenek dle obchodních nabídek uvedených v Tarifu DÚK,
d) a u zvláštního jízdného zaměstnaneckého.

čl. 11. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace
11.1

Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace a také cestující s dětmi do 10 let věku
mají přednost při obsazení míst k sezení, která jsou určena pro přepravu těchto osob
a označena odpovídajícími piktogramy. Ostatní cestující mohou taková místa obsadit pouze
tehdy, nenárokují-li jejich obsazení cestující, jimž jsou přednostně určena.

11.2

Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení
na sedadlech pro ně vyhrazených a označených piktogramy. Pokud není u těchto osob jejich
právo zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který
rezervované místo obsadil, je povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a
orientace místo uvolnit.

11.3

Dopravce přepraví cestující na invalidním vozíku, pro invalidy, jestliže to technické provedení
vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují. Určení zaměstnanci Dopravce
poskytnou cestujícímu veškerou dostupnou pomoc při nástupu, výstupu, nakládání
a vykládání vozíků. Jestliže technické provedení vozidla přepravu invalidního vozíku pro
invalidy umožňuje, zajistí Dopravce přístup do vozidla alespoň jedním označeným vstupem.

11.4

Cestující na invalidním vozíku pro invalidy smí vystoupit a nastoupit do vozidla pouze
s vědomím pověřené osoby. Vozík musí být po celou dobu přepravy zajištěn proti
samovolnému pohybu.

11.5

Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace dává řidiči autobusu nebo trolejbusu
nebo strojvedoucímu znamení o úmyslu vystoupit před příjezdem do stanice, kde hodlá
vystoupit, a to stisknutím speciálního signalizačního zařízení pro výstup starší osoby, výstup
cestujícího s kočárkem nebo na invalidním vozíku pro invalidy, je-li s ním vozidlo vybaveno.
Jinak použije běžné signalizační zařízení pro výstup nebo jiné zřetelné znamení dle možností
cestujícího.

11.6

U železničních dopravců se osoba s omezenou schopností pohybu a orientace přepravuje
ve vozech, které takovou přepravu umožňují, bližší informace poskytnou zaměstnanci
železničních stanic nebo pověřená osoba dopravce. Vozy se zvedací plošinou pro osoby
na invalidním vozíku pro invalidy jsou označeny mezinárodním symbolem přístupnosti.
Přeprava osob na invalidním vozíku pro invalidy ve vlacích ČD je realizována v souladu se
SPP ČD.

čl. 12. Přeprava osob na invalidním vozíku pro invalidy
12.1

Dopravce přepraví cestujícího na invalidním vozíku pro invalidy v bezbariérovém vozidle.

12.2

Dopravce přepraví cestujícího na invalidním vozíku pro invalidy i ve vozidle, které není
bezbariérové, pokud je zajištěna pomoc při nástupu a výstupu a pokud to technické
provedení vozidla umožňuje.

12.3

Pro nástup a výstup cestujících na invalidním vozíku pro invalidy se zásadně používají dveře
vozidla, označená piktogramem invalidního vozíku.
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12.4

Cestující na invalidním vozíku pro invalidy dává řidiči autobusu nebo trolejbusu znamení o
úmyslu nastoupit zvednutím ruky nebo jiným zřetelným znamením dle možností cestujícího.

12.5

Cestující na invalidním vozíku pro invalidy dává řidiči autobusu nebo trolejbusu nebo
strojvedoucímu znamení o úmyslu vystoupit před příjezdem do stanice, kde hodlá vystoupit,
a to stisknutím speciálního signalizačního zařízení pro výstup cestujícího na invalidním
vozíku pro invalidy nebo výstup cestujícího s kočárkem, je-li s ním vozidlo vybaveno. Jinak
použije běžné signalizační zařízení pro výstup nebo jiné zřetelné znamení dle možností
cestujícího.

12.6

Cestující na invalidním vozíku pro invalidy je povinen vozík ve vozidle umístit na místo,
označené symbolem invalidního vozíku, a po dobu přepravy zajistit vozík proti samovolnému
pohybu.

12.7

Pokud v autobusové zastávce nebo v zastávce MHD zastaví více vozidel, je řidič povinen
zajistit opětovné zastavení každého vozidla v úrovni označníku, pokud se ve stanici nachází
osoba na invalidním vozíku pro invalidy nebo pokud se tato osoba nachází ve vozidle
a signalizačním zařízením dala najevo svůj záměr z vozidla vystoupit na nejbližší zastávce.

12.8

Ve vozidlech je zakázaná přeprava elektrického skútru určeného pro přepravu osoby
s tělesným postižením nebo seniorů.

12.9

U železničních dopravců se osoba na invalidním vozíku pro invalidy přepravuje ve vozech,
které takovou přepravu umožňují, bližší informace poskytnou zaměstnanci železničních
stanic nebo pověřená osoba dopravce. Vozy se zvedací plošinou pro osoby na invalidním
vozíku pro invalidy jsou označeny mezinárodním symbolem přístupnosti. Přeprava osob na
invalidním vozíku pro invalidy ve vlacích ČD je realizována v souladu se SPP ČD.

čl. 13. Přeprava zavazadel, dětských kočárků a jízdních kol
13.1

Pro přepravu ručních zavazadel, spoluzavazadel a cestovních zavazadel ve vozidlech
autobusové dopravy platí níže uvedená ustanovení. V MHD v Ústí nad Labem je cestující
povinen dodržovat i SPP DPmÚL. Ve vlacích ČD je cestující povinen dodržovat i SPP ČD.

13.2

Cestující může vzít s sebou k přepravě zavazadla, která vzhledem k jejich rozměru, délce
nebo hmotnosti lze rychle a bez obtíží naložit a umístit ve vozidle nebo v prostoru pro
zavazadla, a to za předpokladu, že neohrožují bezpečnost přepravy, nejsou ostatním
cestujícím na obtíž a nejedná se o věci vyloučené z přepravy. Spoje, na kterých je přeprava
zavazadel omezena, jsou označeny v jízdních řádech. Z přepravy jsou vyloučeny
nebezpečné látky a nebezpečné předměty, zvláště
a) nabité zbraně,
b) hořlavé, výbušné, snadno vznětlivé, radioaktivní, těkavé a žíravé látky, topné plyny,
c) věci a látky, které mohou způsobit nákazu,
d) nezabalené nebo nechráněné věci, o které by se cestující mohli zranit, např. brusle bez
chráničů,
e) věc, kterou nelze ve vozidle umístit, protože jeden z jejích rozměrů přesahuje rozměry
90 x 60 x 50 cm,
f)

věc tyčového tvaru, kterou nelze ve vozidle umístit, protože jeden z jejích rozměrů
přesahuje 200 cm nebo průměr přesahuje 30 cm,

g) věc tvaru desky, kterou nelze ve vozidle umístit, protože jeden z jejích rozměrů
přesahuje rozměry 150 x 90 x 5 cm,
h) věc o hmotnosti vyšší než 50 kg,
i)
13.3

věc, která by pro svůj odpudivý vzhled nebo zápach mohla být cestujícím na obtíž.

Zavazadla se přepravují zásadně společně s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem, a to
buď jako ruční zavazadla nebo jako spoluzavazadla. Jeden cestující s platnou jízdenkou
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může s sebou přepravovat maximálně 3 zavazadla, z nichž druhé a třetí nesmí přesáhnout
rozměry 20 x 30 x 50 cm.
13.4

Cestující s platnou jízdenkou může vzít s sebou do vozu bezplatně jako ruční zavazadlo věci
snadno přenosné:
a) které lze umístit na klíně nebo nad a pod místem, které obsadil,
b) které nepřekročí ani jeden z rozměrů 70 x 40 x 30 cm, anebo překročí jeden z rozměrů
70 x 40 x 30 cm a zároveň nepřekročí ani jeden z rozměrů 90 x 60 x 40 cm,
c) zvířata ve zcela uzavřené schráně s nepropustným dnem, které nepřekročí ani jeden
z rozměrů 70 x 40 x 30 cm nebo překročí jeden z uvedených rozměrů a zároveň
nepřekročí rozměry 90 x 60 x 40 cm,
d) nákupní tašky na kolečkách,
e) dětské kočárky s dítětem (pro přepravu dětských kočárků bez dítěte platí ustanovení
o přepravě spoluzavazadel),
f)

invalidní vozíky pro invalidy držitelů průkazů ZTP a ZTP/P,

g) zdravotní pomůcky,
h) jedna souprava lyží (v obalu i bez obalu),
i)

sáně,

j)

snowboard,

k) jeden pár bruslí s chrániči nebo jeden pár kolečkových bruslí.
13.5

Všechna zavazadla, která překračují výše uvedené rozměry nebo neodpovídají definici
ručního zavazadla, se řídí podmínkami pro přepravu spoluzavazadel.

13.6

K jízdním dokladům 30denním a delším je přeprava zavazadla nebo kola nebo psa
přepravovaného beze schrány zdarma v časové a zónové platnosti vyjmenovaných jízdenek.
Přeprava kola zdarma neplatí na vybraných železničních linkách, na kterých je vyžadována
zpoplatněná rezervace místa pro kolo.

13.7

Cestující s platnou jízdenkou může vzít s sebou do vozidla jako spoluzavazadlo věci snadno
přenosné, které nelze přepravit jako ruční zavazadlo, a:
a) které svým charakterem vyžadují umístění na zvlášť určeném místě ve vozidle v prostoru
pro cestující,
b) které překračují jeden z rozměrů 90 x 60 x 40 cm, a zároveň nepřesáhnout rozměry:


90 x 60 x 50 cm u věcí tvaru kvádru,



200 cm délka a průměr 20 cm u věcí tvaru válce nebo tyče,



90 x 150 x 5 cm u věcí tvaru desky,

c) prázdný dětský kočárek,
d) zvíře ve schráně, pokud žádný její rozměr nepřesahuje rozměry 90 x 60 x 50 cm,
e) pes bez schrány,
f)

svázaný vánoční stromek,

g) velké cestovní tašky, kufry, krosny.
13.8

Přeprava jiných věcí, které svými rozměry přesáhnou jeden nebo více rozměrů
spoluzavazadla se neprovádí.

13.9

Cestující musí přepravované věci umístit tak, aby neohrozily bezpečnost a řádnost provozu
a nemohly obtěžovat ostatní cestující.

Strana 17 z 22

13.10 Ve vozidlech MHD a PAD je uvedeno, kolik kočárků v něm může být nejvýše najednou
přepravováno. Přepravu dalšího kočárku může řidič výjimečně povolit, pokud to umožňují
provozní podmínky, konstrukce vozidla a nebude ohrožena bezpečnost dítěte v kočárku ani
ostatních cestujících. Řidič může v oprávněném případě (ve vozidle je již přepravován
invalidní vozík pro invalidy, jiný/é dětský/é kočárek/ky s dítětem, vozidlo je již plně obsazeno)
přepravu dětského kočárku s dítětem odmítnout. Pro nástup a výstup cestujících s dětským
kočárkem se zásadně používají dveře vozidla označená piktogramem kočárku. Cestující
s dětským kočárkem dává řidiči znamení o úmyslu nastoupit zvednutím ruky, nastoupit může
až po souhlasu řidiče. Cestující s dětským kočárkem dává řidiči znamení o úmyslu vystoupit
před příjezdem do stanice, kde hodlá vystoupit, a to stisknutím speciálního signalizačního
zařízení pro výstup s kočárkem, je-li s ním vozidlo vybaveno, jinak použije běžné signalizační
zařízení pro výstup.
13.11 Přeprava dětských kočárků pro spolucestující dítě je při současném nástupu upřednostněna
před přepravou ostatních spoluzavazadel (v případech vyčerpání kapacity vhodných prostor
pro přepravu). Cestující s dětským kočárkem je povinen kočárek ve vozidle umístit na místo,
označené piktogramem kočárku, a po dobu přepravy zajistit kočárek proti samovolnému
pohybu. Kočárek musí být umístěn tak, aby neznemožňoval nástup a výstup a pohyb
cestujících ve vozidle. Po dobu přepravy musí být dítě z bezpečnostních důvodů umístěno
v kočárku a osoba, která ho doprovází, se musí zdržovat v bezprostřední blízkosti kočárku a
dbát na bezpečnost dítěte.
13.12 Přeprava jízdního kola spolu s cestujícím je možná pouze v případě dostatečných
prostorových kapacit. V případě využití cyklovleku nebo nástavby na kola za autobusem,
provede cestující naložení a upevnění kola (za pomoci upevňovadel dodaných v případě
nutnosti řidičem) sám. Řidič vozu provede následně kontrolu správného upevnění. Přeprava
jízdního kola může být při nedostatku místa odmítnuta. Zakoupením jízdního dokladu pro
přepravu jízdního kola nevzniká nárok na jeho přepravu. Každý cestující smí přepravovat
pouze jedno jízdní kolo. Přeprava se týká pouze:
a) jízdních kol a koloběžek se dvěma koly a nejvýše jedním sedlem,
b) složeného přídavného vozíku k jízdnímu kolu a
c) jízdního kola nebo koloběžky s pomocným elektromotorem, a to pouze pokud je cestující
sám schopen manipulace s kolem nebo koloběžkou a je to technicky proveditelné.
Motocykly a mopedy jsou z přepravy vyloučeny. Jízdní kola ve vlaku smí být přepravována
pouze ve víceúčelových oddílech, v prostorech nástupu a v oddílech pro větší zavazadla
se sklápěcími sedadly; ve vlacích ČD definují podmínky umístění jízdních kol SPP ČD.
Přeprava jízdní kol se ve vlacích ČD uskutečňuje formou spoluzavazadla (pod dohledem
cestujícího) nebo formou úschovy během přepravy (pod dohledem zaměstnance), služba je
vyhlášena v jízdním řádu. Společnou přepravou jízdních kol nesmí být ohrožen pořádek
a bezpečnost provozu a ostatní cestující nesmí být ohroženi příp. omezováni. Cestující
s jízdním kolem je povinen jízdní kolo zajistit proti samovolnému pohybu a mít ho pod
dohledem po celou dobu přepravy, aby byla zajištěna bezpečnost ostatních cestujících.
13.13 Přeprava jízdních kol a koloběžek na linkách PID se řídí na území Středočeského kraje SPP
PID.
13.14 Dopravní a provozní personál rozhodne v konkrétním případě, zda lze věci přepravit a kde
musí být uloženy.
13.15 Cena za přepravu spoluzavazadla a jízdního kola (přepravné) je stanovena Tarifem DÚK. V
integrovaných spojích dálkové dopravy ČD do DÚK platí pro přepravu spoluzavazadel,
cestovních zavazadel a jízdních kol také tarif dopravce.
čl. 14. Přeprava živých zvířat
14.1

Cestující může vzít s sebou drobná domácí a jiná malá zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní
předpisy, není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li zcela uzavřena
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v klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem. Zvíře lze
přepravovat jen v doprovodu cestujícího a pod jeho dohledem. Pro přepravu schrán se
zvířaty, s výjimkou psů, platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel nebo spoluzavazadel.
14.2

Psi, kteří nejsou nebo nemohou být umístěni ve schránách jako příruční zavazadlo nebo
spoluzavazadlo, mohou být přepravováni za předpokladu, že jsou na vodítku a mají
odpovídající náhubek. Jeden cestující může vzít s sebou do vozidla nejvýše dva psy bez
schrány. Pro tyto psy musí mít cestující zakoupeny jízdenky dle Tarifu DÚK.

14.3

Všechna další zvířata a zvířata s nakažlivými nemocemi jsou z přepravy vyloučena.

14.4

Pověřená osoba může z provozních důvodů s ohledem na bezpečnost cestujících
a bezpečnost a plynulost dopravy přepravu psa bez schrány odmítnout, případně psa bez
schrány z přepravy vyloučit.

14.5

Vodící psy, doprovázející nevidomé, asistenční a služební psy nelze vyloučit z přepravy ani
jejich přepravu odmítnout. Tito psi jsou přepravováni bezplatně a nemusí mít náhubek.

14.6

Stejně jako v regionálních spojích, tak i v integrovaných spojích dálkové dopravy ČD do DÚK
platí pro přepravu živých zvířat SPP ČD, a také tarif dopravce.

čl. 15. DÚKapka - mobilní aplikace pro nákup jízdních dokladů
15.1

DÚKapka je mobilní aplikace, umožňující nákup a použití elektronických jízdních dokladů
DÚK prostřednictvím mobilního zařízení, jako je telefon, tablet nebo obdobné zařízení s
přístupem k internetu. Podmínky jejího užívání jsou stanoveny obchodními podmínkami v
příloze č. 5 Tarifu DÚK.

15.2

Cestující je odpovědný za funkčnost svého mobilního zařízení s instalovanou DÚKapkou po
celou dobu přepravy. Pokud se cestující v okamžiku přepravní kontroly není schopen
prokázat platným jízdním dokladem v DÚKapce, je považován za cestujícího bez platného
jízdního dokladu. V případě, že cestující do 15 kalendářních dnů od uložení přirážky (článek
9) předloží na pobočce Dopravce svou časovou jízdenku uloženou v DÚKapce
s personifikovaným profilem, bude přirážka snížena na 50 Kč.

15.3

Cestující je odpovědný za správný výběr potřebného jízdního dokladu zakoupeného a
aktivovaného v DÚKapce (tarifní kategorie, územní a časová platnost). Aktivovaný jízdní
doklad již není možné stornovat, ani není možné jízdní doklad jakkoli upravit.

15.4

V případě zlevněných a zvýhodněných jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu a 1denních na
bázi DÚKapky musí cestující prokázat nárok na slevu odpovídajícím průkazem.

15.5

V případě časových vícedenních jízdních dokladů na bázi DÚKapky je nárok na slevu
prokázán tarifním profilem v aplikaci.

15.6

Po aktivaci zakoupeného jízdního dokladu v DÚKapce běží 1 minuta ochranného období
před začátkem platnosti. Na linkách MHD a železničních dopravců je cestující povinen
nastupovat do vozidel s již platným jízdním dokladem. Na linkách PAD je výjimečně umožněn
nástup do vozidel i s jízdenkou s běžícím ochranným obdobím.

15.7

V jedné DÚKapce mohou být aktivovány zároveň platné jízdní doklady pro jednotlivou jízdu
i jednodenní pro více cestujících.

15.8

Vícedenní jízdní doklady v DÚKapce jsou vázány na konkrétního cestujícího.

15.9

Přepravní kontrola jízdních dokladů na bázi DÚKapky:
a) cestující bez vyzvání ukáže pověřené osobě displej mobilního zařízení
s vyobrazenou jízdenkou k ověření (popis jízdenky bod 5.7),
b) u odbavovacích zařízení s možností automatické kontroly se přednostně provede
automatické ověření jízdenky. Cestující bez vyzvání přiloží displej mobilního
zařízení s vyobrazeným 2D kódem před čtečku 2D kódů k ověření (s odstupem cca
10 cm).
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15.10 Případné reklamace DÚKapky jsou přijímány pouze na www.ds-uk.cz/dukapka, emailu
dukapka@ds-uk.cz a telefonu č. 477 070 800 provozovaných dopravcem DSÚK.
čl. 16. BČK DÚK (bezkontaktní čipové karty DÚK)
16.1

U vybraných druhů jízdenek může Tarif DÚK stanovit jejich dostupnost pouze ve formě
elektronického zápisu jízdního dokladu uloženého na BČK DÚK.

16.2

Při zakoupení jízdenky na bázi BČK DÚK cestující obdrží i papírový doklad o zaplacení příjmový doklad. Jako jízdní doklad slouží elektronický zápis na BČK DÚK, kterým se
cestující při případné kontrole musí prokázat. Příjmový doklad o zaplacení není jízdním
dokladem, ale slouží pouze jako potvrzení o uskutečněné transakci, které je potřeba
v případě reklamace či ztráty BČK DÚK předložit.

16.3

Podmínky pořízení BČK DÚK a používání elektronické peněženky určuje Dopravce
v Podmínkách pro vydávání a užívání BČK DÚK, které jsou k dispozici v informační kanceláři
Dopravce.

16.4

BČK DÚK jsou vydávány a uznávány pouze u vybraných Dopravců dle přílohy č. 1 SPP DÚK,
v těchto variantách:
a) anonymní (nepersonifikovaná) BČK DÚK je přenosná, neobsahuje osobní údaje držitele,
b) osobní (personifikovaná) BČK DÚK je nepřenosná, na osobní BČK DÚK jsou vytištěné
osobní údaje a fotografie držitele.
Spolu s nově vyrobenou BČK DÚK obdrží zákazník i Certifikát BČK DÚK. Tento Certifikát
BČK DÚK je nutné předložit při řešení reklamace, blokování, odblokování, výměny a dalších
situací životního cyklu BČK DÚK. Konkrétní situace jsou popsány v Podmínkách pro
vydávání a užívání BČK DÚK, které jsou k dispozici v informační kanceláři Dopravce, který
BČK DÚK vydal.

16.5

Vydavatelem BČK DÚK je Dopravce, který vydal BČK DÚK a se kterým řeší držitel BČK DÚK
všechny situace, které mohou v životním cyklu BČK DÚK nastat. Na základě dohody mezi
jednotlivými vydavateli BČK DÚK může dojít k tomu, že správu karet vydaných původním
vydavatelem převezme nový vydavatel (jiný z Dopravců zapojených do systému DÚK). O
tomto kroku však musí být držitel karty informován v Podmínkách pro vydávání a užívání
BČK DÚK zveřejněných původním vydavatelem.

16.6

Na BČK DÚK je možné nahrát tzv. profily zákazníka. Na BČK DÚK anonymní i osobní lze
nahrát pouze časovou jízdenku dle platného profilu zákazníka. Profily zákazníka mohou být
na BČK DÚK dva. Držitel BČK DÚK má v případě osobní BČK DÚK na BČK DÚK dle data
narození automaticky nastaven první profil zákazníka „dítě 6-18“ nebo „dospělý 18+“.
V případě anonymní BČK DÚK je na BČK DÚK automaticky nastaven první profil zákazníka
„přenosný“ a druhý „dospělý 18+“- tyto profily jsou neměnné. Libovolný vydavatel BČK DÚK
je oprávněn na osobní BČK DÚK po předložení potřebných dokladů pro příslušnou kategorii
cestujících (viz Tarif DÚK) nahrát libovolný profil zákazníka s výjimkou profilu „přenosný“.
Výpis profilů zákazníka na osobní BČK DÚK je uveden v Tarifu DÚK v čl. 5.

16.7

Koordinátor DÚK může omezit platnost některých jízdních dokladů pouze pro držitele
osobních bezkontaktních čipových karet.

16.8

Osobní BČK DÚK může použít jen její držitel. Při zakoupení a kontrole jízdních dokladů musí
cestující předložit svou osobní BČK DÚK na kontrolu pověřené osobě, která zkontroluje, zda
BČK DÚK používá její oprávněný držitel.

16.9

BČK DÚK mají platnost 5 let od data vydání. Nárok na vypořádání financí uložených na BČK
DÚK musí její držitel uplatnit do 2 měsíců po skončení platnosti BČK DÚK.

