Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v
platném znění.

Rada Ústeckého kraje
Usnesení
ze 106. schůze Rady Ústeckého kraje – IV. volební období 2012 – 2016,
konané dne 2. 3. 2016 od 10:05 hodin do 11:25 hodin
v Litvínově na Zámku Valdštejnů

Usnesení č. 1/106R/2016
Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení ze 106. zasedání Rady Ústeckého kraje:
1. RSDr. Stanislava Rybáka
2. Janu Vaňhovou
Usnesení č. 2/106R/2016
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 106. schůze Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 – 2016.
Usnesení č. 3/106R/2016
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 IV. volebního období 2012
– 2016
1. Usnesení č. 24/83R/2015 B-02 Poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele – Vyšší
odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35,
příspěvková organizace
2. Usnesení č. 5/84R/2015 B-03 Ústní informace členů Rady Ústeckého kraje
3. Usnesení č. 58/88R/2015 „Stav podílu Ústeckého kraje na realizaci projektů ROP
Severozápad v programovacím období 2007-2013“
4. Usnesení č. 105/89R/2015 Nakládání s majetkem
5. Usnesení č. 175/89R/2015 Nakládání s majetkem
6. Usnesení č. 216/89R/2015 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu Národní