16.10 Na BČK DÚK je možné mít uloženo max. 3 časové jízdenky.
16.11 Při platbě jízdného pomocí BČK DÚK je používána aplikace „elektronická peněženka“. Jedná
se o bezhotovostní platbu a z tohoto důvodu může být cena upřesněna na jednotlivé

Strana 20 z 22

desetihaléře. Elektronická peněženka slouží k nákupu jízdních dokladů pro držitele BČK
DÚK, spolucestujícího, případně zvíře a zavazadlo. Držitel BČK DÚK může pomocí
elektronické peněženky zaplatit jakýkoliv papírový jízdní doklad (bez ohledu na typ tarifu), na
který prokáže nárok v souladu s Tarifem DÚK. Na BČK DÚK lze uložit pouze jízdní doklady
pro držitele karty; pro spolucestujícího, zavazadlo, psa nebo jiné zvíře je nutné zakoupit
papírový jízdní doklad.
16.12 V případě zjištění nefunkčnosti BČK DÚK při odbavení ve vozidle se postupuje následovně:
a) má-li cestující příjmový (papírový) doklad o zakoupení jízdního dokladu na bázi BČK DÚK
s platnou časovou a zónovou platností, která je na dokladu o zaplacení vyznačena, je mu
tento doklad spolu s BČK DÚK uznán jako jízdní doklad; příjmový doklad bude pověřenou
osobou označen textem „odbavení bez BČK“ a datem odbavení; takto označený příjmový
doklad bude opravňovat k přepravě po dobu 3 pracovních dnů,
b) v ostatních případech se musí cestující odbavit jízdenkou pro jednotlivou jízdu
zaplacenou jiným způsobem,
c) cestující je povinen bezodkladně řešit reklamaci funkčnosti BČK DÚK na předprodeji
Vydavatele BČK DÚK,
d) při zjištění opakované jízdy na nefunkční BČK DÚK bez platného protokolu o probíhající
reklamaci od Vydavatele BČK DÚK se musí cestující odbavit jízdenkou pro jednotlivou
jízdu zaplacenou jiným způsobem.
16.13 V případě ztráty nebo odcizení BČK DÚK je cestující povinen BČK DÚK zablokovat
u Vydavatele BČK DÚK. Správu BČK DÚK vydaných dopravci AD Podbořany a ČSAD Slaný
převzal dopravce DSÚK. Při žádosti o blokaci je držitel BČK DÚK povinen předložit Certifikát
BČK DÚK. Vydavatel BČK DÚK neodpovídá držiteli za škodu, která mu vznikla v důsledku
blokace BČK DÚK. Vydavatel BČK DÚK vrátí cestujícímu poměrnou část ceny za nevyužité
časové jízdenky a zůstatek elektronické peněženky dle čl. 10. Lhůta pro vypořádání zůstatku
elektronické peněženky a časových jízdenek je ze strany Vydavatele BČK DÚK maximálně
30 dnů.
16.14 V případě nefunkční BČK DÚK, kdy se zároveň nejedná o reklamaci, se postupuje též
analogicky dle čl. 10.
16.15 V případě reklamace BČK DÚK s platnou časovou jízdenkou může cestující využít tuto
jízdenku i po dobu řešení reklamace, a to použitím tzv. náhradního dokladu. Náhradní doklad
se skládá z Protokolu o reklamaci BČK DÚK (dále jen protokol) obsahující informaci o zónách
i nadzónách a příjmového dokladu o zaplacení platné časové jízdenky na reklamované BČK
DÚK. Pokud cestující příjmový doklad (papírový doklad) o zaplacení časové jízdenky na
reklamované BČK DÚK nemá, může u Vydavatele BČK DÚK získat opis. Za vyhotovení
opisu je účtován manipulační poplatek ve výši 20 Kč.
16.16 Platnost náhradního dokladu je omezena buď uplynutím časové platnosti časové jízdenky
nebo lhůtou pro vyřízení reklamace BČK DÚK (tato lhůta je vyznačena na protokolu). Je-li
časová jízdenka platná i po vyřízení reklamace, je tato časová jízdenka přenesena na novou
BČK DÚK.
16.17 Pokud není reklamace uznána a cestující nepodá žádost o vydání nové BČK DÚK, postupuje
se analogicky k bodu 16.14. Za rozhodující pro výpočet návratku se považuje den po datu,
kdy cestující požádal o vrácení jízdného.
16.18 Vkládání peněz na BČK DÚK se řídí následujícími pravidly:
a) maximální celková uložená částka na BČK DÚK je 2 000 Kč,
b) na předprodejních místech lze na BČK DÚK vložit libovolnou částku až do 2 000 Kč,
c) u řidičů PAD a MHD Teplice a na turistických linkách lze na BČK DÚK vložit částku
v násobcích 50 Kč minimálně však 100 Kč až do 2 000 Kč; cestující je povinen zaplatit
přesným finančním obnosem, který požaduje vložit na BČK DÚK,
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d) na osobních pokladnách železničních stanic zařazených do systému DÚK lze vložit
libovolnou částku až do 2 000 Kč,
e) ve vlacích ČD na území DÚK lze vložit částku v násobcích 100 Kč minimálně však 100
Kč až do 2 000 Kč; cestující je povinen zaplatit přesným finančním obnosem, který
požaduje vložit na BČK DÚK; při nástupu v obsazené stanici je možné vkládání peněz
na BČK DÚK s manipulační přirážkou dle SPP ČD,
f)

ve vlacích ostatních dopravců (mimo ČD) na území DÚK lze vložit částku v násobcích 50
Kč minimálně však 100 Kč až do 2 000 Kč; cestující je povinen zaplatit přesným finančním
obnosem, který požaduje vložit na BČK DÚK.

čl. 17. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
17.1

V případě spotřebitelského sporu mezi cestujícím/spotřebitelem a dopravcem/prodávajícím,
který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo vzájemnou dohodou, může cestující jako
spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu příslušnému subjektu mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz
web: https://adr.coi.cz

čl. 18. Závěrečná ustanovení
18.1

SPP DÚK s účinností od 1. dubna 2022 se ruší dnem nabytí účinnosti těchto SPP DÚK.

18.2

Tyto SPP pro přepravu cestujících, zavazadel a živých zvířat v DÚK nabývají účinnosti dnem
1. července 2022.

18.3

Úplné znění SPP DÚK a Tarifu DÚK je k dispozici:


na internetových stránkách www.dopravauk.cz,



v informačních kancelářích Dopravců,



v otevřených železničních pokladnách zařazených do systému DÚK,



v sídle Ústeckého kraje.

Seznam příloh SPP Dopravy Ústeckého kraje
Příloha č. 1: Seznam Dopravců zapojených do DÚK
Příloha č. 2: Seznam linek zapojených do DÚK
Příloha č. 3: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón v DÚK
Příloha č. 4: Přehled povolených cest DÚK
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Příloha č. 1 SPP DÚK: Seznam Dopravců zapojených do DÚK
Plně integrovaní dopravci - vydávají i uznávají jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi
DÚKapky a BČK DÚK a nabíjejí elektronické peněženky BČK DÚK:
1. ARRIVA CITY s.r.o., U Seřadiště 65/7, 101 00 Praha 10, IČO 26730448,
2. ARRIVA vlaky s.r.o., Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8, IČO 28955196,
3. Autobusy Karlovy Vary a. s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČO 25332473,
4. AŽD Praha s. r. o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 Záběhlice, IČO 48029483,
5. České dráhy a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO 70994226,
6. ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů 885, 272 80 Kladno-Kročehlavy, IČO 27229131,
7. ČSAD Slaný s.r.o., Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, IČO 60193425,
8. ČSAD Střední Čechy, a.s., U Přístavu 811, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,
IČO 27616347,
9. Die Länderbahn CZ s.r.o., U Studánky 39/1, 400 07 Ústí nad Labem, IČO 08342849,
10. Die Länderbahn GmbH DLB, Oldřichovská 696, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ 29018889,
11. Dopravní podnik města Děčína, a.s., Dělnická 106, 405 29 Děčín VI - Letná, IČO
62240935,
12. GW Train Regio a.s, Tovární 975/3, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 28664116,
13. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s., Školní 999/6, 430 01 Chomutov,
IČO 64053466,
14. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11, IĆO 25013891,
15. Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o., Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad
Labem, IČO 06231292,
16. KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 - Koloděje, IČO 27423069,
17. Labská plavební společnost, s.r.o., Kamenická 692/199, 405 02 Děčín II - Nové Město,
IČO 27346471,
18. MBM rail s.r.o., Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, IČO 25277171,
19. Railway Capital a.s., Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5, IČO 2415807,
20. RegioJet a.s., náměstí Svobody 86/17, Brno-město, 602 00 Brno, IČO 28333187,
21. RegioJet ÚK a.s., náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, IČO 07544014,
22. Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH, Bahnhofstraße 14 a, 01796
Pirna, (dopravce nenabíjí el. peněženky BČK DÚK; na přívoze Schöna - Hřensko nejsou
uznávány BČK DÚK),
23. Transdev Střední Čechy s.r.o., Lubenská 1588, 269 01 Rakovník, IČO 05661692.
Dopravci uvedení v bodech 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, a 23
nevydávají vlastní BČK DÚK, uznávají BČK DÚK ostatních plně integrovaných dopravců
uvedených v bodech 1, 3, 11, 13 a 15.

Částečně integrovaní dopravci - uznávají jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi
DÚKapky; neuznávají BČK DÚK:
1. ČSAD Česká Lípa a.s., Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5, IČO 25497987,
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2. ČSAD Liberec, a.s., České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec,
IČO 25045504,
3. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most,
IČO 62242504.
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Linky MHD - jsou plně integrované linky, na kterých jsou vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK
v papírové podobě i na bázi DÚKapky, BČK DÚK a elektronické peněženky na BČK DÚK:
Ústí nad Labem
2
3
5
7
9
11
12
13
15
16
17
18
19
23
27
41
42
43
46
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Mírová - Poliklinika - Vozovna DP - Globus - Trmická - Pod Svahem - Divadlo - Hlavní
nádraží
Koštov konečná - Václavské náměstí - Jezero Milada - Nové Předlice - Divadlo - Hlavní
nádraží
Všebořice obch. centrum - Severní Terasa - Stříbrníky - Výstupní - Krásné Březno - (Pod
Vyhlídkou)
Severní Terasa - Mírová - Malátova - Poliklinika - Vozovna DP - Nové Předlice - Jezero
Milada - Václavské náměstí
Vozovna DP - Kaufland - Divadlo - Nové krematorium - (Nová Ves - Kojetice)
Přestanov - Stradov - Chlumec - Všebořice obchodní centrum - Na Spálence - Hlavní
nádraží
Církvice - Brná - Kamenný Vrch - Divadlo - Vozovna DP - Předlická
Divadlo - Olšinky - Svádov nádraží - Svádov obec - Olešnice
(Dolní Zálezly) - Vaňov - Divadlo - Božtěšice - (Neznabohy) - Habrovice - Strážky
Strážky - Habrovice - Skorotice - (Neznabohy) - Božtěšice - Kpt. Jaroše - Všebořice
(Předlická - Předlice Kolonice) - Vozovna DP - Kaufland - Divadlo - Brná - (Církvice)
Všebořice obchodní centrum - Klíše lázně - (Metal) - (Jezero Milada) - Václavské náměstí
Václavské náměstí - Jezero Milada - (Pod Svahem) - Divadlo - Pekařská - OD Květ Sibiřská - (Ryjice)
Dobětice - Severní Terasa - Hornická - Klíše Hvězda - Vozovna DP
Vozovna DP - Klíšská - Divadlo - Střekov osada - Brná - (Církvice)
NOČNÍ LINKA Klíše lázně - Divadlo - Krásné Březno - Mojžíř sídliště - Skalka
NOČNÍ LINKA (Staré Předlice) - (U Vozovny) - (Václavské nám.) - Divadlo - Střekov II Brná
NOČNÍ DOPRAVA Severní Terasa - Mírová - Hornická - Divadlo - Malátova - Dobětice
NOČNÍ DOPRAVA Všebořice - Divadlo - Výstupní - Pod Vyhlídkou
Mírová - Severní Terasa - Divadlo - Krásné Březno - Skalka
Severní Terasa - Mírová - Hornická - Divadlo - Malátova - Dobětice
Všebořice - Městský stadion - Divadlo - Malátova - Dobětice
(Severní Terasa) - Mírová - Hornická - Divadlo - Výstupní - Žežická
Všebořice - Divadlo - Výstupní - Pod Vyhlídkou
Klíše lázně - Divadlo - Krásné Březno - Mojžíř
Klíše lázně - Divadlo - Výstupní - Krásné Březno - Skalka
Klíše lázně - Divadlo - Krásné Březno - Pod Vyhlídkou
Mírová - Masarykova nemocnice - Vinařská - Divadlo - Kamenný Vrch - Karla IV.
Severní Terasa - Mírová - Malátova - Divadlo - Nové Předlice - (Globus) - Staré Předlice
(Globus) - Divadlo - Kamenný Vrch - Karla IV.

Teplice
101
102
103
104
105
106
107
108
110

Nová Ves - Bílá cesta - Benešovo náměstí - Plavecká hala - Šanov II - Anger
Řetenice,Tolstého - Nemocnice - Benešovo náměstí - Trnovany - Anger
Prosetice - Pražská - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Trnovany - Šanov II - Panorama
Hudcov - Nemocnice - Valy - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Plavecká hala - Panorama
Řetenice,Tolstého - Nemocnice - Benešovo náměstí - Trnovany - Šanov II - Panorama
Nová Ves - Novoveská - Bílá cesta - Třešňovka - Nemocnice - Jateční - Benešovo náměstí Pražská - Šanov I lázně - Raisova - Panorama
Řetenice,Tolstého - Nemocnice - Benešovo náměstí - Pražská - Prosetice
Nová Ves - Bílá cesta - Třešňovka - Benešovo náměstí - Trnovany - Anger
Buzulucká - Poliklinika - Nemocnice - Na Stínadlech - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží -
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111
112
113
122
123
131

Zeyerovo náměstí - Šanov I lázně - Botanická zahrada - Panorama - Doubravická - V Závětří
Šanov I lázně - Pražská - Benešovo náměstí - Alejní - Bílá cesta - Nová Ves - Bílá cesta Třešňovka - Nemocnice - Jateční - Hlavní nádraží - (Dopravní podnik) - Trnovany - Šanov II
- Panorama (nostalgická linka)
Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Trnovany - Olympia
Prosetice - Šanov I lázně - Pražská - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Trnovany - Šanov
II - Panorama
Bystřany, hřbitov - Prosetice - Pražská - Šanov I lázně - Zeyerovo náměstí - Benešovo
náměstí - Hlavní nádraží - Městské sály - Zemská - Luna - J. Koziny - Maršovská Sobědruhy, Rudné doly - Sobědruhy - Olympia - Gagarinova - Šanov II
Proboštov, Přítkov - Proboštov - Anger - Maršovská - J. Koziny - Luna - Zemská - Městské
sály - Benešovo náměstí - Dubská - Hřbitovní - Libušina - Nemocnice - Buzulucká
Anger - Maršovská - J. Koziny - Luna - Městské sály - Trnovany - Gagarinova - Panorama Plavecká hala - Hlavní nádraží - Benešovo náměstí - Pražská - Prosetice - Bystřanská - Bílá
cesta - Nová Ves (noční linka)

Varnsdorf
191

Mlékárna - Autobusové nádraží - Nemocnice

Děčín
201
202
204

Děčín, Chrochvice - Děčín, Pod Nemocnicí
Děčín, Bynov - Děčín, Staré Město
Děčín, Letná - Děčín, Březiny

208
209
210
212
214
216

Děčín, Autobusové nádraží - Děčín,Velká Veleň
Děčín, Autobusové nádraží - Děčín,Nebočady
Děčín, Krásný Studenec - Děčín, Maxičky
Děčín, Bělá - Děčín, Folknáře
Děčín, Škrabky - Děčín, Podskalí
Děčín, ZOO Děčín - Děčín, Zámek

218
229
232
233
237

Děčín, Horní Oldřichov - Děčín, Na Vyhlídce
Děčín, Bynov - Děčín, Nebočady
Děčín, Želenice - Děčín, Nebočady
Děčín, Chrochvice - Děčín, Bynov
Děčín, Chrochvice - Děčín, Nemocnice

Bílina
281
282
283

Bílina,sídl.ZCH- Bílina,žel.st.- Bílina,nám.- Bílina,poliklinika- Bílina,žel.st.Bílina,pož.zbroj.- Bílina,sídl.ZCH
Bílina,sídl.ZCH- Bílina,nám.- Bílina,hřbitov- Bílina,poliklinika- Bílina,VMG IBílina,hřbitov- Bílina,pož.zbroj.- Bílina,sídl.ZCH
Bílina,VMG I- Chudeřice,záv.- Bílina,sídl.ZCH- Bílina,nám.- Bílina,poliklinikaBílina,pož.zbroj.- Bílina,sídl.ZCH- Chudeřice,záv.- Bílina,VMG I

Chomutov a Jirkov
301
302
303

Globus - Kostnická - Moravská - Jirkov, aut.nádr.
Chomutov, aut.nádr. - Severka - Písečná - Kaufland
Povodí Ohře - Palackého - Jezero
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304
306
307
308
309
310
311
312
313
314
316
317
340
341
350
351
352
353

Podhorská - Autoškola - Palackého - Poliklinika
Globus - Autoškola - Poliklinika
Vodní - Palackého - Spořice - Vodní
Okály - Palackého – Droužkovice – Březno
Masokombinát - Černovice
Jirkov, aut.nádr. - Březenecká I - Globus
Chomutov, žel.st. - Chomutov. aut.nádr. - Jirkov, aut.nádr.
Okály - Chomutov, žel.zast. - Palackého - Důl J. Žižka
Jirkov, aut.nádr. - Jirkov, žel.zast. - Kaufland
Poliklinika - Palackého - Zadní Vinohrady - Poliklinika
Chomutov, aut.nádr. - Jirkov, Staré Vinařice - Jirkov, aut. nádr.
Chomutov, aut.nádr. - Údlice - Přečáply
Jirkov, aut.nádr. - Jirkov, Horník - Palackého - Poliklinika
Jirkov, Horník - Vodní - Palackého - Jirkov, Horník
Písečná - Zahradní TIP - Palackého - Poliklinika
Písečná - Zahradní TIP - Vodní - Chomutov, aut. nádr.
Písečná - Zahradní I - Palackého - Poliklinika
Písečná - Zahradní I - Čelakovského - Vodní - Palackého - Chomutov aut. nádr.

Roudnice nad Labem
368

Žižkova - Železniční stanice - Glazura (jsou uznávány i papírové doklady PID)

Linky MHD Most a Litvínov - částečně integrované linky; na těchto linkách jsou uznávány jízdní
doklady DÚK v papírové podobě i na bázi DÚKapky. BČK DÚK nejsou uznávány:
1
2
3
4
5
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
25
27

Litvínov, Citadela - Litvínov, nádraží - Záluží, CHEMOPETROL - Most, Souš - Most, 1. náměstí Most, Velebudická
Most, nádraží - Most, 1. náměstí - Most, Dopravní podnik - Most, Velebudická
Litvínov, Citadela - Litvínov, nádraží - Záluží, CHEMOPETROL - Most, Souš - Most, nádraží
Litvínov,Citadela - Litvínov,nádraží - Záluží,CHEMOPETROL - Most,Souš - Most,1. náměstí Most,Dopravní podnik
Nádraží - OD PRIOR - Okružní,SHELL - Vtelno
Litvínov, nádraží - Litvínov, průmyslová zóna Louka
Dopravní podnik - Čepirohy, okály - Dopravní podnik
Most,nádraží - Obrnice - Korozluky - Skršín,Dobrčice
Dopravní podnik - Nádraží - Komořany - Záluží, CHEMOPETROL
Litvínov,Křížatky - Litvínov,Janov - Litvínov - Lom - Osek
Litvínov - Horní Jiřetín
Litvínov, nádraží - Janov, škola - Litvínov, nádraží
Kostelní hřbitov - Nádraží - Za Krematoriem - Nádraží - Kostelní hřbitov
Dopravní podnik - Zahražany - Dopravní podnik
Obchodní dům PRIOR - 14. ZŠ
Nádraží - OD PRIOR - Zahražany - Čsl. Armády
Litvínov,Janov,škola (Lom,Loučná,konečná) - Litvínov,Záluží,CHEMOPETROL
Nádraží - Souš, Matylda
Litvínov, poliklinika - Meziboří, stadion - Litvínov, poliklinika
Halasova - Vtelno
Litvínov, nádraží - Litvínov, Šumná
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28
30
31
40
50
51
53
60

Litvínov,Záluží - Horní Jiřetín
Nádraží - Nemocnice - Nádraží
Most,nádraží - Havraň - Havraň, JOSEPH
Litvínov,Citadela - Litvínov,nádraží - Záluží,CHEMOPETROL - Most,nádraží - Most,1. náměstí Most,Velebudická
1. náměstí - Čsl. Armády
Čepirohy, okály - Kino Kosmos
Vtelno - 10. ZŠ
Litvínov,Janov - Litvínov - Lom - Osek

Linky PAD - linky příměstské autobusové dopravy jsou plně integrované linky (pokud není u
konkrétní linky stanoveno jinak), na kterých jsou vydávány i uznávány všechny jízdní doklady dle
tarifu DÚK a na všech nosičích jízdních dokladů dle tarifu DÚK; v zóně 101 Ústí nad Labem i mobilní
jízdenky DPmÚL dle tarifu DÚK; na vybraných linkách i jízdní doklady dle tarifu PID; na vybraných
linkách i jízdní doklady dle tarifů DÚK+VMS a DÚK+VVO:
305
369
389
398
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
421
422
423
424
431
432
433
434
435

Praha,Zličín - Lubenec,Karlovarská (linka PID, tarif DÚK platí v úseku Lubenec - Nové
Strašecí)
Praha,Ládví - Štětí, závod (linka PID, tarif DÚK platí v úseku Štětí - Mělník, poliklinika)
Praha, Nádraží Veleslavín - Slaný, aut. nádr. - Louny, Luna (linka PID, tarif DÚK platí v
úseku Louny - Slaný)
Teplice-Dubí/Cínovec-Drážďany (na lince jsou vydávány a uznávány i jízdenky tarifu
DÚK+VVO; jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány jen na území ČR)
Ebersbach-Jiříkov-Rumburk-Krásná Lípa-Rybniště-Chřibská (jízdenky tarifu DÚK jsou
uznávány v celé trase, jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány na celé lince)
Varnsdorf-Chřibská-Česká Kamenice-Děčín (jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány na
celé lince, jízdenky Trilex jsou uznávány v úseku Varnsdorf-Rybniště)
Varnsdorf-Dolní Podluží-Chřibská,Krásné Pole (jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány
na celé lince, jízdenky Trilex jsou uznávány v úseku Varnsdorf-Rybniště)
Rumburk-Staré Křečany-Krásná Lípa-Doubice (jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány
na celé lince)
Praha,Zličín - Žatec,aut.nádr. (linka PID, tarif DÚK platí v úseku Žatec - Nové Strašecí)
Lobendava-Dolní Poustevna (jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány na celé lince)
Staré Křečany,Brtníky-Krásná Lípa-Varnsdorf-Großschönau (jízdenky Euro-Nisa-Ticket
jsou uznávány na celé lince)
Mikulášovice-Velký Šenov-Šluknov,Rožany (jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány na
celé lince)
Varnsdorf-Seifhennersdorf-Rumburk-V.Šenov/D.Poustevna (jízdenky tarifu DÚK jsou
uznávány v celé trase, jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány na celé lince)
Varnsdorf-Rumburk-Jiříkov-Šluknov-Velký Šenov-Lobendava,Severní (jízdenky EuroNisa-Ticket jsou uznávány na celé lince)
Česká Kamenice-Srbská Kamenice
Benešov n. Pl.-Markvartice-Kerhartice-Č. Kamenice-Kunratice
Benešov n.Pl. - Žandov - Verneřice
Benešov n. Pl. - Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice
Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek
Libouchec-Děčín-Labská Stráň-Janov
Děčín-Jílové,Sněžník
Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa
Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány
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436
437
438
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
464
466
467
468
475
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
501
502
503
504
506
508
521
523
524

v celé trase)
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov
Děčín-Hřensko-Hřensko,Mezná
Chlumec - Ústí n.L. - Velké Březno - Děčín
Petrovice,Krásný Les-Ústí n.L.-Velké Březno-Homole u P.,Suletice
Verneřice - Ústí n.L. - Bahratal (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v celé trase)
Libouchec-Velké Chvojno-Ústí n.L.-Malečov,Rýdeč
Chuderov,Žežice-Ústí n.L.-Teplice,Sobědruhy
Ústí n.L.-Povrly,Český Bukov
Ústí n.L.-Hostovice-Stebno,Chvalov
Ústí n.L.-Řehlovice-Řehlovice,Dubice
Ústí n.L.-Krupka-Teplice,Sobědruhy
Petrovice,Krásný Les-Petrovice
Libouchec-Libouchec,Čermná
Ústí n.L.-Libouchec-Jílové,Sněžník
Ústí n.L.-Libouchec-Jílové
Mělník - Lužec nad Vltavou - Horní Beřkovice (linka PID, tarif DÚK platí v celé trase)
Mělník - Spomyšl - Kralupy nad Vltavou (linka PID, tarif DÚK platí v celé trase)
Mladá Boleslav - Mělník - Roudnice nad Labem (linka PID, tarif DÚK platí v úseku
Mělník, poliklinika - Roudnice)
Mělník - Dolní Beřkovice - Černouček (linka PID, tarif DÚK platí v celé trase)
Mělník - Horní Počaply - Bechlín (linka PID, tarif DÚK platí v celé trase)
Teplice-Chlumec
Krupka,Bohosudov-Proboštov-Teplice-Žim
Proboštov,Přítkov-Teplice-Kostomlaty p. Milešovkou
Krupka,Vrchoslav-Teplice-Zabrušany-Duchcov
Teplice-Krupka,Fojtovice
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby/Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Krupka, Soběchleby
Dubí-Teplice-Krupka, Vrchoslav
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Dubí-Teplice-Modlany
Dubí-Teplice-Modlany,Kvítkov-Modlany
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Teplice-Moldava,Dolní Moldava
Teplice-Proboštov-Dubí
Teplice-Duchcov-Osek
Bílina-Osek-Litvínov,Záluží
Teplice-Světec-Rtyně n.Bílinou,Velvěty
Bílina-Ohníč-Teplice
Teplice-Bílina-Louny
Měrunice-Bílina-Lovosice
Bílina-Lukov
Litvínov-Brandov-Olbernhau (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v celé trase)
Litvínov-Český Jiřetín
Litvínov,Záluží - Dubí - Chlumec
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525
526
529
544
545
560
561
564
565
568
569
570
571
572
578
580
582
585
586
587
588
590
591
592
593
595
596
600
606
608
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632

Litvínov-Mariánské Radčice-Braňany
Litvínov-Osek, Dlouhá Louka
Litvínov-Velemyšleves,,Triangle-západ
Lužice-Most-Strupčice
Braňany-Most-Bělušice,Odolice
Chomutov-Blatno-Kalek,Načetín
Chomutov-Jirkov-Boleboř-Hora Sv. Kateřiny
Chomutov-Jirkov-Litvínov,Janov
Chomutov-Jirkov-Most
Chomutov-Strupčice-Jirkov
Chomutov-Údlice-Velemyšleves
Chomutov-Velemyšleves,,Triangle-západ
Chomutov-Březno-Radonice
Jirkov-Chomutov-Březno-Kadaň
Chomutov-Kadaň-Podbořany
Chomutov-Klášterec nad Ohří
Vejprty-Kovářská-Boží Dar
Jirkov-Chomutov-Kurort Oberwiesenthal (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v celé trase)
Chomutov-Výsluní-Vejprty
Chomutov-Místo-Vejprty
Chomutov-Hora Sv. Šebestiána-Marienberg (na lince jsou vydávány i jízdní doklady tarifu
DÚK+VMS; síťové jízdné DÚK je platné na celé lince)
Kadaň-Klášterec nad Ohří-Vejprty-Annaberg-Buchholz (jízdenky tarifu DÚK jsou
uznávány v celé trase)
Kadaň,Tušimice-Klášterec nad Ohří-Okounov
Slaný - Klobuky - Panenský Týnec (linka PID, pouze uznávání jízdenek DÚK v papírové
podobě a v DÚKapce v celé trase)
Kadaň-Klášterec nad Ohří-Domašín,Petlery
Velvary - Poštovice - Peruc (linka PID, pouze uznávání jízdenek DÚK v papírové podobě
a v DÚKapce v celé trase)
Velvary – Černuc (linka PID, pouze uznávání jízdenek DÚK v papírové podobě a v
DÚKapce v celé trase)
Kladno - Nové Strašecí - Louny (linka PID, tarif DÚK platí v úseku Louny - Nové Strašecí)
Kadaň-Podbořany
Kadaň-Radonice-Veliká Ves-Podbořany
Kladno - Lány - Třtice - Ročov (linka PID, pouze uznávání jízdenek DÚK v papírové
podobě a v DÚKapce v úseku Nové Strašecí - Ročov)
Litoměřice - Hlinná,Tlučeň
Velké Žernoseky - Malíč - Litoměřice - Žitenice,Skalice
Litoměřice - Malečov,Rýdeč
Bohušovice n.O. - Litoměřice - Třebušín - Lovečkovice - Verneřice
Litoměřice - Býčkovice - Liběšice
Litoměřice - Polepy - Hoštka - Štětí,Hněvice
Litoměřice - Polepy,Hrušovany - Štětí,Radouň
Litoměřice-Liběšice,Dolní Nezly
Litoměřice - Žalhostice - Píšťany - Velké Žernoseky - Libochovany
Litoměřice - Kamýk
Úštěk-Úštěk,Lukov
Liběšice - Lovečkovice,Touchořiny
Lovečkovice-Úštěk,Konojedy
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633
634
635
636
637
639
646
650
651
652
660
661
662
663
664
665
666
680
681
682
683
684
685
687
689
701
702
703
704
705
706
711
716
717
718
721
723
725
726
731
732

Úštěk,Lukov - Snědovice - Štětí,Hněvice (pouze uznávání jízdenek PID v papírové
podobě a v PID Lítačce v úseku Štětí,Radouň - Štětí,sídliště)
Štětí,Hněvice - Štětí,Újezd
Úštěk - Hoštka - Štětí - Roudnice n. L. (pouze uznávání jízdenek PID v papírové podobě
a v PID Lítačce v úseku Roudnice n.L.,,aut.nádr. - Hoštka)
Úštěk - Liběšice - Polepy - Roudnice n. L.
Litoměřice-Brozany n.Ohří-Libochovice
Štětí,Hněvice - Štětí (pouze uznávání jízdenek PID v papírové podobě a v PID Lítačce v
celé trase)
Holubice - Kralupy n.Vlt. - Roudnice n. Labem (linka PID, tarif DÚK platí v úseku Kralupy
n. V. - Roudnice n. L.)
Litoměřice-Mšené-lázně-Slaný (tarif PID platí v celé trase)
Litoměřice-Lovosice-Malé Žernoseky
Lovosice-Chotěšov-Libochovice
Lovosice-Třebenice-Třebívlice-Libčeves-Most
Litoměřice-Lovosice-Třebenice-Třebívlice-Libčeves
Lovosice-Třebenice,Kocourov
Lovosice-Velemín,Milešov-Velemín,Dobkovičky-Žalany
Lovosice-Klapý-Třebívlice,Skalice
Lovosice-Klapý-Libochovice-Peruc
Lovosice-Čížkovice,,cementárna
Roudnice n. L. - Račiněves - Horní Beřkovice (jsou uznávány i papírové jízdenky PID
v celé trase)
Brozany n.Ohří-Roudnice n.Labem-Černěves
Dušníky-Roudnice n.L.-Štětí-Snědovice,Sukorady-Dubá (pouze uznávání jízdenek PID
v papírové podobě a v PID Lítačce v úseku Roudnice n. L. - Štětí)
Litoměřice-Libotenice-Roudnice n.Labem-Horní Beřkovice (jsou uznávány i papírové
jízdenky PID v úseku Roudnice n. L.,,ČSAD - Horní Beřkovice, žel. přejezd)
Roudnice nad Labem-Chodouny-Litoměřice
Štětí-Hoštka-Roudnice nad Labem-Libochovice (jsou uznávány i papírové jízdenky PID
v úseku Roudnice n.L.,Na Kolečku - Štětí,sídliště)
Roudnice nad Labem-Mšené lázně-Louny (pouze uznávání jízdenek PID v papírové
podobě a v PID Lítačce v úseku Roudnice n.L. - Roudnice n.L., letiště)
Lovosice-Libochovice-Mšené-lázně-Roudnice nad Labem
Žerotín-Louny-Postoloprty-Chomutov
Chlumčany,Vlčí-Louny-Libčeves
Třebívlice-Děčany-Louny-Bitozeves,,Triangle-východ
Louny-Koštice-Třebívlice-Libčeves,Řisuty
Louny-Slavětín-Peruc,Telce
Třebívlice-Děčany,Semeč
Louny-Ročov-Rakovník (tarif PID platí v celé trase)
Louny-Hřivice-Pnětluky
Lipno,Lipenec-Tuchořice,Třeskonice
Louny-Zálužice-Žatec
Louny-Lenešice-Postoloprty-Havraň-Most
Bitozeves,Nehasice-Postoloprty-Výškov,Počerady
Louny - Lenešice - Výškov,Počerady
Postoloprty-Lišany-Postoloprty
Žatec-Velemyšleves,,Triangle-západ
Žatec-Chomutov
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733
734
735
738
739
741
742
743
744
745
750
751
752
753
755
760
762
764
766
767
768
801
802
803
804
T32

Žatec-Most
Žatec-Postoloprty-Louny
Žatec-Bitozeves-Blažim-Výškov,Počerady
Žatec-Lišany-Postoloprty
Žatec-Lipno-Louny
Žatec-Kounov-Pnětluky
Žatec-Deštnice-Měcholupy,Velká Černoc
Žatec-Libořice-Podbořany
Žatec-Podbořany-Blatno
Žatec-Podbořany-Lubenec,Ležky
Podbořany-Krásný Dvůr-Čeradice-Žatec
Žatec-Čeradice-Radonice,Kadaňský Rohozec
Žatec-Nové Sedlo,Břežany
Žatec-Chbany-Kadaň,Prunéřov
Žatec-Žiželice,Stroupeč
Rakovník - Podbořany (linka PID, tarif DÚK platí v celé trase)
Podbořany-Krásný Dvůr-Podbořany,Kněžice
Podbořany-Velká Černoc
Podbořany - Jesenice
Podbořany-Valeč
Podbořany-Nepomyšl-Podbořanský Rohozec
Ústí n.L.-Chabařovice-Chlumec-Krupka
Teplice-Dubí
Teplice-Osek
Teplice-Krupka
Zubrnice-Lovečkovice-Úštěk

Pozn: Jízdní doklady do/z Německa jsou upraveny tarifem a SPP konkrétního dopravce. Pro cesty
do/z Německa nelze použít Tarif DÚK a SPP DÚK.
Železniční linky jsou zapojeny do DÚK pouze ve zde vyjmenovaném úseku; na těchto linkách
jsou vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi DÚKapky a BČK DÚK
a elektronické peněženky na BČK DÚK (v zóně 101 Ústí n. L. nelze použít částečně integrované
mobilní jízdenky DPmÚL); železniční dopravci uznávají jízdní doklady DÚK pouze mezi stanicemi
zde uvedenými, v nichž spoje na linkách a ve vyjmenovaných úsecích uvedených v příloze č. 2
SPP DÚK v souladu s platným jízdním řádem zastavují za účelem nástupu nebo výstupu
cestujících; ve vyhlášených rychlících musejí cestující mít platnou jízdenku DÚK pro celou trasu ze
stanice nástupu minimálně do následující stanice nebo do dalších následujících stanic, kde rychlík
zastavuje:
Regionální linky:
L2
Děčín - Česká Lípa - Liberec (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v úseku Děčín Žandov)
L4
Mladá Boleslav - Bakov nad Jizerou - Rumburk (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v
úseku Jedlová - Rumburk, jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány v úseku Jedlová Rumburk))
L7
Liberec - Zittau - Varnsdorf - Seifhennersdorf (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v
úseku Varnsdorf - Varnsdorf pivovar Kocour, jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány
na celé lince)
U1
Děčín - Ústí nad Labem - Most - Chomutov - Kadaň-Prunéřov
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U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
U13
U14
U15
U16
U21
U22
U28

U32
U40
U51
U54
U57
RE20

Chomutov - Klášterec nad Ohří - Karlovy Vary (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v
úseku Chomutov - Perštejn)
(Děčín) - Ústí nad Labem - Teplice v Čechách - Litvínov
Ústí nad Labem - Roudnice nad Labem - Praha (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v
úseku Ústí nad Labem - Kralupy nad Vltavou)
Ústí nad Labem - Úpořiny - Bílina - Most
Lovosice - Teplice v Čechách
Ústí nad Labem - Velké Březno - Děčín
Děčín - Česká Kamenice - Rumburk (jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány v úseku
Jedlová - Rumburk)
Rumburk - Rybniště - Varnsdorf (jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány na celé lince)
Litoměřice - Lovosice - Most
Česká Lípa - Litoměřice - Lovosice - Louny - Postoloprty (jízdenky tarifu DÚK jsou
uznávány v úseku Dubičná - Postoloprty, (jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány
v úseku Úštěk - Dubičná)
Osek město - Most - Louny - Rakovník (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v celé trase)
Most - Postoloprty - Žatec západ
Jirkov - Chomutov - Žatec - Lužná u Rakovníka (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány tarif
DÚK platí v celé trase)
Postoloprty - Louny
Chomutov - Kadaň-Prunéřov - Poláky
Roudnice nad Labem - Bříza obec
Vraňany - Bříza obec
Děčín - Bad Schandau - Sebnitz - Rumburk (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány pouze
pro průjezd územím Německa; ode dne vyhlášení bude umožněn nástup a výstup v
zastávce Schöna a přestup na přívoz), (jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány
v úseku Dolní Poustevna - Rumburk)
Ústí nad Labem - Štětí - Lysá nad Labem (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v úseku
Ústí n. L. - Mělník)
Louny - Slaný (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v úseku Louny - Telce)
Ústí nad Labem - Most - Chomutov - Klášterec nad Ohří
Hněvice - Roudnice nad Labem - Děčín
Rakovník - Blatno u Jesenice - Žlutice (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v úseku
Blatno u Jesenice - Libkovice)
Dresden - Litoměřice město (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v úseku Děčín Litoměřice a u vybraných spojů zastavujících v zastávce Dolní Žleb je úsek prodloužen
do zastávky Dolní Žleb; ode dne vyhlášení do zastávky Schöna a přestup na přívoz)

T1

Česká Kamenice - Kamenický Šenov

T2

Děčín - Česká Kamenice - Brtníky - Mikulášovice/Rumburk (jízdenky Euro-Nisa-Ticket
jsou uznávány v úseku Jedlová - Mikulášovice/Rumburk)

T3

Ústí nad Labem - Velké Březno - Zubrnice

T4

Litoměřice - Lovosice - Chotiměř

T5

Libochovice - Mšené Lázně - Roudnice nad Labem

T6

Kadaň - Kadaňský Rohozec - Podbořany

T7

Chomutov - Vejprty - Cranzahl (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v úseku Chomutov Vejprty)

T8

Most - Osek/Děčín - Ústí nad Labem Moldava v Krušných horách

T9

Liberec - Zittau - Varnsdorf - Rybniště - Krásná Lípa - Mikulášovice (jízdenky tarifu DÚK
jsou uznávány v úseku Varnsdorf - Mikulášovice, jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou
uznávány v úseku Varnsdorf - Mikulášovice)
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T10

Praha - Mladá Boleslav - Česká Lípa - Krásná Lípa - Mikulášovice (jízdenky tarifu DÚK
jsou uznávány v úseku Jedlová - Mikulášovice, jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány
v úseku Jedlová - Mikulášovice)

T11

Děčín - Telnice

U dálkových linek kategorie rychlík „R“ jsou vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK v papírové
podobě i na bázi DÚKapky a BČK DÚK a elektronické peněženky na BČK DÚK (v ostatních
kategoriích vlaků dálkové dopravy nelze jízdní doklady DÚK použít):
R14 Pardubice - Liberec - Ústí n. L. (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v úseku Ústí n.L. Benešov n.Pl.)
R15 Praha - Ústí nad Labem - Karlovy Vary - Cheb (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v úseku
Ústí n.L.- Klášterec n.O.; DÚK v úseku Ústí n. L. - Hněvice nebo Ústí n. L. - Kralupy nad
Vltavou, pouze na vybraných spojích v případě, že pravidelně zastavují v železničních
stanicích tohoto úseku)
R20 Praha - Ústí nad Labem - Děčín (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v úseku Kralupy nad
Vltavou - Děčín)
R22 Kolín - Česká Lípa - Rumburk - Šluknov (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v úseku
Jedlová - Šluknov, jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány v úseku Jedlová - Šluknov)
R23 Kolín - Ústí nad Labem (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v úseku Mělník - Ústí n. L.)
R25 Plzeň - Most (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v úseku Blatno u Jesenice - Most)
Pozn: Jízdní doklady do/z Německa jsou upraveny tarifem a SPP konkrétního dopravce. Pro cesty
do/z Německa nelze použít Tarif DÚK a SPP DÚK (s výjimkou stanice Schöna).
Linky IDOL jsou zapojeny do DÚK pouze částečně a jen ve vybraných úsecích; na těchto linkách
nejsou vydávány jízdní doklady DÚK, jsou uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na
bázi DÚKapky. BČK DÚK nejsou uznávány.
400
440
460
461
462
469

Cvikov/Rumburk - Varnsdorf - Nový Bor - Česká Lípa - Mělník - Praha (jízdenky tarifu DÚK
jsou uznávány v úseku Rumburk - Jiřetín pod Jedlovou, Lesné)
Kamenický Šenov - Nový Bor - Cvikov - Jablonné v P. - Liberec (jízdenky tarifu DÚK jsou
uznávány v úseku Kamenický Šenov - Kamenický Šenov, Prácheň, sklárna
Děčín - Česká Kamenice - Nový Bor (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v úseku Děčín Kamenický Šenov, Prácheň, sklárna)
Nový Bor - Česká Kamenice (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v úseku Kamenický
Šenov, Prácheň, sklárna - Česká Kamenice)
Nový Bor - Česká Kamenice (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v úseku Kamenický
Šenov, Okružní - Česká Kamenice)
Česká Lípa - Nový Bor - Česká Kamenice - Jetřichovice (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány
v úseku Kamenický Šenov, U křížku - Jetřichovice)

Lodní linky jsou plně integrované linky, na těchto linkách jsou vydávány a uznávány jízdní doklady
DÚK v papírové podobě i na bázi DÚKapky a BČK DÚK a elektronické peněženky na BČK DÚK
(pokud není u konkrétní linky stanoveno jinak):
T91
T92

Ústí nad Labem - Litoměřice (- Roudnice - Mělník, jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v celé
trase)
Ústí nad Labem - Hřensko (- Bad Schandau, jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v celé
trase)
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F1

Přívoz Schöna - Hřensko (jízdní doklady DÚK nejsou vydávány, pouze uznávání jízdenek
DÚK v papírové podobě a v DÚKapce)
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Označení Název zóny
101
112
113
115
116
121
122
123
124
125
131
133
135
136
137
139
141
142
151
152
153
154
161
162
171
181
183
191
201
202
203
208
211
221
231
232
241
242
243
245
246
247
252
253
254
261
262
271

Ústí nad Labem
Řehlovice
Stebno
Habrovany
Řehlovice-Dubice
Chlumec
Přestanov
Chabařovice
Telnice
Petrovice-Krásný Les
Libouchec
Chuderov-Lipová
Tisá
Velké Chvojno
Petrovice
Bahratal
Povrly
Povrly-Mírkov
Velké Březno
Malé Březno UL
Zubrnice
Homole u Panny
Malečov
Tašov
Dolní Zálezly
Bad Schandau
Schmilka
Schöna
Most
Havraň-Lišnice
Korozluky
Malé Březno MO
Komořany-Záluží
Litvínov
Braňany
Želenice
Bečov
Polerady
Volevčice
Bělušice
Skršín
Lužice
Nová Ves v Horách
Hora Svaté Kateřiny
Brandov
Český Jiřetín
Klíny
Kurort Oberwiesenthal

Nadzóna
10 Ústí nad Labem
11 Řehlovice
11 Řehlovice
11 Řehlovice
11 Řehlovice
12 Chlumec
12 Chlumec
12 Chlumec
12 Chlumec
12 Chlumec
13 Libouchec
13 Libouchec
13 Libouchec
13 Libouchec
13 Libouchec
13 Libouchec
14 Povrly
14 Povrly
15 Velké Březno
15 Velké Březno
15 Velké Březno
15 Velké Březno
16 Malečov
16 Malečov
17 Dolní Zálezly
18 Bad Schandau
18 Bad Schandau
19 Schöna
20 Most
20 Most
20 Most
20 Most
21 Záluží
22 Litvínov
23 Braňany
23 Braňany
24 Bečov
24 Bečov
24 Bečov
24 Bečov
24 Bečov
24 Bečov
25 Hora Sv. Kateřiny
25 Hora Sv. Kateřiny
25 Hora Sv. Kateřiny
26 Český Jiřetín
26 Český Jiřetín
27 Annaberg-Oberwiesenthal
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273
277
279
281
291
293
295
301
303
311
312
313
318
319
321
322
324
325
326
327
328
331
332
333
334
335
336
337
338
339
341
342
343
344
345
346
347
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
361
362
363

Bärenstein
Cunersdorf
Annaberg-Buchholz
Olbernhau
Ebersbach
Seifhennersdorf
Großschönau
Děčín
Dolní Žleb
Jílové
Těchlovice
Sněžník
Dobkovice
Malšovice
Hřensko
Mezná
Bynovec
Arnoltice
Růžová
Janov
Labská Stráň
Benešov nad Ploučnicí
Františkov nad Ploučnicí
Starý Šachov
Žandov
Merboltice
Verneřice
Valkeřice
Heřmanov
Malá Veleň
Jetřichovice
Vysoká Lípa
Srbská Kamenice
Kámen
Huntířov
Dobrná
Ludvíkovice
Kamenický Šenov
Česká Kamenice
Kunratice
Kytlice
Veselé
Markvartice
Horní Habartice
Janská
Velká Bukovina
Dolní Habartice
Chřibská
Jedlová
Rybniště

27 Annaberg-Oberwiesenthal
27 Annaberg-Oberwiesenthal
27 Annaberg-Oberwiesenthal
28 Olbernhau
29 Ebersbach-Seifhennersdofr
29 Ebersbach-Seifhennersdofr
29 Ebersbach-Seifhennersdofr
30 Děčín
30 Děčín
31 Jílové
31 Jílové
31 Jílové
31 Jílové
31 Jílové
32 Hřensko
32 Hřensko
32 Hřensko
32 Hřensko
32 Hřensko
32 Hřensko
32 Hřensko
33 Benešov nad Ploučnicí
33 Benešov nad Ploučnicí
33 Benešov nad Ploučnicí
33 Benešov nad Ploučnicí
33 Benešov nad Ploučnicí
33 Benešov nad Ploučnicí
33 Benešov nad Ploučnicí
33 Benešov nad Ploučnicí
33 Benešov nad Ploučnicí
34 Jetřichovice
34 Jetřichovice
34 Jetřichovice
34 Jetřichovice
34 Jetřichovice
34 Jetřichovice
34 Jetřichovice
35 Česká Kamenice
35 Česká Kamenice
35 Česká Kamenice
35 Česká Kamenice
35 Česká Kamenice
35 Česká Kamenice
35 Česká Kamenice
35 Česká Kamenice
35 Česká Kamenice
35 Česká Kamenice
36 Chřibská
36 Chřibská
36 Chřibská
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364
365
366
371
372
381
382
384
385
386
387
391
392
393
394
395
396
397
401
411
421
423
431
432
433
441
442
443
444
445
446
447
448
451
452
453
454
455
456
458
461
473
474
475
477
481
482
483
484
485

Horní Podluží
Jiřetín pod Jedlovou
Dolní Podluží
Varnsdorf
Varnsdorf-Studánka
Rumburk
Jiříkov
Staré Křečany
Brtníky
Krásná Lípa
Doubice
Šluknov
Velký Šenov
Mikulášovice
Vilémov DC
Lipová
Lobendava
Dolní Poustevna
Teplice
Duchcov
Dubí
Dubí-Cínovec
Krupka
Krupka-Fojtovice
Modlany
Hrob
Horní Háj
Osek
Mikulov
Moldava-N.Město
Moldava
Košťany
Dolní Háj
Rtyně n.Bílinou
Žalany
Bořislav
Žim
Bžany
Kostomlaty p.Milešovkou
Bystřany
Bílina
Hrobčice
Lukov
Měrunice
Hrobčice-Červený Újezd
Hostomice
Ohníč
Světec-Chotějovice
Ledvice
Kladruby

36 Chřibská
36 Chřibská
36 Chřibská
37 Varnsdorf
37 Varnsdorf
38 Rumburk
38 Rumburk
38 Rumburk
38 Rumburk
38 Rumburk
38 Rumburk
39 Šluknov
39 Šluknov
39 Šluknov
39 Šluknov
39 Šluknov
39 Šluknov
39 Šluknov
40 Teplice
41 Duchcov
42 Dubí
42 Dubí
43 Krupka
43 Krupka
43 Krupka
44 Hrob
44 Hrob
44 Hrob
44 Hrob
44 Hrob
44 Hrob
44 Hrob
44 Hrob
45 Rtyně n.Bílinou
45 Rtyně n.Bílinou
45 Rtyně n.Bílinou
45 Rtyně n.Bílinou
45 Rtyně n.Bílinou
45 Rtyně n.Bílinou
45 Rtyně n.Bílinou
46 Bílina
47 Hrobčice
47 Hrobčice
47 Hrobčice
47 Hrobčice
48 Hostomice
48 Hostomice
48 Hostomice
48 Hostomice
48 Hostomice
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486
491
492
493
501
511
521
522
523
524
525
526
527
531
532
533
541
542
543
544
545
551
552
553
554
555
556
557
558
559
561
562
563
564
565
566
567
568
571
572
573
574
575
576
581
582
583
584
585
591

Světec
Lahošť
Jeníkov
Zabrušany
Chomutov
Jirkov
Křimov
Blatno CV
Kalek
Hora Sv. Šebestiána
Málkov
Místo
Výsluní
Kadaň
Kadaň-Prunéřov
Kadaň-Tušimice
Klášterec n.O.
Domašín-Petlery
Perštejn
Okounov
Domašín
Vejprty
Kryštofovy Hamry-Černý Potok
Měděnec
Kovářská
Vejprty-Č.Hamry
Loučná
Boží Dar
Kryštofovy Hamry
Rusová
Vilémov CV
Rokle
Pětipsy
Račetice
Veliká Ves
Libědice
Vilémov-Vinaře
Chbany
Vysoká Pec
Boleboř
Vrskmaň
Strupčice
Pesvice
Všestudy
Všehrdy
Nezabylice
Bílence
Hrušovany
Březno
Radonice

48 Hostomice
49 Lahošť
49 Lahošť
49 Lahošť
50 Chomutov
51 Jirkov
52 Křimov
52 Křimov
52 Křimov
52 Křimov
52 Křimov
52 Křimov
52 Křimov
53 Kadaň
53 Kadaň
53 Kadaň
54 Klášterec n.O.
54 Klášterec n.O.
54 Klášterec n.O.
54 Klášterec n.O.
54 Klášterec n.O.
55 Vejprty
55 Vejprty
55 Vejprty
55 Vejprty
55 Vejprty
55 Vejprty
55 Vejprty
55 Vejprty
55 Vejprty
56 Vilémov
56 Vilémov
56 Vilémov
56 Vilémov
56 Vilémov
56 Vilémov
56 Vilémov
56 Vilémov
57 Vysoká Pec
57 Vysoká Pec
57 Vysoká Pec
57 Vysoká Pec
57 Vysoká Pec
57 Vysoká Pec
58 Všehrdy
58 Všehrdy
58 Všehrdy
58 Všehrdy
58 Všehrdy
59 Radonice
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592
601
602
603
611
612
613
614
615
616
617
619
621
622
623
624
625
626
627
628
631
632
633
634
635
637
638
641
642
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
671
672

Mašťov
Litoměřice
Mlékojedy
Hlinná
Velké Žernoseky
Malíč
Kamýk
Libochovany
Michalovice
Píšťany
Žalhostice
Miřejovice
Třebušín
Ploskovice
Chudoslavice
Staňkovice LT
Žitenice
Trnovany
Liběšice-Soběnice
Býčkovice
Úštěk
Tuhaň
Dubá
Úštěk-Tetčiněves
Liběšice LT
Drahobuz
Horní Řepčice
Lovečkovice
Levín
Štětí
Snědovice
Štětí-Radouň
Hoštka
Vrutice
Vrbice
Račice
Horní Počaply
Liběchov
Oleško
Roudnice n.Labem
Židovice
Hrobce
Vědomice
Černěves
Chodouny
Kyškovice
Brzánky
Libotenice
Polepy
Křešice

59 Radonice
60 Litoměřice
60 Litoměřice
60 Litoměřice
61 Velké Žernoseky
61 Velké Žernoseky
61 Velké Žernoseky
61 Velké Žernoseky
61 Velké Žernoseky
61 Velké Žernoseky
61 Velké Žernoseky
61 Velké Žernoseky
62 Třebušín
62 Třebušín
62 Třebušín
62 Třebušín
62 Třebušín
62 Třebušín
62 Třebušín
62 Třebušín
63 Úštěk
63 Úštěk
63 Úštěk
63 Úštěk
63 Úštěk
63 Úštěk
63 Úštěk
64 Lovečkovice
64 Lovečkovice
65 Štětí
65 Štětí
65 Štětí
65 Štětí
65 Štětí
65 Štětí
65 Štětí
65 Štětí
65 Štětí
66 Roudnice n.Labem
66 Roudnice n.Labem
66 Roudnice n.Labem
66 Roudnice n.Labem
66 Roudnice n.Labem
66 Roudnice n.Labem
66 Roudnice n.Labem
66 Roudnice n.Labem
66 Roudnice n.Labem
66 Roudnice n.Labem
67 Polepy
67 Polepy
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673
681
682
683
684
685
686
687
688
691
693
694
695
696
697
698
699
701
711
712
713
715
716
717
718
719
721
722
723
724
728
729
731
732
733
734
735
736
737
738
739
741
742
743
744
745
751
752
753
761

Chotiněves
Dobříň
Bechlín
Libkovice p.Řípem
Záluží
Krabčice
Kleneč
Vražkov
Račiněves
Bříza
Straškov-Vodochody
Ctiněves
Černouček
Mnetěš
Kostomlaty p.Řípem
Horní Beřkovice
Ledčice
Lovosice
Čížkovice
Vrbičany
Chotěšov
Sulejovice
Siřejovice
Úpohlavy
Černiv
Rochov
Libochovice
Evaň
Křesín
Klapý
Slatina
Radovesice
Třebenice
Jenčice
Dlažkovice
Podsedice
Vlastislav
Třebenice, Medvědice
Lkáň
Sedlec
Chodovlice
Velemín
Velemín-jih
Vchynice
Chotiměř
Velemín-Milešov
Třebívlice
Třebívlice-Skalice
Děčany
Bohušovice n.O.

67 Polepy
68 Dobříň
68 Dobříň
68 Dobříň
68 Dobříň
68 Dobříň
68 Dobříň
68 Dobříň
68 Dobříň
69 Bříza
69 Bříza
69 Bříza
69 Bříza
69 Bříza
69 Bříza
69 Bříza
69 Bříza
70 Lovosice
71 Čížkovice
71 Čížkovice
71 Čížkovice
71 Čížkovice
71 Čížkovice
71 Čížkovice
71 Čížkovice
71 Čížkovice
72 Libochovice
72 Libochovice
72 Libochovice
72 Libochovice
72 Libochovice
72 Libochovice
73 Třebenice
73 Třebenice
73 Třebenice
73 Třebenice
73 Třebenice
73 Třebenice
73 Třebenice
73 Třebenice
73 Třebenice
74 Velemín
74 Velemín
74 Velemín
74 Velemín
74 Velemín
75 Třebívlice
75 Třebívlice
75 Třebívlice
76 Bohušovice nad Ohří
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762
763
764
765
766
767
768
769
771
772
773
774
775
776
777
778
779
781
782
783
791
792
793
794
795
796
797
798
801
811
812
813
814
815
816
821
822
823
824
825
827
831
832
833
834
835
836
837
838
839

Brňany
Terezín
Dolánky n.Ohří
Doksany
Brozany n.Ohří
Travčice
Keblice
Lukavec
Budyně nad Ohří
Přestavlky
Dušníky
Nové Dvory
Žabovřesky n.Ohří
Mšené-lázně
Mšenné-Lázně-Ječovice
Mšené-lázně - Brníkov
Martiněves
Malé Žernoseky
Lhotka n.L.
Prackovice n.L.
Slaný
Třebíz-Královice
Hořešovice
Zlonice
Vraný
Šlapanice
Černuc
Velvary
Louny
Postoloprty
Bitozeves
Staňkovice LN
Lišany
Výškov
Blažim
Hřivice
Opočno
Zbrašín
Citoliby
Líšťany
Louny-Brloh
Domoušice
Kounov
Pnětluky
Ročov
Třeboc
Brodec
Vinařice
Kozojedy
Tuchořice-Třeskonice

76 Bohušovice nad Ohří
76 Bohušovice nad Ohří
76 Bohušovice nad Ohří
76 Bohušovice nad Ohří
76 Bohušovice nad Ohří
76 Bohušovice nad Ohří
76 Bohušovice nad Ohří
76 Bohušovice nad Ohří
77 Budyně nad Ohří
77 Budyně nad Ohří
77 Budyně nad Ohří
77 Budyně nad Ohří
77 Budyně nad Ohří
77 Budyně nad Ohří
77 Budyně nad Ohří
77 Budyně nad Ohří
77 Budyně nad Ohří
78 Malé Žernoseky
78 Malé Žernoseky
78 Malé Žernoseky
79 Slaný
79 Slaný
79 Slaný
79 Slaný
79 Slaný
79 Slaný
79 Slaný
79 Slaný
80 Louny
81 Postoloprty
81 Postoloprty
81 Postoloprty
81 Postoloprty
81 Postoloprty
81 Postoloprty
82 Hřivice
82 Hřivice
82 Hřivice
82 Hřivice
82 Hřivice
82 Hřivice
83 Domoušice
83 Domoušice
83 Domoušice
83 Domoušice
83 Domoušice
83 Domoušice
83 Domoušice
83 Domoušice
83 Domoušice
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841
842
843
844
845
846
851
852
853
854
855
856
857
858
859
861
862
863
864
865
866
867
868
871
872
873
874
881
882
883
884
885
886
887
888
889
891
892
893
894
895
896
897
899
901
911
912
917
921
922

Jimlín
Postoloprty-Mradice
Zálužice
Liběšice LN
Tuchořice
Lipno
Libčeves
Lenešice
Raná
Kozly
Chraberce - Mnichovský Týnec
Dobroměřice
Břvany
Želkovice
Louny-Nečichy
Černčice
Vršovice
Chožov
Obora
Počedělice
Koštice
Slavětín
Veltěže
Peruc
Peruc-Pátek
Peruc-Telce
Vrbno n. Lesy
Chlumčany
Blšany u Loun
Smolnice
Toužetín
Hříškov
Panenský Týnec
Žerotín
Nová Ves
Úherce
Rakovník
Olešná
Hořesedly-Kněževes
Hořovičky-Děkov
Milostín-Mutějovice
Lišany-Krupá
Krušovice-Řevničov
Nové Strašecí
Žatec
Žiželice
Velemyšleves
Staňkovice,Triangle
Měcholupy
Holedeč

84 Jimlín
84 Jimlín
84 Jimlín
84 Jimlín
84 Jimlín
84 Jimlín
85 Libčeves
85 Libčeves
85 Libčeves
85 Libčeves
85 Libčeves
85 Libčeves
85 Libčeves
85 Libčeves
85 Libčeves
86 Černčice
86 Černčice
86 Černčice
86 Černčice
86 Černčice
86 Černčice
86 Černčice
86 Černčice
87 Peruc
87 Peruc
87 Peruc
87 Peruc
88 Chlumčany
88 Chlumčany
88 Chlumčany
88 Chlumčany
88 Chlumčany
88 Chlumčany
88 Chlumčany
88 Chlumčany
88 Chlumčany
89 Rakovník
89 Rakovník
89 Rakovník
89 Rakovník
89 Rakovník
89 Rakovník
89 Rakovník
89 Rakovník
90 Žatec
91 Žiželice
91 Žiželice
91 Žiželice
92 Měcholupy
92 Měcholupy
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923
924
931
932
933
934
935
936
937
941
942
943
944
945
946
947
948
949
951
952
953
954
961
962
963
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999

Deštnice
Měcholupy-Velká Černoc
Podbořany
Podbořany-sever
Krásný Dvůr
Libořice
Blšany-Soběchleby
Očihov
Blšany
Vroutek
Vroutek-Lužec
Nepomyšl
Kryry
Petrohrad
Valeč
Kolešov
Kryry-Strojetice
Podbořanský Rohozec
Blatno LN
Kryry-Stebno
Lubenec
Jesenice
Libočany
Čeradice
Nové Sedlo
Mělník
Dolní Beřkovice
Cítov
Veltrusy
Býkev
Lužec n. Vlt.
Vraňany
Nová Ves
Jeviněves
Kralupy nad Vltavou

92 Měcholupy
92 Měcholupy
93 Podbořany
93 Podbořany
93 Podbořany
93 Podbořany
93 Podbořany
93 Podbořany
93 Podbořany
94 Vroutek
94 Vroutek
94 Vroutek
94 Vroutek
94 Vroutek
94 Vroutek
94 Vroutek
94 Vroutek
94 Vroutek
95 Blatno
95 Blatno
95 Blatno
95 Blatno
96 Libočany
96 Libočany
96 Libočany
99 Mělník
99 Mělník
99 Mělník
99 Mělník
99 Mělník
99 Mělník
99 Mělník
99 Mělník
99 Mělník
99 Mělník
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Bod 14.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 059/46R/2022

Pořadové
číslo

Číslo
žádosti

Jméno
žadatele

Příjmení
žadatele

Rok
narození

Místo
realizace obec

1

4370

Jana

Jermanová

1982

Krupka

Typ nového
Místo realizace Maximální výše
zdroje (A3a, A3r,
ORP
dotace v Kč
B, C)
Teplice

B

120 000,00
120 000,00

Legenda:
A3a - automatický kotel pouze na biomasu
A3r - kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním
B - tepelné čerpadlo
C- plynový kondenzační kotel

Počet žádostí dle typu zařízení
0
0
1
0

120 000,00 Kč

120 000,00 Kč

Bod 14.5 priloha 1.pdf k usnesení č. 061/46R/2022
Bod 14.5 příloha 1

DOTAČNÍ PROGRAM "PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI 2022"
SEZNAM DOPORUČENÝCH ŽADATELŮ K PODPOŘE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU
PŘÍDĚLENÁ DOTACE (V KČ)

POŘADÍ

ČÍSLO ŽÁDOSTI

ŽADATEL

1

2

Farma Král s.r.o.

14007207

Mnichovský Týnec
31, 440 01, Chožov

Zadržení vody v krajině TERRALAND TN 3000
HM7R

49,29

200 000

0

200 000

2

37

Mgr. Martin
Peták

11855509

Na Výrovce 669/9,
400 01, Ústí nad
Labem - Klíše

Vybavení sklenářské dílny

45,71

200 000

0

200 000

3

12

MDDr. Matej
Korman

10733078

43401 Most, J. E.
Purkyně 270/5

Intraorální skener pro zubní
ordinaci

44,00

200 000

0

200 000

4

46

ePultik s.r.o.

14327252

403 34, Velké
Chvojno 34

ePultik.cz

43,43

200 000

200 000

0

5

42

Jan Opočenský

11709642

Křižíkova 812/11,
412 01, Litoměřice Předměstí

Založení farmy na
pěstovaní kanadských
borůvek

43,14

200 000

200 000

0

6

19 Ing. Karel Prchal

01857177

Blatenská 500/52,
430 01, Chomutov

KAPRIS – Ing. Karel Prchal –
hardwarové a softwarové
vybavení

42,57

200 000

200 000

0

7

50

Tomáš Kozler

11860952 Plzeňská 358/23, 407
Nákup nezbytných
53, Jiříkov - Starý
stavebních strojů a nářadí
Jiříkov

41,43

200 000

200 000

0

8

28

Martin Bilinski

67252788

Nákup zařízení pro realizaci
dřevostaveb

41,29

200 000

60 000

140 000

9

38

Filip Červinka

14174065 Komenského 329/18, Vybavení truhlářské dílny a
400 01, Ústí nad
pořízení strojů
Labem - Předlice

41,29

200 000

200 000

0

10

23

Radek Vidlák

14157861

412 01, Hlinná 12

Základní vybavení truhlárny

41,14

200 000

200 000

0

11

9

Otokar Hájek
Ing. Arch.

74932268

Stará 147, 415 10,
Teplice - Sobědruhy

Rozvoj architektonické a
projekční kanceláře

41,00

200 000

200 000

0

12

51

Kamil Nágl

88862321

Bezručova 64, 411
48, Křešice

Podpora malého podnikání
v oboru elektro

41,00

200 000

200 000

0

13

10

LEJZR TECH
CLEANING s.r.o.

09851976

Jedlová ev. č. 4, 408
START-UP DÍLNA NA
01, Jiřetín pod
VÝROBU DÍLŮ Z KARBONU
Jedlovou

40,71

200 000

200 000

0

14

3

Marek Špička

14037751

Prostějovská 2184,
407 47, Varnsdorf

40,43

95 235

29 295

65 940

15

57

Jakub Šmíd

14183196

Děčín XXXV-Lesná 6, Nové lepší Cafe Prostoru_
405 02, Děčín

40,43

110 000

110 000

0

NÁZEV

IČO

SÍDLO

Karlovo údolí 565,
407 77, Šluknov

NÁZEV PROJEKTU

Mobilní pískování

Stránka 1

PŘIDĚLENÝ
POČET BODŮ

CELKEM

Z TOHO
NEINVESTIČNÍ

Z TOHO
INVESTIČNÍ

16

48

Václav Krtek,
Ing.

14272202

Smetanova 616, 417
05, Osek

Založení včelí farmy
Rašovice

40,14

200 000

200 000

0

17

22

Jiří Brůna

14003015

Hřbitovní 353, 407
82, Dolní Poustevna

Rozšíření a zefektivnění
nabídky služeb

40,00

77 000

77 000

0

18

29

Jakub Hranička

11979712

Velešice 43, 411 08,
Hoštka

Pořízení strojů

39,43

51 786

51 786

0

19

5

Ing. Lenka
Šimková

11955821

Luční 247, 403 17,
Chabařovice

Šicí dílna pro kurzy šití a
pronájem šicích míst

39,29

147 000

147 000

0

20

61

VčelaGO, z.s.

14179326 Vítězství 232, 405 02,
Děčín - Děčín XXXIKřešice

Janovské včelíny

39,14

200 000

0

200 000

21

18

Daniel Urban

11861924

40502 Malšovice 71

Plachtová hala pro
uskladnění krmiv

38,43

136 390

0

136 390

22

36

Petr Šíma

14 175 240

Nad Kalvárií 446/2,
417 42, Krupka Bohosudov

Nákup vybavení dílny.

38,29

200 000

200 000

0

23

7

Martin Nosek

09875531

Nad Koupalištěm I
110, 431 59, Vysoká
Pec

Příslušenství pro bagr CAT
301.7D

37,71

172 340

112 169

60 171

24

45 Bistro Park s.r.o.

14292157

Koněvova 1855/57,
400 01, Ústí nad
Labem - Ústí nad
Labem-centrum

Bistro Park

37,14

199 997

87 997

112 000

25

58

Pavla Šebková

14296021

413 01, Kyškovice 10 Vznik ateliéru a galerie ve
spojení s nakladatelstvím
dětských knih a autorských
děl

35,29

200 000

200 000

0

26

43

DŘEVO - Šlk
s.r.o.

11933755

Na Příkopě 859, 407
77, Šluknov

Nákup vyvážecího vleku

35,14

200 000

0

200 000

27

62

Vladimír Kaňka

14172828

Dělnická 1383, 407
47, Varnsdorf

Kompletní péče o tělo

34,86

200 000

50 000

150 000

28

49 Jan Wegscheider 14286114

Gutenbergova
1982/1, 430 01,
Chomutov

Nakoupení techniky do
videostudia

34,43

200 000

200 000

0

29

8

Bohdan Lyashko

11946032

Dělnická 682/30, 405
02, Děčín - Děčín VILetná

Pořizeni novych stroju

34,14

125 034

62 071

62 963

30

24

Alena Hrubá
Wegerová

11640898

410 02, Evaň 118

Zázemí pro tvůrčí
workshopy a rozšíření
výroby

34,00

110 000

110 000

0
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31

17

Olga Nováková

04829824

Čsl. armády 2110/68,
434 01, Most

Vybavení Bistro Art kafé

32,43

130 000

130 000

0

32

41

Petra Šebková

03084671 Jaroslava Vrchlického
3156, 438 01, Žatec

Cukrárna u Toma

32,29

200 000

200 000

0

33

67

Kateřina
Martínková

11988428

Mírová 340, 418 01,
Bílina - Újezdské
Předměstí

Kadeřnické a holičské
služby

32,00

85 000

85 000

0

34

39

Business
accounting s.r.o.

09797084

Jaroslava Haška
1148/11, 434 01,
Most

Vybavení pneuservisu

31,86

117 233

117 233

0

35

16

MgA. Kateřina
Zochová

14211530

438 01, Račetice 60

Zoharo Instruments strunné nástroje určené k
harmonizaci

31,00

185 500

185 500

0

36

1

MCB Lab s.r.o.

14179997

Žežická 670/31, 400
Rozšíření laboratorní
07, Ústí nad Labem - vybavení společnosti MCB
Krásné Březno
Lab s.r.o.

30,86

189 422

0

189 422

37

55

BLUE PRO s.r.o.

14336588

Baarova 1261/2, 415
01, Teplice

3D tiskové studio pro
veřejnost

30,86

200 000

200 000

0

38

25

Monika
Slavíková

14297825

Sebuzín 219, 403 02,
Ústí nad Labem

Kosmetický salon vybavení kosmetického
salonu

30,43

188 000

188 000

0

39

31

Ludmila
Hřebíková

74577867

Osvoboditelů 39/17, Kosmetické přístroje pro
410 02, Lovosice omlazení a regeneraci pleti

30,00

200 000

1 851

198 149

40

63

Nikol
Čermáková

14296411

Vítězná 271, 403 22,
Ústí nad Labem Svádov

Prostě salon

30,00

200 000

200 000

0

41

56

JBMI s.r.o.

14274515

Moskevská 1483/40,
400 01, Ústí nad
Labem - Ústí nad
Labem-centrum

Celoroční stání pro
karavany a obytné vozy v
Poohří.

29,86

200 000

200 000

0

42

20

Michal Sládek

14266288

Chomutovská 1573,
432 01, Kadaň

Kavárna – Café Kelly

29,71

200 000

200 000

0

43

60 Mohamed Saadi

11697091

Tichá 353/16, 400
10, Ústí nad Labem Všebořice

Technické vybavení
autodílny

29,43

165 000

85 000

80 000

44

34 OPRAVÍ.TO s.r.o. 14202794

Velká Hradební
2800/54, 400 01,
Ústí nad Labem - Ústí
nad Labem-centrum

DŮM ŘEMESEL KOMPLEXNÍ NABÍDKA
BYTOVÝM A RODINNÝM
DOMŮM

27,43

200 000

200 000

0

45

11

Klára Volfová

11989254

400 02, Habrovany
54

Obchod pro psí sportovce TidbiT

26,43

200 000

200 000

0

46

33

Miroslav
Zimmermann

14043912

Vlčí 37, 440 01,
Chlumčany

Vybavení hrnčířské dílny

26,29

115 063

115 063

0
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DOTAČNÍ PROGRAM "PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI 2022"
SEZNAM NÁHRADNÍKŮ

POŘADÍ

ČÍSLO ŽÁDOSTI

ŽADATEL

NÁZEV

IČO

SÍDLO

NÁZEV PROJEKTU

PŘIDĚLENÝ
POČET BODŮ

POŽADOVANÁ
DOTACE (V KČ)

PŘIDĚLENÁ
DOTACE (V KČ)

DŮVOD
NEVYHOVĚNÍ
ŽÁDOSTI

47

54

EduMeets s.r.o.

10997831

Čajkovského
EduMeets - Společně
2514/16, 400 01,
rozumíme světu
Ústí nad Labem - Ústí
nad Labem-centrum

26,14

200 000

0

nedostatek
finanančních
prostředků

48

13

Jan Hamšík

10902520

V Podhájí 235/3, 408 Půjčovna lešení Staré
01, Rumburk Křečany
Rumburk 1

26,00

169 269

0

nedostatek
finanančních
prostředků

49

21

Kristýna Knapová 75352893

Za Korkem 121, 431 Projekční kancelář 51, Klášterec nad
vybavení, nábytek, drobné
Ohří - Miřetice u
stavební úpravy
Klášterce nad Ohří

25,86

199 000

0

nedostatek
finanančních
prostředků

50

66

Catfamily Faktor
company s.r.o.

10860941

Teplická 1190/47,
Nákup materiálu pro
405 02, Děčín - Děčín výrobu
IV-Podmokly

25,00

195 000

0

nedostatek
finanančních
prostředků

51

27

Foxily s.r.o.

10984488

Velká Hradební
2800/54, 400 01,
Ústí nad Labem - Ústí
nad Labem-centrum

Webový portál pro sběr dat
veřejného mínění s
podporou umělé
inteligence

24,29

200 000

0

nedostatek
finanančních
prostředků

52

26

Dominika
Hořáková

14113791

Jana Ámose
Tištěný turistický průvodce
Komenského 463,
Krušné hory s dětmi
431 51, Klášterec
nad Ohří - Miřetice u
Klášterce nad Ohří

23,43

200 000

0

nedostatek
finanančních
prostředků

53

14

Lycaon s.r.o.

10720898

Čajkovského
Servisní IT systém pro
2514/16, 400 01,
webové aplikace
Ústí nad Labem - Ústí
nad Labem-centrum

23,14

200 000

0

nedostatek
finanančních
prostředků

54

35

Roman Visinger

10779141

Nad Potokem 226,
434 01, Most Vtelno

23,14

200 000

0

nedostatek
finanančních
prostředků

55

59

LZ Varnsdorf z. s. 09744142

Karlova 702, 407 47, Nákup profesionálního
Varnsdorf
vybavení pro hudební kurzy
při LZ Varnsdorf z. s.

22,00

200 000

0

nedostatek
finanančních
prostředků

56

44

Michaela
Králiková
Soukupová

10849173

Seifertova 446, 403 Svatby s Míšou
31, Ústí nad Labem Neštěmice

20,71

70 000

0

nedostatek
finanančních
prostředků

57

40

Superkoncerty
s.r.o.

11890894

Masarykova
Nákup inventáře pro
1474/86, 400 01,
kulturní a společenské
Ústí nad Labem - Ústí akce, rozjezd podnikání
nad Labem-centrum

20,43

200 000

0

nedostatek
finanančních
prostředků

58

4

ILAD s.r.o.

11862238

Na průhonu 166, 413 Vybavení prostor pro
01, Vědomice
krátkodobé ubytování

20,14

200 000

0

nedostatek
finanančních
prostředků

Marketingová agentura
SMART MARKETING
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59

53

Michaela
Kovalová

06676448

Mjr. Šulce 3850/10,
430 01, Chomutov

Terapeutická kancelář
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20,00

200 000

0

nedostatek
finanančních
prostředků
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ČÍSLO ŽÁDOSTI

DOTAČNÍ PROGRAM "PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ V ÚSTECKÉM KRAJI 2022"
SEZNAM NEDOPORUČENÝCH K PODPOŘE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU
ŽADATEL

NÁZEV

IČO

SÍDLO

NÁZEV PROJEKTU

PŘIDĚLENÝ
POČET BODŮ

POŽADOVANÁ
DOTACE (V KČ)

PŘIDĚLENÁ
DOTACE (V KČ)

DŮVOD NEVYHOVĚNÍ ŽÁDOSTI

32

Kateřina
Zadinová

09900535 J. K. Tyla 507,
Renovace prodejny
407 77, Šluknov

19,43

200 000

0

Žadatel nesplnil minimální počet
bodů potřebných pro naplnění
kritérií programu a proto, aby
žádost měla možnost být
podpořena, tj. 20 bodů.

6

David Malát

10718681 Františka Malíka Rabbitly design
1003/37, 434
01, Most

19,29

136 000

0

Žadatel nesplnil minimální počet
bodů potřebných pro naplnění
kritérií programu a proto, aby
žádost měla možnost být
podpořena, tj. 20 bodů.

52

Eva Kreps

14322692 Buzulucká
START prodejních
329/25, 415 03, festivalů mom2mom
Teplice Řetenice

19

140 000

0

Žadatel nesplnil minimální počet
bodů potřebných pro naplnění
kritérií programu a proto, aby
žádost měla možnost být
podpořena, tj. 20 bodů.

64

Yankar s.r.o.

10935177 407 78, Velký
Šenov ev. č. 41

18,71

138 000

0

Žadatel nesplnil minimální počet
bodů potřebných pro naplnění
kritérií programu a proto, aby
žádost měla možnost být
podpořena, tj. 20 bodů.

30

Brüx-it design 14294451 Vladimíra
Rozvoj nabídky
s.r.o.
Majakovského suvenýrů ve městě Most
2093/9, 434 01,
Most

17,43

144 500

0

Žadatel nesplnil minimální počet
bodů potřebných pro naplnění
kritérií programu a proto, aby
žádost měla možnost být
podpořena, tj. 20 bodů.

47

Martin
Šplíchal

14239922 Balbínova
Tata Taxi
547/9, 400 01,
Ústí nad Labem Klíše

16,29

180 000

0

Žadatel nesplnil minimální počet
bodů potřebných pro naplnění
kritérií programu a proto, aby
žádost měla možnost být
podpořena, tj. 20 bodů.

15

Zažij Rhodos
s.r.o.

14153076 Nad Potokem
226, 434 01,
Most - Vtelno

Zažij Rhodos - cestovní a
zážitková agentura

14,14

200 000

0

Žadatel nesplnil minimální počet
bodů potřebných pro naplnění
kritérií programu a proto, aby
žádost měla možnost být
podpořena, tj. 20 bodů.

65

Avant
Academy
s.r.o.

11834803 Čajkovského
2514/16, 400
01, Ústí nad
Labem - Ústí
nad Labemcentrum

Zkompletování
vzdělávacího obsahu
pro přípravu na
přijímací zkoušky a
maturitu

13,57

200 000

0

Žadatel nesplnil minimální počet
bodů potřebných pro naplnění
kritérií programu a proto, aby
žádost měla možnost být
podpořena, tj. 20 bodů.

68

Yvona
Jechová

66102863 Světlík 57, 407
57, Horní
Podluží

Vybavení šicí dílny
výrobě dámské
konfekce

nehodnoceno

100 000

0

Rozšířena již stávající živnost nesoulad s podmínkami dotačního
programu - živnost již z roku 1997.

69

Kristýna
Horáková

Vybavení kanceláře a
pořízení komunikační
techniky

nehodnoceno

60 000

0

Žadatel nepředložil opravenou
žádost v termínu.

70

Daily Herbs,
s.r.o.

14190591 40753 Jiříkov Starý Jiříkov,
Svobodova č.
ev. 35
09019553 Strojetice 57,
439 86, Kryry

Výroba a prodej
bylinných čajů zavedení e-shopu

nehodnoceno

84 000

0

Rozšířena již stávající živnost nesoulad s podmínkami dotačního
programu - živnost již z roku 2020.

Zlepšení služeb
návštěvníkům na
pomezí Českého
Švýcarska
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02976412 Palachova
GlamBus
1774/23, 400
01, Ústí nad
Labem - Ústí
nad Labemcentrum
Jitka Kasalová 44520760 B. Němcové
Vybavení keramické
822, 436 01,
dílny - Litvínov
Litvínov - Horní
Litvínov

nehodnoceno

200 000

0

Rozšířena již stávající živnost nesoulad s podmínkami dotačního
programu - živnost již z roku 2014.

nehodnoceno

196 000

0

Rozšířena již stávající živnost nesoulad s podmínkami dotačního
programu - živnost již z roku 1993.

73

Pavel Choutka 87295334 Smetanova 519, Rychlé občerstvení MR.
436 01, Litvínov - CORNDOG
Horní Litvínov

nehodnoceno

175 000

0

Žadatel nepředložil opravenou
žádost v termínu.

74

Jan Lankaš

14162610 Plzeňská
1036/19, 405
02, Děčín Děčín IVPodmokly

nehodnoceno

56 000

0

Nesoulad s podmínkami
dotačního programu - fyzická
žádost nebyla předložena.

75

Ivo Cach

74730509 Novoměstská
Bistro OQurka
771/35, 405 02,
Děčín - Děčín VILetná

nehodnoceno

200 000

0

Rozšířena již stávající živnost nesoulad s podmínkami dotačního
programu - živnost již z roku 2012.

76

Michaela
Dlouhá

09257250 Lysá 323, 403
32, Povrly

Kadeřnický salón

nehodnoceno

190 000

0

Rozšířena již stávající živnost nesoulad s podmínkami dotačního
programu - živnost již z roku 2020.

77

Kateřina
Janáčková

14333228 Jirkovská 183,
431 41, Údlice

Kafetika

nehodnoceno

200 000

0

Nesoulad s podmínkami
dotačního programu - fyzická
žádost nebyla předložena.

78

Lesní
lázeň,z.s.

11692081 Jiráskova
Psychohygiena pro
2733/25, 430 03 pedagogické pracovníky
Chomutov
metodou Shinrin-yoku

nehodnoceno

59 500

0

Nesoulad s podmínkami
dotačního programu - žadatel
nemá živnostenské oprávnění.

79

Aktivity
NADOHLED
z.s.

10806989 Janáčkova
1590/2,
Trnovany, 415
01 Teplice

nehodnoceno

80 000

0

Nesoulad s podmínkami
dotačního programu - žadatel
nemá živnostenské oprávnění.

80

Mi&Ka2022

14212706 439 03,
Food market
Chlumčany 179

nehodnoceno

200 000

0

Nesoulad s podmínkami
dotačního programu - fyzická
žádost nebyla předložena.

81

USTOLU s.r.o. 11845287 Vinohradská 80, Rozšíření výroby 436 01, Litvínov - spodní fréza
Horní Litvínov

nehodnoceno

191 200

0

Nesoulad s podmínkami
dotačního programu - fyzická
žádost nebyla předložena.

82

ARBEDEOR
s.r.o

14336952 Rudé armády
221, 435 47,
Brandov

nehodnoceno

200 000

0

Nesoulad s podmínkami
dotačního programu - fyzická
žádost nebyla předložena.

83

Marek
Rychtařík

11728990 Františka Malíka Jádrové vrty
972/34, 434 01,
Most

nehodnoceno

142 610

0

Žadatel nepředložil opravenou
žádost v termínu.

84

Václav Fuzik

8983950

Rozšíření a ohodnocení
a zkvalitnění
prodávaného
sortimentu

nehodnoceno

0

0

Žadatel nevyplnil elektronickou
žádost v termínu příjmu žádostí.

85

Martin Kubec 11946750 Rakovnická
Komunitní Ekofarma 308/23, 405 02, Architektonická Studie
Děčín - Děčín IIIStaré Město

nehodnoceno

50 400

0

Žadatel odstoupil od žádosti.

71

72

Marek Koníř

U Kapličky 3,
417 25, Lahošť

Svářečské práce

Vzdělávání NA|DOHLED

Zřízení,vybavení a
provozování
bezobslužné prodejny a
provozování
internetového prodeje
potravin
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Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 - 2025
Specifikace: Podpora včelařů na území Ústeckého kraje v roce 2022 - soupis podpořených žádostí
Žadatel Fyzická osoba
Pořadové číslo

Číslo žádosti

Datum doručení žádosti

Název projektu

Termín zahájení

Termín
ukončení

Jméno a Příjmení FO

Maximální procentuální
podíl dotace na
Požadovaná výše Celkové náklady Celkový počet
celkových uznatelných
dotace v Kč
v Kč
bodů
nákladech projektu v %

Stručná anotace

1

ZPZ_EA_0276_22

12.04.2022

František Budský

Založení chovu včel ve Lhotě

01.01.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

29

3x úl, 3x včelstvo, přířezy, mezistěny, dýmák, kombinéza, rukavice, rozpěrák, krmítko

2

ZPZ_EA_0002_22

31.03.2022

Tomáš Peřina

Starý Mlýn

03.01.2022

30.09.2022

80,00

17 810,00

22 271,00

24

3x úl, 3x včelstvo, rámky, přepážky, česnový uzávěr, letáky, podložka, matří mřížka, krmítko, mřížka,
rozpěrák, zábrana do česna, nádoby na med, košťátko, kleště na rámky

3

ZPZ_EA_0013_22

31.03.2022

Ing. Jan Hodoval, Ph.D.

Začínají včelař Ing. Jan Hodoval, Ph.D.

31.03.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

3x úl, 3x včelstvo, kukla, ozpěrák, dýmák, zvlňovač

4

ZPZ_EA_0017_22

04.04.2022

Petr Sklenička

Založení chovu včel

01.04.2022

31.08.2022

53,73

19 990,00

37 219,00

24

5x úl, 5x včelstvo, rámky, mateří mřížka, mezistěny, mezerníky, rozpěrák, dýmák, trafo, kombinéza,
zvedací kleště, rukavice, smetáček

5

ZPZ_EA_0292_22

05.04.2022

Veronika Marčaníková

Začátek včelaření v obci Třebenice - Teplá

01.05.2022

31.08.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

5x úl, 5x včelstvo, 5x víko, mezistěny, přířezy

6

ZPZ_EA_0304_22

05.04.2022

Tomáš Bartoš

Pořízení včel v Řehlovicích

01.04.2022

31.08.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

3x úl, 3x včelstvo, přířezy, mezistěny, příslušenství

7

ZPZ_EA_0096_22

06.04.2022

Nikola Müllerová

Včelaření v Kotvině

01.01.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

5x úl, 5x včelstvo, základní včelařské vybavení

8

ZPZ_EA_0076_22

06.04.2022

Olga Hodboďová

Nový včelař

01.03.2022

30.09.2022

80,00

19 990,00

24 999,00

24

3x úl, 3x včelstvo, přířezy, stáčecí nádoba na med, cedník, spirála na rozpouštění, dýmák, rukavice,
klobouky, kombinéza, smeták, rozpěrák

9

ZPZ_EA_0133_22

07.04.2022

Adriana Malá

Pořízení základního vybavení pro chov včel

01.07.2022

30.09.2022

69,00

19 960,00

28 930,00

24

3x úl, 3x včelstvo, dýmák, rozpěrák, smetáček, přížezy, mezerníky, zvedací kleště, rukavice,
kombinéza

10

ZPZ_EA_0056_22

08.04.2022

Jiří Karfilát

Založení chovu včel 2022

01.04.2022

30.09.2022

73,15

19 990,00

27 340,00

24

3x úl, 3x včelstvo, mateří mřížka, mezistěny, trafo, dýmák, rozpěrák, smetáček

11

ZPZ_EA_0280_22

11.04.2022

Sonia Vršínská

Včely Bohyně

01.04.2022

30.09.2022

58,50

19 980,00

34 166,00

24

3x úl, 3x včelstvo, kombinéza, rukavice, rozpěráky, smetáček, nástavky, rámky s mezistěnou

12

ZPZ_EA_0140_22

12.04.2022

Michaela Köhlerová

chov včel

01.01.2022

30.06.2022

80,00

19 960,00

24 950,00

24

4x úl, 4x včelstvo, mřížka, rukavice, dýmák, klobouk, rozpěrák, smetáček, výchytka, trafo, mezistěny,
roják, napínák drátku, škrabka na dno, podložkaprosakovací, mateří mřížka, podložka, výkluz,
cedník, deska pod sklenice, rámky

13

ZPZ_EA_0078_22

13.04.2022

Josef Kohout

Konečně začínám včelařit

01.01.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

3x úl, 3x včelstvo, včelařské vybavení

14

ZPZ_EA_0080_22

13.04.2022

Aleš ADÁMEK

Včelaří počátky s podporou ÚK

01.01.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

3x úl, 3x včelstvo, včelařské vybavení

15

ZPZ_EA_0097_22

13.04.2022

Lenka Fílová

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji Lom

01.04.2022

30.08.2022

74,80

19 980,00

26 722,00

24

5x úl, 5x včelstvo, přířezy, mezistěny, drát

16

ZPZ_EA_0273_22

13.04.2022

Jozef Mikloška

Včely MiJo

02.02.2022

08.08.2022

65,00

19 950,00

30 700,00

24

3x úl, 3x včelstvo, barvy na úly, včelařské pomůcky

17

ZPZ_EA_0100_22

19.04.2022

Petr Stareček

Začátek chovu včel

07.04.2022

31.08.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

3x úl, 3x včelstvo, rámky, mezistěny, kuřák, rozpěrák, ochranný oděv

18

ZPZ_EA_0139_22

19.04.2022

Jan Beránek

Založení chovu včel

01.01.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

5x úl, 5x včelstvo, mezistěny, nádoba na med, sedník, bedna na rámky, trafo, forma na sbíjení
rámků, roják, rojochyt, dýmák, kombinéza

19

ZPZ_EA_0138_22

19.04.2022

Jan Rybář

Založení chovu včel

01.01.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

5x úl, 5x včelstva, česnový uzávěr, mezistěny, nádoba na med, cedník, bedna na rámky, drátek,
mezerníky, napínák drátku, rozpěrák, klobouk, smetáček, strůpková fólie, mateří mřížka, rámkové
přířezy

20

ZPZ_EA_0147_22

20.04.2022

David Kovtan

Začínající včelař

18.04.2022

31.08.2022

80,00

16 380,00

20 483,00

24

5x úl, 5x včelstvo, mezistěny, včel.oděv, kuřák, rozpěrák, přířezy

21

ZPZ_EA_0069_22

21.04.2022

Petr Černý

Včely Svádov

17.02.2022

01.08.2022

80,00

19 990,00

24 999,00

24

3x úl, 3x včelstvo, rámek, rozpěrák, klobouk, smetáček, drátek, hřebíky na rámky, včel.blůza,
mezerníky a další příslušenství

22

ZPZ_EA_0307_22

22.04.2022

Jana Kafková

Navrácení včel do přírody

22.04.2022

01.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

5x úl, 5x včelstvo, včelařské potřeby

23

ZPZ_EA_0165_22

25.04.2022

Martin Klement

Klement

01.06.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

3x úl, 3x včelstvo, rámky, dýmák, oblek pro včelaře, mezistěny

24

ZPZ_EA_0224_22

25.04.2022

Adam Jelínek

Pořízení včelstev

12.04.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

5x úl, 5x včelstvo, včelsřské pomůcky

25

ZPZ_EA_0127_22

25.04.2022

Luboš Janíček

Založení chovu včel

01.06.2022

30.09.2022

77,00

19 990,00

25 970,00

24

3x úl, 3x včelstva, základní včelařské vybavení

26

ZPZ_EA_0223_22

25.04.2022

Robert Appel

Pořízení včelařského vybavení

01.01.2022

30.09.2022

80,00

15 910,00

19 891,59

24

3x úl, 3x včelstvo, krmítko, rámky, mezistěny, mateří mřížka, rukavice, klobouk, mezerníky,
smetáček, zvedací kleště, cedník, strůpková fóie

27

ZPZ_EA_0265_22

26.04.2022

Hedvika Šikulová

založení včelstva

01.01.2022

30.09.2022

76,26

19 990,00

26 224,36

24

3x úl, 3x včelstva, kleště na rámky, mateří mřížka, smetáček, krmítka, distanční rámy, rukavice,
stěrka, palivo dýmáku, mezistěny, rámky, napínák, drátek, nádoba na med

28

ZPZ_EA_0173_22

26.04.2022

Radek Stehlík

Založení chovu včel

01.04.2022

31.07.2022

71,90

19 980,00

27 800,00

24

3x úl, 3x včelstva, příslušenství k úlům, mezistěny a pomůcky

29

ZPZ_EA_0252_22

26.04.2022

Jan Matis

Založení chovu včel - Korozluky

01.03.2022

31.08.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

5x úl, 5x včelstvo, mezistěny, rámky

30

ZPZ_EA_0247_22

26.04.2022

František Pecha

Včelnice

29.04.2022

30.06.2022

57,50

19 990,00

34 780,00

24

4x úl, 4x včelstvo, ochranné pomůcky, dýmák, rozpěrák, smeták, roják, mezerníky

31

ZPZ_EA_0162_22

27.04.2022

Tereza Radičová

Zahájení chovu včel v katastru Babiny II

01.01.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

3x úl, 3x včelstvo, včelařské vybavení (ochr. oděv, přířezy, mezistěny)

32

ZPZ_EA_0236_22

27.04.2022

Vladimír Smýkal

Včelaření

18.03.2022

30.09.2022

70,00

19 040,00

27 200,00

24

3x úl, 3x včelstvo, mezistěny, ochranné pomůcky, rámky, dýmák, rozpěrák

33

ZPZ_EA_0136_22

27.04.2022

Ing. Lenka Adámková

Vlastní včely na zahradě

01.03.2022

30.04.2022

80,00

19 900,00

24 884,00

24

3x úl, 3x včelstvo, dýmák, čísla pro značení matek, rukavice, klícka na matky

34

ZPZ_EA_0160_22

27.04.2022

Marek Kny

Založení chovu včel

01.04.2022

31.07.2022

72,00

19 990,00

27 777,00

24

3x úl, 3x včelstvo, mezistěny a pomůcky

35

ZPZ_EA_0268_22

27.04.2022

Stanislav Bíreš

PROGRAM PRO ROZVOJ EKO-AGRO OBLASTÍ V ÚSTECKÉM
KRAJI NA OBDOBÍ LET 2022 AŽ 2025

31.03.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

3x úl, 3x včelstvo, včelařské vybavení

36

ZPZ_EA_0269_22

27.04.2022

Lenka Kopecká

PROGRAM PRO ROZVOJ EKO-AGRO OBLASTÍ V ÚSTECKÉM
KRAJI NA OBDOBÍ LET 2022 AŽ 2025

31.03.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

3x úl, 3x včelstvo, včelařské vybavení

37

ZPZ_EA_0249_22

28.04.2022

Ing. Jan Drozd

Založení chovu včel Jan Drozd Doubice

31.05.2022

30.09.2022

60,00

19 800,00

33 000,00

24

3x úl, 3x včelstvo, včelařská výbava

38

ZPZ_EA_0256_22

28.04.2022

Monika Čechová

Včelka Mája 2022 - rozvoj včel Čížkovice

01.04.2022

30.09.2022

54,82

19 990,00

36 483,00

24

3x úl, 3x včelstvo, blůza, rukavice, další příslušenství

39

ZPZ_EA_0253_22

28.04.2022

Stanislav Hocko

Hocko včely

27.04.2022

30.09.2022

58,00

19 830,00

34 200,00

24

5x úl, 5x včelstvo, včelařský set, příslušenství

40

ZPZ_EA_0189_22

28.04.2022

Lenka Wünschová

Rodinné včelaření

18.02.1967

29.04.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

4x úl,4x včelstvo, mezistěny

41

ZPZ_EA_0229_22

28.04.2022

Kristýna Kalinová

Založení chovu včel v Třebenicích

30.04.2022

31.08.2022

80,00

19 850,00

24 820,00

24

3x úl, 3x včelstvo, přířezy, mezistěny, včelařský oděv

42

ZPZ_EA_0250_22

29.04.2022

Oldřich Šinfelt

Založení chovu včel

17.04.2022

30.09.2022

80,00

19 970,00

24 970,00

24

4x úl, 4x včelstvo, mezistěny

43

ZPZ_EA_0290_22

29.04.2022

Žaneta Víšková

založení včelstva

01.01.2022

30.09.2022

80,00

16 940,00

21 176,00

24

4x úl, 4x včelstvo, mateří mřížka, mezerníky, stropní krmítko, rukavice, víko, cedník, refraktoměr,
rozpěrák

44

ZPZ_EA_0251_22

29.04.2022

Petr Lindák

Zase včelařem

18.04.2022

31.08.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

5x úl, 5x včelstvo, rámkové přířezy

45

ZPZ_EA_0266_22

29.04.2022

Zuzana Zajacová

ZazuZen

22.04.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

5x úl (materiál), 5x včelstvo, očka, uteplivky

46

ZPZ_EA_0234_22

29.04.2022

Jan Očko

Založení chovu včel

10.04.2022

25.09.2022

78,00

19 890,00

25 500,00

24

3x úl, 3x včelstvo, včelařské pomůcky

47

ZPZ_EA_0243_22

29.04.2022

Jan Kureš

Založení chovu včel v Robči

02.05.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

4x úl, 4x včelstvo, mezistěny, rámky, krmítka, varoa podložky, dýmák

48

ZPZ_EA_0257_22

29.04.2022

Ing.Radek Švec

Včelařství Souš

01.01.2022

30.09.2022

40,00

20 000,00

50 000,00

24

5x úl, 5x včelstvo, zákadní včelařské vybavení

49

ZPZ_EA_0044_22

04.05.2022

Libor Hrubeš

Podpora přírody

04.04.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

24

3x úl, 3x včelstvo, zákadní včelařské vybavení

50

ZPZ_EA_0301_22

30.05.2022

Gabriela Vávrová

Založení chovu včel

01.05.2022

30.09.2022

69,49

19 990,00

28 779,00

24

4x úl, 4x včelstvo, varroa dno, plechové víko, přířezy, mezerníky, nezerez.drát, mezistěny, lampa na
sirné knoty, lazuroil, hřebíčky, strůpková fólie, včelařské nářadí

51

ZPZ_EA_0024_22

04.04.2022

Petr Volek

Včely do Trmic

01.04.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 4 ks úlů, mateřích mřížek, venkovních vík, úlových doplňků a včelařských potřeb

52

ZPZ_EA_0049_22

05.04.2022

Bartošová Lacinová Zdenka

Pořízení příslušenství

04.04.2022

31.08.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup bedýnek na med, bedýnky na přenášení rámečků, rámečky a mezistěny

53

ZPZ_EA_0050_22

05.04.2022

Martin Škvor

Rozšíření chovu včel

04.04.2022

31.08.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 3 ks úlů, mezistěny, příslušenství,barvy na úly

54

ZPZ_EA_0051_22

05.04.2022

Klára Guthová

Pořízení příslušenství

04.04.2022

31.08.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup stolu na medobraní, rámečků, příslušenství

55

ZPZ_EA_0061_22

06.04.2022

Aleš Rost

Včely Libouchec - přírodní zahrada 2

01.01.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 3 ks úlů včetně příslušenství

56

ZPZ_EA_0060_22

06.04.2022

Jiří Zika

Včely Dobrná 2

01.01.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 3 ks úlů a vybavení

57

ZPZ_EA_00286_22

06.04.2022

Kateřina Mazánková

Rozšíření chovu včelstev

01.04.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup komletních nástavkových úlů

58

ZPZ_EA_0042_22

07.04.2022

Oldřich Johan

Podpora včelstav Těchlovice 105

01.01.2022

30.09.2022

80,00

18 980,00

23 731,00

23

Nákup 4 ks nástavkových úlů, kombinézy, příslušenství, víka a rámkových přířezů

59

ZPZ_EA_0043_22

07.04.2022

Jana Puschová

Rozšíření včelstev ul. Karlova

01.05.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 4 ks varoa den, 24 ks nástavků, rámků

60

ZPZ_EA_0012_22

08.04.2022

Lukáš Dudek

Rozšíření včelstev - tvorba oddělků

01.04.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 5 ks úlů, brýlí k tvorbě matek, fimugatoru, obleku a rukavic

61

ZPZ_EA_0015_22

08.04.2022

Tereza Sailerová

Rozšíření chovu

01.04.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 5 ks úlů, obleku, rukavic a 5 ks boxů na přenášení rámečků

62

ZPZ_EA_0020_22

08.04.2022

Vlastimil KAZILOVSKÝ

Rozšíření zavčelení obce Sádek

11.04.2022

10.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 5 ks nástavkvých úlů a rámečků

63

ZPZ_EA_0068_22

08.04.2022

Petr Jeřábek

Návrat včel do Kololeče

01.01.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 3 ks úlů, roják, bedny na rámky

64

ZPZ_EA_0048_22

12.04.2022

Michal Kára

Podpora včelařů na území Ústeckého kraje

31.03.2022

30.09.2022

80,00

16 000,00

20 000,00

23

Nákup 5 ks úlů, polystyrenu do víka, úchytů, mezistěn, kombinéz, cedníku, rukavic

65

ZPZ_EA_0057_22

12.04.2022

Martin Hák

Krásné včelstvo 2

01.04.2022

31.08.2022

80,00

17 080,00

21 360,00

23

Nákup varoa den, nástavků, vík zateplených, vík plechových, přířezů, strůpkové folie, krmítek,
mezistěn, rukavic, klobouku

66

ZPZ_EA_0063_22

14.04.2022

Helena Hauzírková Řeháková

Včely Těchlovice 2022

05.04.2022

15.09.2022

80,00

12 000,00

15 000,00

23

Nákup nástavků, varroa den, krmítek, včelařských potřeb, mezistěn a nerez. nádob na med

67

ZPZ_EA_0085_22

14.04.2022

Štěpánka Holcmanová

Podpora včelařů na území Ústeckého kraje

01.04.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 4 ks úlů, nízkých nástavků, mezistěn, přířezů na rámky

68

ZPZ_EA_0092_22

14.04.2022

Nikola Hrůza

Rozšíření včelstev

11.04.2022

28.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 5 ks ulů

69

ZPZ_EA_0083_22

19.04.2022

Jaroslav Kotlík

Výměna úlů

01.05.2022

31.08.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 3 ks úlů

70

ZPZ_EA_0108_22

19.04.2022

Pavel Čejka

Rozšíření včelstev

01.04.2022

31.08.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 3 ks úlů

71

ZPZ_EA_0087_22

21.04.2022

Jaromír Havlík

pořízení akukolečka

06.06.2022

19.09.2022

60,00

14 400,00

24 000,00

23

Nákup akukolečka

72

ZPZ_EA_0116_22

21.04.2022

Roman Dejmek

Včelnice

01.03.2022

31.08.2022

80,00

19 860,00

24 826,00

23

Nákup 3 ks úlů, varroa šuplíku, přířezů, mezistěn, česnových uzávěrů

73

ZPZ_EA_0291_22

22.04.2022

Milan Reiss

Obnova včelařského vybavení pro včelaření

25.04.2022

30.09.2022

80,00

5 410,00

6 765,00

23

Nákup přířezů, mezistěn, mateřích mřížek, rukavic, kombinézy, paliva do dymáku a rozpěráku

74

ZPZ_EA_0121_22

22.04.2022

Ivana Hubáček

Zachování chovu včelstev po otci

19.04.2022

30.09.2022

80,00

17 880,00

22 360,00

23

Nákup 3 ks úlů, meziostěn, stropních krmítek, přířezů, kombinézy, rukavic, plechových stříšek,
rojáčku, mezerníku a drátku

75

ZPZ_EA_0134_22

22.04.2022

Rostislav Douša

Rozšíření 2022

30.09.2022

30.09.2022

80,00

18 000,00

22 505,00

23

Nákup nástavků celodřevěných, vík, varroa den, strůpkové folie, mateří mřížky, rámkových přířezů,
plemenáče a beden na rámky

76

ZPZ_EA_0041_22

25.04.2022

Vladimír Mareš

Rozšíření chovu včel a zjednodušení práce

01.03.2022

30.09.2022

72,70

19 970,00

27 480,00

23

Nákup varroa den, nástavků, vík, motúčka a nástavby na motúčko

77

ZPZ_EA_0112_22

25.04.2022

Jaroslav Flegel

Rozšíření 1

01.01.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup nástavků, krmítek, přířezů, mřížek, izolátoru, komorovací přepážky, mezistěn

78

ZPZ_EA_0124_22

25.04.2022

Bc. Alena Šlégrová

Pokračuji ve včelaření

20.04.2022

20.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup přepravních beden na rámečky, motúčka, nabíječky, mezistěn a předmětů drobného vybavení

79

ZPZ_EA_0288_22

25.04.2022

Blanka Křepínská

Stojany pod včelí úly.

01.04.2022

31.08.2022

80,00

10 000,00

12 500,00

23

Nákup dřevěných trámků a pozinkovaných stojanů pod úly

80

ZPZ_EA_0289_22

25.04.2022

Jan Masopust

Výměna 1 ks starého úlu za nový nástavkový úl s monitorovacím
dnem a nové stojany pod úly.

01.05.2022

31.08.2022

80,00

6 620,00

8 280,00

23

Nákup 1 ks nástavkového úlu, dřevěných trámků a stojanů

81

ZPZ_EA_0151_22

25.04.2022

Štefan Benedek

Rozšíření chovu včel

01.04.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 5 ks úlů

82

ZPZ_EA_0186_22

25.04.2022

Iva Pauerová

Podpora včelařů na území Ústeckého kraje

16.02.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 3 ks úlů, 2 ks rukavic, cedníku, nádob na med a testa

83

ZPZ_EA_0152_22

26.04.2022

Irena Bodejčková

Pořízení technického vybavení

12.04.2022

30.09.2022

78,00

19 980,00

25 620,00

23

Nákup varroatesteru CO2, Co2 talkové lahve, ometače včel, pařáku na vosk a vyvíječe páry

84

ZPZ_EA_0137_22

27.04.2022

Radek Adámek

Včely Skalice

01.03.2022

30.04.2022

80,00

19 940,00

24 935,00

23

Nákup 5 ks úlů, rukavic, krmného těsta, stojanu pod úly, mezistěn

85

ZPZ_EA_0141_22

27.04.2022

Jiří Mádle

Rozšíření chovu včel

21.04.2022

30.09.2022

80,00

15 950,00

19 944,00

23

Nákup 2ks úlů, rámků, mezistěn, mateřích mřížek, rojáčku, kombinézy, rukavic, dýmák, cedník,
smetáček

86

ZPZ_EA_0200_22

27.04.2022

Ing. Jan Korf

PROGRAM PRO ROZVOJ EKO-AGRO OBLASTÍ V ÚSTECKÉM
KRAJI NA OBDOBÍ LET 2022 AŽ 2025

31.03.2022

30.09.2022

70,00

19 110,00

27 300,00

23

Nákup 3 ks úlů a vybavení

87

ZPZ_EA_0201_22

27.04.2022

Veronika Korfová

PROGRAM PRO ROZVOJ EKO-AGRO OBLASTÍ V ÚSTECKÉM
KRAJI NA OBDOBÍ LET 2022 AŽ 2025

31.03.2022

30.09.2022

75,00

19 950,00

26 600,00

23

Nákup 3 ks úlů a vybavení

88

ZPZ_EA_0203_22

27.04.2022

Luboš Súkeník

PROGRAM PRO ROZVOJ EKO-AGRO OBLASTÍ V ÚSTECKÉM
KRAJI NA OBDOBÍ LET 2022 AŽ 2025

31.03.2022

30.09.2022

80,00

19 920,00

24 900,00

23

Nákup 3 ks úlů a vybavení

89

ZPZ_EA_0211_22

27.04.2022

Vladimír Domecký

Rozšíření chovu včel

26.04.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 5 ks úlů

90

ZPZ_EA_0090_22

28.04.2022

Kovařík Jiří

Rozšíření chovu včel

12.03.2022

28.08.2022

80,00

19 910,00

24 897,00

23

Nákup 3 ks úlů, varooa šuplíků, česnových uzávěrů, odnosné bedny na rámky, obrtlíku ke dnu,
cedníku, přířezů, mezistěn

91

ZPZ_EA_0101_22

28.04.2022

Jana Zrzavá

Rozšíření chovu včel.

01.04.2022

31.08.2022

67,00

19 940,00

29 770,00

23

Nákup motúčka, nástavby, kol s brzdou, nabíječky

92

ZPZ_EA_0122_22

28.04.2022

Petr Lehman

Včelař po dědovi

15.01.2022

31.07.2022

80,00

19 980,00

24 975,00

23

Nákup 5 ks úlové sestavy, mateří mřížky, podložky čiré, víčka prosakovacího, podložky, rámků,
mezistěn

93

ZPZ_EA_0179_22

28.04.2022

Jakub Beran

Zefektivnění práce se včelami

01.05.2022

30.09.2022

80,00

19 340,00

24 176,00

23

Nákup motúčka, nástavby, přídavných zadních kol

94

ZPZ_EA_0297_22

28.04.2022

David Petržilek

Rozšíření a stabilizace chovu včelstev v oblasti Chodovlic Ústecký
kraj

01.05.2022

30.09.2022

80,00

11 840,00

14 800,00

23

Nákup 2 ks úlů, mezistěn, nádob na med, přepravních beden na rámky a rámkových přířezů

95

ZPZ_EA_0230_22

28.04.2022

Petr Juračka

Rozšíření chovu včel

01.04.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 3 ks úlů, mezistěn, potřeby pro krmení včel, ochranných pomůcek, pomůcek k chovu, potřeb
pro rámky, rámkových přířezů

96

ZPZ_EA_0191_22

28.04.2022

Jaroslav Stejskal

ROZŠÍŘENÍ CHOVU VČEL V OBCI VELKÉ ŽERNOSEKY A
ZAVČELENÍ OBLASTI

01.04.2022

31.08.2022

80,00

19 840,00

24 800,00

23

Nákup 5 ks varroa den, nástavků, plech. vík, mezistěn

97

ZPZ_EA_0199_22

29.04.2022

Miroslav Soukup

Včely Chlum 2022

15.03.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 5 ks úlů

98

ZPZ_EA_0202_22

29.04.2022

Barbora Soukupová

Rodinné včely 2022

20.03.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup nástavkových úlů

99

ZPZ_EA_0208_22

29.04.2022

Petr Šošško

Včely Veselé 2022

01.04.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup úlů, mezistěn a rámků

100

ZPZ_EA_0222_22

29.04.2022

Vratislav Ondráček

Pořízení nových včelařských úlů s vybavením 2022

27.04.2022

30.09.2022

80,00

19 440,00

24 300,00

23

Nákup 2 ks úlů, mezistěn a bedny na rámky

101

ZPZ_EA_0235_22

29.04.2022

Štefan Očko

rozšíření chovu včel

15.04.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 5 ks úlů

102

ZPZ_EA_0241_22

29.04.2022

Martin Šošško

Zdravé včely 2022

15.03.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup nástavkových úlů

103

ZPZ_EA_0242_22

29.04.2022

Aleh Harkusha

Rozšíření chovu včel

29.04.2022

30.09.2022

80,00

19 920,00

24 900,00

23

Nákup nástavků, plechových vík, strůpkové folie, varroa den, lazury a mezistěn

104

ZPZ_EA_0244_22

29.04.2022

Pavel Vincenc

Pořízení 5 nových kompletních nástavkových úlů

29.04.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 5 ks nástavkových úlů

105

ZPZ_EA_0195_22

28.04.2022

Drahomíra Beranová

Zabezpečení včelařského stanoviště

01.05.2022

30.09.2022

80,00

19 170,00

23 973,00

23

Nákup fotopasti, spisstopař, datového balíčku, nastavitelného lanového zámku, SD karty

106

ZPZ_EA_0196_22

28.04.2022

Martina Zelená

ROZŠÍŘENÍ CHOVU VČEL V OBCI DOBKOVIČKY A ZAVČELENÍ
OBLASTI

01.04.2022

31.08.2022

80,00

19 840,00

24 800,00

23

Nákup varroa den, nástavků, vík, mezistěn a beden na rámky

107

ZPZ_EA_0210_22

28.04.2022

Marcela Böhmová

Rozšíření chovu včel

01.04.2022

30.09.2022

80,00

19 920,00

24 900,00

23

Nákup 3 ks úlů, mezstěn, ochranných pomůcek, pomůcek k chovu, potřeb pro rámky, potřeb pro
krmení včel

108

ZPZ_EA_0306_22

29.04.2022

Jan Dunovský

Rozšíření včelstev v lokalitě Maxičky

01.04.2022

31.07.2022

80,00

10 260,00

12 830,00

23

Nákup 2 ks úlů, rámků, mezistěn, rojáčku a oplodňáčku

109

ZPZ_EA_0302_22

02.05.2022

Nataliya Volkovyč

Rozšíření chovu včelstev

31.03.2022

30.09.2022

80,00

19 980,00

24 976,00

23

Nákup 3 ks úlů, mezistěn, strůpkové folie, varroa den, palubkových vík, rojáku a mateřích mřížek

110

ZPZ_EA_0248_22

12.05.2022

Zbyněk Jelínek

Rozšíření včelstev

02.05.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 3 ks úlů včetně příslušenství, rámků, mezistěn a pomůcek

111

ZPZ_EA_0270_22

16.05.2022

Jan Lněníček

Výměna starých úlů a rozšíření chovu včel

01.01.2022

30.9.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 5 ks úlů a mezistěn

112

ZPZ_EA_0254_22

19.05.2022

Michal Vítovec

Rozšíření chovu

31.05.2022

29.09.2022

80,00

18 580,00

23 225,00

23

Nákup den, nástavků, střech, folie strůpkové, vík, krmítek, mezitěn, mateřích mřížek.

113

ZPZ_EA_0295_22

26.05.2022

Jiří Vacek

Rozšíření včelstva

01.06.2022

30.09.2022

80,00

19 850,00

24 820,00

23

Nákup 5 ks úlů a vybavení pro včelaře

114

ZPZ_EA_0283_22

26.05.2022

Lenka Fiedlerová

Založení včelnice,rozšíření chovu včel,doplnění pomůcek pro
včelaření a pomůcek pro krmení včelstev

01.03.2022

31.08.2022

80,00

19 590,00

24 496,00

23

Nákup kombinézy, rukavic, mezistěn, blůzy, 5 ks úlů, rámkových přířezů, krmítek, rojáku, barvy a laky
na úly

115

ZPZ_EA_0277_22

27.05.2022

Milan Sulanský

Nové a bezpečné bydlení pro včelky

01.06.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 4 ks úlů

116

ZPZ_EA_0054_22

05.04.2022

Petr Skořepa

Včely do CHKO České středohoří

04.04.2022

30.09.2022

80,00

19 980,00

24 976,00

21

Nákup 4 ks úlů, rámků

117

ZPZ_EA_0014_22

08.04.2022

Lenka Sailerová

Chov matek

01.04.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

21

118

ZPZ_EA_0028_22

08.04.2022

Petr Vešic

Obnova a rozšíření včelnice.

03.01.2022

30.09.2022

55,00

19 800,00

36 000,00

21

119

ZPZ_EA_0039_22

08.04.2022

Pavel Kaiser

rozšíření chovu včel západního Podkrušnohoří

15.04.2022

31.08.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

21

Nákup 4 ks úlů

120

ZPZ_EA_0058_22

08.04.2022

Jiří Valeška

Včelky Knobloška 22

01.04.2022

31.08.2022

80,00

19 940,00

24 926,00

21

Nákup 7 ks úlů, 7ks nástavků, 7 ks vík, přířezů

121

ZPZ_EA_0065_22

08.04.2022

Kateřina Valešová

Nové úly pro stanoviště Lhota pod Pannou

01.04.2022

31.08.2022

70,00

19 250,00

27 500,00

21

Nákup 4 ks úlů, 4x dno, 4x kovovová mřížka, nástavku, krmítek, rámkových přířezů

122

ZPZ_EA_0071_22

11.04.2022

Miroslav Novotný

Ozdravení chovu

01.04.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

21

Nákup 5 ks úlů s příslušenstvím

123

ZPZ_EA_0070_22

14.04.2022

Jan Štranek

Obnova chátrajícího včelína v k.ú. Dubí

01.04.2022

30.09.2022

80,00

19 990,00

24 995,00

21

Nákup 5 ks úlů, nástavků, strůpkové folie, rukavic, uzávěrů

124

ZPZ_EA_0011_22

21.04.2022

Roman Jandl

Pokračování v chovu včel ve městě Krupka

01.04.2022

30.09.2022

80,00

19 840,00

24 800,00

21

Nákup a výměna 8 úlů

125

ZPZ_EA_0143_22

22.04.2022

Lenka Budajová

Rozšíření chovu včel v roce 2022

21.03.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

21

Nákup 5 ks úlů, mezistěn, rámkových přířezů

126

ZPZ_EA_0040_22

25.04.2022

Josef Maršoun

Částečná obnova úlů a pomůcek

01.04.2022

30.09.2022

80,00

19 900,00

24 881,00

21

Nákup varroa dna, nástavků, vík, meteří mřížky, mezistěn, bedden na rámky, krmítek, nádob na med

127

ZPZ_EA_0125_22

25.04.2022

Karel Lövenhöfer

Vybvení pro včelaře

01.06.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

23

Nákup 3ks úlů, barvy na úly, nádob na med, mezistěn, rámků, nástavků, včelařského vybavení

128

ZPZ_EA_0150_22

25.04.2022

Štefan Benedek

Rozšíření chovu včel

01.04.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

21

Nákup 5 ks úlů

129

ZPZ_EA_0111_22

26.04.2022

Helena Hricková

Rozšíření chovu včel

12.02.2022

30.09.2022

80,00

8 600,00

10 761,00

21

Nákup 3 ks úlů a kovových mřížek

130

ZPZ_EA_0148_22

26.04.2022

Jan Štěrba

Pořízení technického vybavení pro rozšiřování chovu včel vlastními
oddělky s chovem vlastních matek

04.04.2022

31.08.2022

80,00

19 200,00

24 000,00

21

Nákup množárny, plemenáče a systému pro chov matek

131

ZPZ_EA_0170_22

26.04.2022

Linda Sujová

Rozšíření chovu včel a pořízení pomůcek pro včelaření

01.01.2022

31.08.2022

80,00

19 810,00

24 772,00

21

Nákup 3 ks kompletních úlů, madel k nástavkům, rámkových přířezů, rojochytu, krmítek a krmních
vík

2 499 790,00

3 273 588,95

CELKEM

Nákup 5 ks úlů, obleku, rukavic, fumigátoru, dýmáku, smetáčku a vlnkovače
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Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 - 2025
Specifikace: Podpora včelařů na území Ústeckého kraje v roce 2022 - soupis nepodpořených žádostí
Žadatel Fyzická osoba

Název projektu

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Maximální procentuální
podíl dotace na celkových
uznatelných nákladech
projektu v %

Požadovaná výše
dotace v Kč

Jiří Valenta

Zachování udržitelnosti a stabilizace chovu Apis
mellifera v lokalitě Strážky

15.04.2022

31.08.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

21

Nákup 4 ks úlů, přířezů, včelařské kombinézy a drobného materiálu

26.04.2022

Mgr. Jan Brož

Modernizace vybavení včelnice formou výměny pěti
starých nevyhovujících úlů, za nové moderní.

01.05.2022

31.08.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

21

Nákup 5 ks úlů

ZPZ_EA_0184_22

26.04.2022

Mgr. Zdeňka Brožová

Modernizace včelnice za účelem usnadnění práce při
manipulaci s těžkými břemeny

01.05.2022

31.08.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

21

Nákup motúčka s příslušenstvím

4

ZPZ_EA_0293_22

27.04.2022

Roman Bouša

Doplnění úlů na včelnici Hadov

13.04.2022

30.09.2022

80,00

19 620,00

24 525,00

21

Nákup úlů - 45 ks nástavků

5

ZPZ_EA_0093_22

28.04.2022

Jiří Mikšátko

Nákup nových kompletních úlů pro obnovu zastaralých
úlů a s nízkými nástavky

01.05.2022

30.09.2022

80,00

19 760,00

24 700,00

21

Nákup 5 ks úlů, rámků, mateří mřížky, mezistěn

6

ZPZ_EA_0194_22

28.04.2022

Vladimír Čeliš

Rozšíření chovu včel pro šlechtitelský účel

25.04.2022

31.08.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

21

Nákup 5 ks nástavkových úlů a mezistěn

7

ZPZ_EA_0018_22

29.04.2022

Tomáš Diasník

rozšíření chovu včel

31.03.2022

30.09.2022

80,00

18 800,00

23 500,00

21

Nákup 5 ks úlů, mezistěn, rámkových přířezů

8

ZPZ_EA_0174_22

29.04.2022

Josef Kleindienst

Rozšíření chovu

24.04.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

21

Nákup 5 ks vybavených úlů

9

ZPZ_EA_0298_22

24.05.2022

Josef Havlík

Rozšíření chovu a modernizace stávajícího chovu

19.05.2022

30.09.2022

60,00

10 280,00

17 140,00

21

Nákup 4 ks nástavkových úlů

10

ZPZ_EA_0022_22

05.04.2022

Vladimír Marčaník

Rozšíření chovu včel a výměna úlových varroa den

04.04.2022

31.08.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

18

Nákup den, vík, plechových vík, mezistěn

11

ZPZ_EA_0030_22

05.04.2022

Jiří Brejcha

Podpora včelařů na území Ústeckého kraje

01.04.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

18

Nákup 5 ks úlů, nástavků, mateřích mřížek, mezistěn, krmítek

12

ZPZ_EA_0052_22

05.04.2022

Alexandr Guth

Pořízení příslušenství ke včelám

31.03.2022

31.08.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

18

Nákup přepravek na med, beden na med,příslušenství

13

ZPZ_EA_0055_22

06.04.2022

Martin Záhlava

Rozšíření počtu včelstev - nákup potřebného vybavení

01.01.2022

30.06.2022

67,00

19 910,00

29 728,00

18

Nákup nástavků, rámečků, den a dalšího vybavení

14

ZPZ_EA_0019_22

21.04.2022

Jan Musil

Rozšíření a obnova včelstev v Dobrčicích

01.02.2022

31.08.2022

76,90

19 990,00

26 000,00

18

Nákup 5 ks úlů, mezistěn

15

ZPZ_EA_0084_22

21.04.2022

Jaroslav Mynařík

Výměna úlů za typově zastaralé za nové.

01.03.2022

30.09.2022

80,00

12 000,00

15 000,00

18

Nákup 5 ks úlů

16

ZPZ_EA_0144_22

22.04.2022

Tomáš Lisec

Rozšíření chovu včel a obnova vybavení 2022

21.03.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

18

Nákup 5 ks úlů, rámkových přířezů, nerezového stolu

17

ZPZ_EA_0105_22

25.04.2022

Jaromír Gabriel

Rozšíření chovu

13.04.2022

30.09.2022

80,00

19 990,00

25 000,00

18

Nákup 5 ks úlů a včelařských potřeb

18

ZPZ_EA_0163_22

26.04.2022

Vladimír Milfait

obnova úlů

22.04.2022

29.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

18

Nákup 5 ks úlů a 5 ks úlů k výměně

19

ZPZ_EA_0166_22

26.04.2022

Antonín Milfait

obnova úlů

22.04.2022

29.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

18

Nákup 5 ks úlů a 5 ks úlů k výměně

20

ZPZ_EA_0171_22

26.04.2022

Jan Suja

Rozšíření chovu včel doplnění pomůcek pro včelaření
a pomůcek pro krmení včelstev

01.01.2022

31.08.2022

80,00

19 300,00

24 130,00

18

Nákup 3 ks úlů, rámkových přířezů, vzorkovnice na odběr měli, včelařské bundy, krmných vík
a prosakovacích víček ke krmení

21

ZPZ_EA_0157_22

27.04.2022

Jana Švestková

Rozšíření včelaření

01.04.2022

30.08.2022

80,00

18 170,00

22 715,00

18

Nákup 5 ks úlů, mezistěn, včelařských rukavic, kombinéza

Pořadové
číslo

Číslo žádosti

Datum doručení
žádosti

Jméno a Příjmení FO

1

ZPZ_EA_0181_22

26.04.2022

2

ZPZ_EA_0182_22

3

Celkové náklady Celkový počet
v Kč
bodů

Stručná anotace

22

ZPZ_EA_0158_22

27.04.2022

Zdeněk Švestka

Rozšíření včelaření

01.04.2022

30.08.2022

80,00

19 390,00

24 244,00

18

Nákup 5 ks úlů, mezistěn, včelařských rukavic

23

ZPZ_EA_0190_22

28.04.2022

Milan Zelený

ROZŠÍŘENÍ CHOVU VČEL V OBCI CHOTĚŠOV A
ZAVČELENÍ OBLASTI

01.04.2022

31.08.2022

80,00

19 840,00

24 800,00

18

Nákup varroa den, nástavků, vík a mezistěn

24

ZPZ_EA_0193_22

28.04.2022

Jiří Říha

Obměna a doplnění včelařského vybavení

01.06.2022

31.08.2022

80,00

16 320,00

20 411,00

18

Nákup přířezů, mezistěn, mřížek na propolis, kombinézy, klobouku, rukavic, rojáčku,
smetáčku, přepravky na rámky

25

ZPZ_EA_0214_22

28.04.2022

Ludmila Muselová

Rozšíření počtu včelstev

01.05.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

18

Nákup 5 ks úlů

26

ZPZ_EA_0155_22

29.04.2022

Petr Lindák

Výměna zastaralých úlů - ozdravení

18.04.2022

31.08.2022

80,00

19 600,00

24 500,00

18

Nákup 5 ks úlů

27

ZPZ_EA_0198_22

29.04.2022

Ing. Alexandr Kárász

Zlepšení zdraví včel ve městě

01.07.2022

31.08.2022

80,00

19 450,00

24 320,00

18

Nákup den, nástavků, přířezů, krmétek, drobných potřeb, 3 nástavkových úlů

28

ZPZ_EA_0239_22

02.05.2022

Josef Petrovič

Petrovičovy včelky Zetorky

26.04.2022

31.07.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

18

Nákup 5 ks úlů, mezistěn a přířezů

532 420,00

675 713,00

CELKEM
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Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2022 - 2025
Specifikace: Podpora myslivosti na území Ústeckého kraje v roce 2022 - soupis podpořených žádostí
Žadatel Fyzická osoba
Pořadové číslo

CELKEM

Číslo žádosti

Datum doručení
žádosti

1

ZPZ_EA_0274_22

29.04.2022

2

ZPZ_EA_0275_22

29.04.2022

Jméno a Příjmení FO

Žadatel Právnická osoba

Název PO

Myslivecký spolek Hadí Údolí Výsluní

47792744

Celkový počet
bodů

Stručná anotace

40 000,00

15

Účelem projektu je podpora činnosti fyzické osoby v oblasti myslivosti na Chomutovsku
prostřednictvím opatření zabezpečujících náležitou hygienickou úroveň a zachování zdraví osob a
zvířat dle platných zákonů a předpisů. Chovem zvěře se snaží dosáhnout na jemu svěřené honitbě
zlepšení životních podmínek a zároveň udržovat stavy zvěře, aby byly v rozmezí mezi kmenovými a
normovanými stavy, tedy v případě přemnožení přikročit i k regulaci těchto stavů.

32 000,00

40 000,00

13

Účelem projektu je podpora činnosti mysliveckého spolku na Chomutovsku prostřednictvím opatření
zabezpečujících náležitou hygienickou úroveň a zachování zdraví osob a zvířat podle evropských
norem, platného veterinárního zákona a doplňujících předpisů.

64 000,00

80 000,00

Termín zahájení

Termín ukončení

Pořízení vakuovacího stroje

01.04.2022

31.10.2022

80,00

32 000,00

Vybavení pro porcování zvěřiny

01.04.2022

31.10.2022

80,00

IČO PO

Roman Vaigl

Maximální procentuální
podíl dotace na celkových Požadovaná výše Celkové náklady
uznatelných nákladech
dotace v Kč
v Kč
projektu v %

Název projektu

bod 18.1 priloha 4 .pdf k usnesení č. 101/46R/2022

bod 18.1 příloha 4
Soupis žadatelů o dotaci z Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2022 - 2025 navržených k zamítnutí
Žadatel Fyzická osoba
Pořadové
číslo

Žadatel Právnická osoba

Adresa/Sídlo

Číslo žádosti
Jméno a Příjmení FO

Název PO

IČO PO

Název projektu

Termín
zahájení

Termín
ukončení

Maximální
procentuální podíl
dotace na celkových
uznatelných
nákladech projektu

Požadovaná
výše dotace

Celkové
náklady

Důvod

Obec

Specifikace: Podpora včelařů na území Ústeckého kraje v roce 2022
1

ZPZ_EA_0114_22

Vladimír Němec

Liběšice - 412 01

Kotel na dezinfekcinástavků parafínem komplet

19.04.2022

30.09.2022

66,00

19 730,00

29 900,00

Žádost nesplňuje předmět dotace dle čl. 4 odst. 1
Programu

2

ZPZ_EA_0095_22

Miroslav Mynařík

Roudnice nad Labem 413 01

Ochrana úlů, nástavků, rojáčků, souší a
dalšího včelařského příslušenství

01.03.2022

30.09.2022

80,00

16 000,00

20 000,00

Žádost nesplňuje předmět dotace dle čl. 4 odst. 1
Programu

3

ZPZ_EA_0104_22

Jaroslav Traspe

Litoměřice – 41201

Podpora včelařů v Ústeckém kraji

30.04.2022

30.06.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

Nedoložení doplnění žádosti.

4

ZPZ_EA_0183_22

Radek Pfeifer

Vchynice – 41002

Rozšíření chovu včel

01.05.2022

31.05.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

Nedoložení doplnění žádosti.

5

ZPZ_EA_0228_22

Stanislav Baumruk

Petrovice – 40337

Rozšíření chovu včel

31.03.2022

29.04.2022

80,00

19 710,00

24 645,00

Nedoložení doplnění žádosti.

6

ZPZ_EA_0187_22

Jan Mesl

Chuderov – 40002

Rozšíření chovu včel

28.02.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

Nedoložení doplnění žádosti.

7

ZPZ_EA_0212_22

Tomáš Kalina

Terezín – 41155

Rozšíření chovu včel v Horní Řepčice

30.04.2022

31.08.2022

80,00

19 890,00

24 870,00

Nedoložení doplnění žádosti.

8

ZPZ_EA_0226_22

Oleksandr Vepryk

Ústí nad Labem – 40007

Sada kompresoru a sponkovací pistole pro
svépomocnou výrobu vlastních
nástavkových úlů a sponkování

31.03.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

Nedoložení doplnění žádosti.

9

ZPZ_EA_0188_22

Pavel Juračka

Ústí nad Labem - 40340

Včely ve Vaňově

01.02.2022

30.09.2022

80,00

20 000,00

25 000,00

Nedoložení doplnění žádosti.

10

ZPZ_EA_0267_22

Josef Zajac

Ústí nad Labem – 40011

Včelařství PolaBee

01.01.2022

30.09.2022

80,00

19 980,00

24 978,00

Nedoložení doplnění žádosti.

Soupis žadatelů o dotaci z Programu rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až
2025

bod 18.2. priloha 1
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Žadatel Právnická osoba

Žadatel Fyzická osoba
Pořadové
číslo

Číslo žádosti

Název projektu

Termín zahájení

Termín ukončení

Datum podaní
žádosti
Jméno a Příjmení FO

IČO FO

Název PO

Maximální procentuální podíl
dotace na celkových
uznatelných nákladech
projektu

Požadovaná výše dotace

Celkové náklady projektu

Stručná anotace projektu

IČO PO

Celkový počet bodů

1

ZPZ_ZV_0018_22

31.03.2022

Petr Antoš

03997545

Luční brány

31.03.2022

31.10.2022

40,00

20 000,00

50 000,00

Cílem je nákup zemědělského stroje - luční brány za
traktor.

38

2

ZPZ_ZV_0068_22

13.04.2022

Jitka Slámová

04456513

Vozík

01.05.2022

30.10.2022

40,00

28 000,00

70 000,00

Cílem je nákup dvounápravového vozíku.

38

3

ZPZ_ZV_0038_22

19.04.2022

Jan Severin Solar

75132826

Ovíječ

19.04.2022

31.10.2022

40,00

42 000,00

105 000,00

Cílem je nákup ovíječky balíků.

38

4

ZPZ_ZV_0054_22

11.04.2022

Jaroslav Kavalec

75156601

Obraceč píce

12.04.2022

31.08.2022

40,00

88 000,00

220 000,00

Cílem je nákup obraceče píce.

36

5

ZPZ_ZV_0043_22

13.04.2022

Veronika Svobodová

5836751

Pořízení univerzálního secího stroje

04.04.2022

31.10.2022

40,00

100 000,00

250 000,00

Cílem je nákup secího stroje.

36

6

ZPZ_ZV_0040_22

19.04.2022

Anežka Malá

08866970

Pořízení přístřešku pro hospodářská zvířata

01.06.2022

31.10.2022

40,00

80 000,00

200 000,00

Cílem je pořízení přístřešku pro hospodářská zvířata.

36

7

ZPZ_ZV_0077_22

21.04.2022

Jindřich Müller

7632177

Nádrže s plovoucím víkem

04.05.2022

30.10.2022

40,00

49 000,00

122 500,00

Cílem je nákup 5 ks nádrží na víno.

36

8

ZPZ_ZV_0084_22

25.04.2022

Martin Malý

75135191

Pořízení pásového zavlažovače

25.04.2022

31.10.2022

40,00

88 000,00

220 000,00

Cílem ja nákup pásového zavlažovače.

36

9

ZPZ_ZV_0108_22

27.04.2022

Jaroslav Jelínek

88367797

Pořízení secího stroje

04.07.2022

28.10.2022

40,00

168 000,00

420 000,00

Cílem je nákup secího stroje.

36

10

ZPZ_ZV_0101_22

29.04.2022

Matěj Jesínek

08133425

Pořízení zemědělské techniky

29.04.2022

31.05.2022

40,00

32 000,00

80 000,00

Cílem je nákup čelního nakladače.

36

31.07.2022

31.10.2022

40,00

120 000,00

300 000,00

Cílem je nákup pluhu.

36

11

ZPZ_ZV_0116_22

29.04.2022

Ing. Alena Cimrová, Ph.D.

01890387

Zkvalitnění zpracování orné půdy - pořízení
otočného pluhu

12

ZPZ_ZV_0150_22

16.05.2022

Ing. Radovan Tůma

04835395

Nákup čelního nakladače na traktor pro snížení
pracnosti a zlepšení kvality při pěstování chmele

16.05.2022

10.10.2022

40,00

119 600,00

299 000,00

Cílem je nákup čelního nakladače.

36

13

ZPZ_ZV_0130_22

16.05.2022

Ing. Radovan Tůma

04835395

Nákup lisu na chmelové hranoly

24.05.2022

20.10.2022

40,00

116 000,00

290 000,00

Cílem je nákup lisu na chmelové hranoly.

36

14

ZPZ_ZV_0140_22

25.05.2022

Jiří Vacek

42131502

01.06.2022

31.10.2022

40,00

58 350,00

145 887,00

Cílem je pořízení pastevního vybavení (napáječka,
příkrmiště, naháněcí oblouk, mobilní hrazení).

36

15

ZPZ_ZV_0136_22

26.05.2022

Ing. Radovan Tůma

04835395

03.06.2022

27.10.2022

40,00

120 000,00

300 000,00

Cílem je nákup mobilního ubytovacího zařízení.

36

16

ZPZ_ZV_0053_22

08.04.2022

Josef Přistoupil

05765188

Koupě baličky píce Mc Hale 991BE

08.04.2022

31.10.2022

40,00

187 600,00

469 000,00

Cílem je nákup baličky píce.

35

17

ZPZ_ZV_0079_22

22.04.2022

Anna Janišová

72058404

Obraceč

22.04.2022

31.10.2022

40,00

92 000,00

230 000,00

Cílem je nákup obraceče.

35

18

ZPZ_ZV_0007_22

31.03.2022

Petra Medunová

04683218

Obraceč píce Pöttinger HIT 8.81

01.04.2022

31.10.2022

40,00

130 000,00

325 000,00

Cílem je nákup obraceče píce.

33

19

ZPZ_ZV_0015_22

31.03.2022

Marcel Meduna

72540281

Rozmetadlo hnoje RMA10

01.04.2022

31.10.2022

40,00

60 000,00

150 000,00

Cílem je nákup použitého rozmetadla hnoje.

33

20

ZPZ_ZV_0016_22

31.03.2022

Petra Medunová

04683218

Válce Cambridge 6m SMS Rokycany

01.04.2022

31.10.2022

40,00

48 000,00

120 000,00

Cílem je nákup použitých válců sloužících k urovnání
povrchu.

33

21

ZPZ_ZV_0087_22

22.04.2022

Lukáš BERGER

10758950

Nákup zemědělské techniky pro zvýšení
produktivity práce

01.06.2022

31.10.2022

40,00

180 000,00

450 000,00

Cílem je nákup pluhu.

33

22

ZPZ_ZV_0123_22

29.04.2022

Miroslav Faflák

70699917

Zlepšení dobrých podmínek skotu- zajištění
zásobování čerstvou vodou ve chlévě a jeho
revitalizace

01.05.2022

31.10.2022

40,00

181 440,00

453 600,00

Cílem je zajištění zásobování čerstvou vodou ve chlévě.

33

23

ZPZ_ZV_0145_22

30.05.2022

Dagmar Hůlová ml.

75114178

Plachtová hala na uskladnění kulatých balíků
sena 12*25 m

31.05.2022

31.10.2022

40,00

160 000,00

400 000,00

Cílem je nákup plachtové haly.

33

24

ZPZ_ZV_0030_22

01.04.2022

Ing. Petra Mikulenková
Handlířová - Rodinné
vinařství a malý statek

68962819

Oplocení obnovené vinice Labská stráň

01.04.2022

31.10.2022

40,00

116 000,00

290 000,00

Cílem je oplocení obnovené vinice.

28

25

ZPZ_ZV_0034_22

01.04.2022

Radoslav Potůček

41456360

Vinařství Potůček-Společná dokumentace pro
územní řízení a stavební povolení

02.05.2022

31.10.2022

40,00

128 000,00

320 000,00

Cílem je vytvoření společné dokumentace pro územní
řízení a stavební povolení.

28

26

ZPZ_ZV_0069_22

19.04.2022

Zdeňka Slámová

02602831

Oplocení pastviny

02.05.2022

31.10.2022

40,00

72 000,00

180 000,00

Cílem je obnova oplocení pastviny.

28

27

ZPZ_ZV_0070_22

19.04.2022

Jiří Sláma

75143780

Střecha

01.05.2022

30.10.2022

40,00

108 000,00

270 000,00

Cílem je oprava střechy na hospodářské budově.

28

28

ZPZ_ZV_0066_22

26.04.2022

Petra Gabrielová

05862990

Moštování jablek

26.04.2022

30.10.2022

40,00

21 190,00

52 990,00

Cílem je nákup drtiče a lisu na ovoce.

28

29

ZPZ_ZV_0067_22

26.04.2022

Petra Gabrielová

05862990

Udržování pozemků

26.04.2022

30.10.2022

40,00

96 030,00

240 802,64

Cílem je nákup nakladače a mulčovače.

28

30

ZPZ_ZV_0055_22

11.04.2022

Vladimír Němec

62770420

Mulčovač BCQ-120 a luční brány za ATV na
údržbu pastviny a sadu

15.04.2022

31.10.2022

40,00

23 920,00

59 800,00

Cílem je nákup mulčovače a nákup luční brány.

26

31

ZPZ_ZV_0074_22

21.04.2022

Pavel NOVOTNÝ

03834859

Dokončení příručního skladu pro krmiva a steliva III. etapa

01.06.2022

31.10.2022

40,00

60 200,00

150 500,00

Cílem je dokončení přiručního skladu pro kmiva.

26

32

ZPZ_ZV_0042_22

25.04.2022

Jiří Brejcha

63757397

Program podpora zemědělství a venkoivských
oblastí na území Ústeckého kraje

25.04.2022

31.10.2022

40,00

34 000,00

85 000,00

Cílem je vrtání studny.

26

33

ZPZ_ZV_0090_22

25.04.2022

Martin Černý

02523914

Pořízení traktorového mulčovače

01.07.2022

21.10.2022

40,00

50 000,00

125 000,00

Cílem je nákup mulčovače.

26

Zlepšení pastevních podmínek pro skot
mastného typu
Mobilní ubytovací zařízení pro chmelové
brigádníky

34

ZPZ_ZV_0095_22

25.04.2022

35

ZPZ_ZV_0103_22

26.04.2022

Milan Wagner

46785230

36

ZPZ_ZV_0102_22

27.04.2022

Václav Molcar

Svobodný statek na soutoku, o.p.s.

Foliovník pro Svobodný statek

01.06.2022

31.10.2022

40,00

145 400,00

363 500,00

Cílem je nákup foliovníku.

26

Pořízení manipulační techniky

26.04.2022

31.10.2022

40,00

152 800,00

382 000,00

Cílem je nákup manipulační techniky.

26

44536381

Pořízení čelního nakladače na traktor

27.04.2022

31.10.2022

40,00

101 840,00

254 601,00

Cílem je nákup čelního nakladače.

26

02.05.2022

31.10.2022

40,00

192 000,00

480 001,00

Cílem je nákup výrobníku sýra, chladícího zařízení a
stavební úpravy související s instalací výrobníku.

26

06.05.2022

31.10.2022

40,00

132 800,00

332 000,00

Cílem je nákup technického vybavení pro rozšíření chovu
drůbeže.

26

22795782

37

ZPZ_ZV_0126_22

29.04.2022

Barbora Marešová

75152266

Investice do technologie zpracování vlastní
produkce

38

ZPZ_ZV_0128_22

06.05.2022

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek

72708808

Technické vybavení pro rozšíření chovu drůbeže a
pořízení strojů do rostlinné výroby

Soupis žadatelů o dotaci z Programu rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až
2025
bod 18.2. priloha 2.pdf k usnesení č. 102/46R/2022
Žadatel Právnická osoba

Žadatel Fyzická osoba
Pořadové
číslo

Číslo žádosti

bod 18.2 příloha 2
Název projektu

Termín zahájení

Termín ukončení

Datum podaní
žádosti
Jméno a Příjmení FO

IČO FO

Název PO

Maximální procentuální podíl
dotace na celkových
uznatelných nákladech
projektu

Požadovaná výše dotace

Celkové náklady projektu

Stručná anotace projektu

IČO PO

Celkový počet bodů

1

ZPZ_ZV_0029_22

01.04.2022

Jakub Tichý

75945878

Pořízení nakladače Avant 528

01.04.2022

31.10.2022

32,20

299 340,00

929 646,00

Cílem je nákup nakladače.

38

2

ZPZ_ZV_0037_22

06.04.2022

Helena Syrovátková

14166089

Strojní vybavení

01.05.2022

31.10.2022

40,00

266 000,00

665 000,00

Cílem je nákup strojního vybavení ( shrnovač, lis na balíky,
luční vály a sekačka).

38

3

ZPZ_ZV_0013_22

31.03.2022

Zdeněk Voldřich

03820262

OSEKÁVAČ CIBULE

31.03.2022

31.10.2022

40,00

240 000,00

600 000,00

Cílem je nákup osekávače cibule.

36

4

ZPZ_ZV_0019_22

31.03.2022

Zdeněk Hrdlička

72769033

BRAMBOROVÝ KOMBAJN

31.03.2022

31.10.2022

40,00

273 600,00

684 000,00

Cílem je nákup kombajnu na brambory.

36

5

ZPZ_ZV_0050_22

07.04.2022

Martin Tlustý

04886976

Nákup nového traktoru

15.04.2022

31.10.2022

25,00

300 000,00

1 200 000,00

Cílem je nákup traktoru.

36

6

ZPZ_ZV_0078_22

21.04.2022

Josef HOLUB

06895093

Pořízení strojů pro zelinářskou výrobu

01.06.2022

31.10.2022

40,00

212 000,00

530 000,00

Cílem je nákup kolového traktoru a bramborového
kombajnu.

36

7

ZPZ_ZV_0111_22

29.04.2022

Ing. Miloš Malý ml.

75117533

Biodiverzita v zemědělství - moderní prvovýroba

29.04.2022

12.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

Cílem je nákup vybavení a zázemí pro obsluhu.

36

8

ZPZ_ZV_0120_22

29.04.2022

Veronika Korfová

25014943

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém
kraji

29.04.2022

30.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

Cílem je oplocení pozemků malé farmy.

36

9

ZPZ_ZV_0003_22

31.03.2022

Václav Hodoval

05956684

Mechanická likvidace plevelů v ekologickém
zemědělství

31.03.2022

31.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

Cílem je nákup nožové plečky.

35

10

ZPZ_ZV_0004_22

31.03.2022

Ing. Jan Hodoval, Ph.D.

72019221

Rekonstrukce sklepa

31.03.2022

31.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

Cílem je rekonstrukce sklepa.

35

11

ZPZ_ZV_0008_22

31.03.2022

Tomáš Karafa

74401777

Zakoupení traktoru

31.03.2022

31.07.2022

16,66

299 880,00

1 800 000,00

Cílem je nákup traktoru.

35

12

ZPZ_ZV_0006_22

31.03.2022

Antonín Štěpanovský

09581006

Nákup strojů na zpracování půdy a postřikovače

31.03.2022

30.09.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

Cílem je nákup postřikovače a s troje na zpracování půdy.

33

13

ZPZ_ZV_0009_22

31.03.2022

Marcel Meduna

72540281

Traktor DEUTZ-FAHR Agrotron 6165 comfort

01.04.2022

31.10.2022

12,50

300 000,00

2 400 000,00

Cílem je nákup traktoru.

33

14

ZPZ_ZV_0041_22

04.04.2022

Josef Potužák

02813173

Pořízení zemědělské techniky 2022

04.04.2022

31.10.2022

40,00

280 000,00

700 000,00

Cílem je nákup čelního nakladače.

33

15

ZPZ_ZV_0139_22

19.04.2022

Martin Cendelín

75123819

Doplnění strojového parku

19.04.2022

31.10.2022

40,00

240 000,00

600 000,00

Cílem je nákup traktorového přívěsu a shrnovače sena.

33

16

ZPZ_ZV_0086_22

22.04.2022

Lukáš BERGER

10758950

Opláštění skladovacího prostoru - etapa III

01.06.2022

31.10.2022

25,00

300 000,00

1 200 000,00

Cílem je nákup trapézového plechu, spojovacího materiálu
a postavení lešení a montáž plechů.

33

17

ZPZ_ZV_0088_22

22.04.2022

Lukáš BERGER

10758950

Nákup zemědělské techniky pro zvýšení
produktivity práce

01.06.2022

31.10.2022

37,50

300 000,00

800 000,00

Cílem je nákup kolového traktoru.

33

18

ZPZ_ZV_0147_22

30.05.2022

Matyáš Malý

88035239

Statek Milá - oprava střechy

01.06.2022

31.10.2022

40,00

276 000,00

690 000,00

Cílem je oprava střechy.

33

19

ZPZ_ZV_0142_22

30.05.2022

Michal Novotný

71320385

Zpracování vypěstovaných plodin a uvedení
produktů na trh

30.05.2022

31.10.2022

40,00

230 000,00

575 000,00

Cílem je nákup vybavení na lepší zpracování
vypěstovaných plodin.

28
26

20

ZPZ_ZV_0031_22

13.04.2022

Jozef Mikloška

4874269

Zemědělství Farma Jozefín

07.07.2022

31.10.2022

40,00

274 000,00

685 000,00

Cílem je nákup zahradního traktoru, minibagru, oplocení,
projekt na revitalizaci pozemků atd…

21

ZPZ_ZV_0036_22

19.04.2022

Blanka Šulcová

74600133

Oprava skladu krmiva pro hospodářská zvířata

01.05.2022

31.10.2022

40,00

200 000,00

500 000,00

Cílem je oprava skladu krmiva.

26

22

ZPZ_ZV_0056_22

20.04.2022

Milena Hodovalová

46722017

Ramenový aplikátor osiv meziplodin

01.05.2022

31.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

Cílem je nákup ramenového aplikátoru osiv.

26

23

ZPZ_ZV_0082_22

21.04.2022

Pavel ROHLÍČEK

72576146

Pořízení chladícího boxu

01.06.2022

31.10.2022

37,50

300 000,00

800 000,00

Cílem je nákup chladírenského boxu.

26

24

ZPZ_ZV_0080_22

21.04.2022

Pavel ROHLÍČEK

72576146

Pořízení čtyřradličného pluhu a ořezávače a
ometače jahodníku

01.06.2022

31.10.2022

35,29

299 960,00

850 000,00

Cílem je nákup pluhu, ořezávače odnoží jahod a ometače
jahod.

26

25

ZPZ_ZV_0099_22

26.04.2022

Tomáš Kubík

75071479

Přístřešek na seno

01.05.2022

31.10.2022

40,00

290 000,00

725 000,00

Cílem je vybudování přístřešku na seno.

26

26

ZPZ_ZV_0100_22

26.04.2022

Tomáš Kubík

75071479

Nákup lisu na kulaté balíky

01.05.2022

31.10.2022

40,00

240 000,00

600 000,00

Cílem je nákup lisu na kulaté balíky.

26

27

ZPZ_ZV_0115_22

28.04.2022

Radek Šnajdauf

71209077

Nákup secího stroje pro farmu Radek Šnajdauf

01.06.2022

30.10.2022

40,00

296 000,00

740 000,00

Cílem je nákup secího stroje.

26

28

ZPZ_ZV_0127_22

06.05.2022

Zbyněk Rybář

46058079

Pořízení montované haly a kultivátoru ke zvýšení
produkce zeleniny

06.05.2022

31.10.2022

40,00

248 000,00

620 000,00

Cílem je pořízení montované haly.

26

bod 18.2. priloha 3.pdf k usnesení č. 102/46R/2022

Soupis žadatelů o dotaci navržení k nepodpoření z Programu rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025
Žadatel Fyzická osoba podnikající

Pořadové
číslo

Číslo žádosti

1

bod 18.2 příloha 3

Maximální
procentuální podíl
dotace na
Požadovaná výše Celkové náklady
celkových
dotace
projektu
uznatelných
nákladech
projektu

Datum podaní
žádosti

Celkový počet
bodů

495 000,00

16.05.2022

26

93 000,00

232 500,00

23.05.2022

26

40,00

115 600,00

289 000,00

05.04.2022

25

01.09.2022

40,00

115 600,00

289 000,00

05.04.2022

25

01.04.2022

31.10.2022

40,00

199 960,00

499 900,00

31.03.2022

23

SKLÁPĚCÍ PŘÍVĚS

31.03.2022

31.10.2022

40,00

199 600,00

499 000,00

31.03.2022

23

46055274

PLEČKA, cesta k ekologickému
zemědělství

31.03.2022

31.10.2022

40,00

194 000,00

485 000,00

31.03.2022

23

01.05.2022

31.08.2022

40,00

116 000,00

290 000,00

01.04.2022

23

Název projektu

Termín zahájení

Termín ukončení

42098963

Modernizace a zlepšení
celkového vzhledu farmy

30.06.2022

27.10.2022

40,00

198 000,00

Petr Tůma Dis.

63769441

Nákup secího stroje

01.07.2022

31.10.2022

40,00

ZPZ_ZV_0028_22

Jana Sobotková

46715231

Pořízení rozdružovače
kulatých balíků

05.04.2022

01.09.2022

4

ZPZ_ZV_0046_22

Jana Sobotková

46715231

Pořízení rozdružovače
kulatých balíků

05.04.2022

5

ZPZ_ZV_0014_22

Václav Brejcha

72057394

Nákup pluhu

6

ZPZ_ZV_0017_22

Ing. Ladislav Ulrych

63768089

7

ZPZ_ZV_0024_22

Zdeněk Voldřich

Jméno a Příjmení FO/ Název PO

IČO FO/PO

ZPZ_ZV_0134_22

Ing. Jaroslava Tůmová

2

ZPZ_ZV_0138_22

3

8

ZPZ_ZV_0012_22

Radek Šmídl

67812112

Modernizaci technologického
vybavení formou nového
neseného diskového
podmítače

9

ZPZ_ZV_0033_22

Jaroslav Cimr

46054324

Kombinace pro kvalitní setí

01.04.2022

31.10.2022

40,00

56 000,00

140 000,00

01.04.2022

23

10

ZPZ_ZV_0035_22

Jan Šindelář

68438451

Secí stroj na slunečnici a
kukuřici

22.06.2022

30.09.2022

40,00

160 800,00

402 000,00

03.04.2022

23

11

ZPZ_ZV_0049_22

Jiří Křížek

40228240

Zakoupení talířového
podmítače DB450PT SMS
Rokycany

11.04.2022

12.04.2022

40,00

20 000,00

50 000,00

06.04.2022

23

18.04.2022

31.10.2022

40,00

128 680,00

321 700,00

14.04.2022

23

12

ZPZ_ZV_0064_22

SCHÄFER a SÝKORA s.r.o.

00556718

Nákup mobilní buňky a
příručního skladu pro zvýšení
úrovně pracovního zázemí
zaměstnanců

13

ZPZ_ZV_0105_22

Farma Kopta s.r.o.

22773410

Přepravník na hospodářská
zvířata Pronar T064/1

26.04.2022

30.06.2022

40,00

135 600,00

339 000,00

26.04.2022

23

14

ZPZ_ZV_0093_22

Jaroslav Bureš

75104741

Radličkový podmítač Terrano

28.04.2022

15.08.2022

40,00

161 000,00

402 500,00

27.04.2022

23

15

ZPZ_ZV_0141_22

Daniel KELICH

68438443

Rekonstrukce a vybavení
skladu na ovoce

01.06.2022

31.10.2022

40,00

184 640,00

461 600,00

27.05.2022

23

16

ZPZ_ZV_0061_22

Eva Jandová

72084944

Prutové brány 2022

01.05.2022

31.10.2022

40,00

122 000,00

305 000,00

12.04.2022

21

17

ZPZ_ZV_0059_22

Martin Minarčík

47775904

Pořízení žací lišty

01.04.2022

30.09.2022

40,00

171 200,00

428 000,00

14.04.2022

21

18

ZPZ_ZV_0072_22

AGROTEAM Černochov,
s.r.o.

28747399

Lopata s drapákem LKP SNR
pro teleskopické nakladače

02.05.2022

30.09.2022

30,00

45 000,00

150 000,00

22.04.2022

21

19

ZPZ_ZV_0094_22

Jana Minarčíková

72535504

Pořízení Středového
shrnovače

26.04.2022

30.09.2022

40,00

190 000,00

475 000,00

26.04.2022

21

20

ZPZ_ZV_0104_22

Ing. Jaroslav Bureš

42114624

Shrnovač píce SP - 772 D

15.05.2022

15.07.2022

40,00

193 550,00

483 879,00

27.04.2022

21

21

ZPZ_ZV_0112_22

VAIGL A SYN spol. s r.o.

62245163

Rekonstrukce chladící a
mrazírenské technologie

29.04.2022

31.10.2022

40,00

119 980,00

299 950,00

29.04.2022

19
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Soupis žadatelů o dotaci navržení k nepodpoření z Programu rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na období let 2022 až 2025
Žadatel Fyzická osoba podnikající

Pořadové
číslo

Číslo žádosti

1

bod 18.2 příloha 4

Maximální
procentuální podíl
dotace na
Požadovaná výše Celkové náklady Datum podaní
celkových
dotace
projektu
žádosti
uznatelných
nákladech
projektu

Celkový počet
bodů

Název projektu

Termín zahájení

Termín ukončení

71242538

POŘÍZENÍ ŽACÍ KOMBINACE
POTTINGER NOBSFIDV 812

01.05.2022

31.10.2022

40,00

260 000,00

650 000,00

31.03.2022

25

Karel Tachecí

46059466

Traktorový přívěs třístranně
sklápěný 12t

31.03.2022

31.10.2022

40,00

226 000,00

565 000,00

31.03.2022

25

ZPZ_ZV_0124_22

Šárka BERGEROVÁ

72024429

Nákup zemědělské techniky
na obnovu travních porostů

01.06.2022

31.10.2022

40,00

260 000,00

650 000,00

29.04.2022

25

4

ZPZ_ZV_0081_22

JAHODÁRNA Brozany nad
Ohří s.r.o.

06794891

Nákup zemědělské techniky
pro zvýšení produktivity práce
při pěstování ranných
brambor

01.06.2022

31.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

21.04.2022

24

5

ZPZ_ZV_0083_22

JAHODÁRNA Brozany nad
Ohří s.r.o.

06794891

Nákup zemědělské techniky
pro zvýšení produktivity práce

01.06.2022

31.10.2022

31,38

299 990,00

956 000,00

21.04.2022

24

6

ZPZ_ZV_0143_22

Sadařství Vavřinec

07558066

Rekultivace ovocného sadu_2.
etapa

30.05.2022

31.10.2022

40,00

286 000,00

715 000,00

30.05.2022

24

7

ZPZ_ZV_0148_22

Pivovar Litoměřice s.r.o.

7084188

Pořízení technologie na
výrobu piva

01.06.2022

31.10.2022

29,68

299 910,00

1 010 500,00

30.05.2022

24

8

ZPZ_ZV_0005_22

Miroslav Novák

42114870

Rekonstrukce zázemí
zemědělských budov, nákup
příslušenství ke strojům

31.03.2022

30.09.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

31.03.2022

23

9

ZPZ_ZV_0039_22

Jakub Laušman

71084720

Pořízení traktoru

01.05.2022

30.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

03.04.2022

23

10

ZPZ_ZV_0022_22

Jiří Potužák

64022986

Pořízení techniky 2022

04.04.2022

31.10.2022

35,29

299 960,00

850 000,00

04.04.2022

23

02.05.2022

17.10.2022

40,00

280 000,00

700 000,00

06.04.2022

23

Jméno a Příjmení FO/ Název PO

IČO FO/PO

ZPZ_ZV_0002_22

Jakub Stolle

2

ZPZ_ZV_0010_22

3

11

ZPZ_ZV_0048_22

Jiří Křížek

40228240

Rekonstrukce stodol,
přeložení střešní krytiny,
zpevnění dvorní plochy
kamenivem

12

ZPZ_ZV_0073_22

Jaroslav Andrle

63768526

Zkvalitnění aplikace
průmyslových hnojiv

01.05.2022

31.08.2022

40,00

208 000,00

520 000,00

21.04.2022

23

13

ZPZ_ZV_0096_22

Pavel Jaššo

46069488

Míchárna krmných směsí

01.05.2022

31.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

26.04.2022

23

14

ZPZ_ZV_0097_22

Pavel Jaššo

46069488

Oprava střechy
hospodářského objektu

01.05.2022

31.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

26.04.2022

23

15

ZPZ_ZV_0098_22

Pavel Jaššo

46069488

Nákup žací kombinace

01.05.2022

31.10.2022

40,00

268 000,00

670 000,00

26.04.2022

23

16

ZPZ_ZV_0107_22

Pavel Surma

62218107

Nákup strojového vybavení do
rostlinné prvovýroby

02.05.2022

28.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

26.04.2022

23

17

ZPZ_ZV_0110_22

Miloš Holub

72032804

Nákup transportní techniky

01.06.2022

30.09.2022

40,00

288 800,00

722 000,00

27.04.2022

23

29.04.2022

18.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

29.04.2022

23

18

ZPZ_ZV_0117_22

Ing. Miloš Malý st.

46055738

Snížení výrobních nákladů
farmy a zlepšení hospodaření
s vodou v půdě

19

ZPZ_ZV_0137_22

Josef KRÁL

70979421

Nákup zemědělské techniky
pro zvýšení produktivity práce

01.07.2022

31.10.2022

40,00

224 400,00

561 000,00

23.05.2022

23

20

ZPZ_ZV_0135_22

Miroslav Panský

47776722

Nákup traktorového přívěsu

01.08.2022

31.10.2022

40,00

280 000,00

700 000,00

27.05.2022

23

21

ZPZ_ZV_0020_22

Farma HRDLA s.r.o.

03797961

EKOLOGICKÉ VOZIDLO DO
FOLIOVNÍKŮ

31.03.2022

31.10.2022

40,00

236 000,00

590 000,00

31.03.2022

21

22

ZPZ_ZV_0062_22

Farma Žabokliky s. r. o.

05965152

Dovybavení rodinné farmy
zánovní technikou

11.04.2022

31.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

11.04.2022

21

23

ZPZ_ZV_0075_22

Kamil Karban

72615931

Nákup žacího stroje Kuhn
Alterna 500R

21.04.2022

31.10.2022

40,00

220 000,00

550 000,00

21.04.2022

21

24

ZPZ_ZV_0071_22

AGROFARM TEAM
Černochov, s.r.o.

10831487

Oblouková hala RICHEL
SHELTERALL OV 130

01.05.2022

30.09.2022

30,00

225 000,00

750 000,00

22.04.2022

21

25

ZPZ_ZV_0085_22

Jiří Pavlík

47789336

Přístřešek (kolna) na
zeměnělské stroje a zařízení

25.04.2022

31.10.2022

40,00

204 000,00

510 000,00

25.04.2022

21

27.04.2022

31.10.2022

40,00

220 310,00

550 779,92

27.04.2022

21

26

ZPZ_ZV_0114_22

Ekodvorek Vrbička s.r.o.

05951305

Zabezpečení, údržba a
zlepšení podmínek chovu
dobytka včetně pozemků a
krmení

27

ZPZ_ZV_0131_22

Medilax s.r.o

28737466

Nákup zemědělského stroje

01.06.2022

31.10.2022

37,00

296 000,00

800 000,00

27.04.2022

21

28

ZPZ_ZV_0132_22

Medilax s.r.o

28737466

Stavba zemědělské
prvovýroby - seník , přístřešek
pro hospodářská zvířata

01.06.2022

31.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

27.04.2022

21

29

ZPZ_ZV_0118_22

Vítězslav Škoda

68438362

Rozšíšení výdejních automatů
minimlékarna Vražkov

01.05.2022

31.10.2022

40,00

237 200,00

593 017,60

29.04.2022

21

30

ZPZ_ZV_0122_22

Vítězslav Škoda

68438362

Napájecí automat pro telata

01.05.2022

31.10.2022

40,00

241 770,00

604 435,00

29.04.2022

21

01.07.2022

31.10.2022

40,00

220 000,00

550 000,00

30.05.2022

21

06.04.2022

01.06.2022

24,79

299 950,00

1 210 000,00

05.04.2022

19

31

ZPZ_ZV_0149_22

MERVO s.r.o.

61325058

Pořízení strojního vybavení
pro údržbu a zlepšení
vlhkostních poměrů půdy.

32

ZPZ_ZV_0047_22

CHMEL spol. s r.o.

47541768

Modernizace zemědělského
provozu

33

ZPZ_ZV_0125_22

Agro Hřivice, s.r.o.

47716754

Pořízení stroje na výživu
rostlin

29.04.2022

31.10.2022

40,00

300 000,00

750 000,00

29.04.2022

19
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Příloha č. 1 RM 22 11 29 06

Žádost o poskytnutí o návratné finanční výpomoci dle § 10a zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
Datová schránka města: x9hbpfn
El. adresa podatelny: posta@mmdecin.cz
Zastoupené: Ing. Jiřím Andělem, CSc.
Žádá o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 634.371, - Kč na krytí prvotních nákladů,
které vznikly v souvislosti se zabezpečením pomoci uprchlíkům z území Ukrajiny. Jedná se
o náklady na:
1
Opravy elektro
31 000,00 Kč
2
Zařizovací předměty bytů
58 000,00 Kč
3
Instalatérské práce
74 000,00 Kč
4
Elektro revize, přihlášky
11 000,00 Kč
5
Výměna PVC
30 000,00 Kč
6
Malování
18 000,00 Kč
7
Matrace 90 x 200
37 980,00 Kč
8
Nouzové skládací lůžko
53 975,00 Kč
9
Postel + rošt 90 x 200
42 560,00 Kč
10
Podložka pro děti – turistické centrum
3 752,00 Kč
11
Stoly + židle
15 324,00 Kč
12
Matrace 90 x 200
4 477,00 Kč
13
Děčínská karta
64 500,00 Kč
14
Školní jídelny – stravné
75 660,00 Kč
15
Nákup nápojů k dispozici uprchlíkům
14 228,00 Kč
16
Náklady za překlady a tlumočení
3 640,00 Kč
17
Náklady JSDHO
6 280,00 Kč
18
Náklady na sběr, odvoz a odstranění odpadů
89 995,00 Kč
celkem
634 371,00 Kč

Lhůta pro navrácení finanční výpomoci je 31/12/2022.
O poskytnutí návratné finanční výpomoci je žádáno z důvodu překlenutí období do rozhodnutí
Vlády České republiky o proplacení prvotních nákladů z Rezervy na řešení krizových situací
podle zákona č. 240/2000 Sb. formou účelových dotací státního rozpočtu.
Děčín, dne 8. června 2022
__________________
Ing. Jiří Anděl, CSc.
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Žádost o poskytnutí o návratné finanční výpomoci dle § 10a zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Město Litvínov
se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11
IČ: 00266027
žádá o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 41.702,30 Kč na krytí
prvotních nákladů, které vznikly v souvislosti se zabezpečením pomoci
uprchlíkům z území Ukrajiny. Jedná se o náklady na:
1. Vybavení Asistenčního centra pro uprchlíky U Bílého sloupu
- Pořízení 10 ks rozkládacích postelí ve výši 31.250,00 Kč
- Pořízení lůžkovin ve výši 5.900,00 Kč
2. Náklady JSDH města Litvínova při převozu materiální pomoci
- Náklady na PHM ve výši 4.552,30 Kč
Lhůta pro navrácení finanční výpomoci je 31/12/2022.
O poskytnutí návratné finanční výpomoci je žádáno z důvodu překlenutí období
do rozhodnutí Vlády České republiky o proplacení prvotních nákladů z Rezervy
na řešení krizových situací podle zákona č. 240/2000 Sb. formou účelových dotací
státního rozpočtu).

V Litvínově 18.05.2022

Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

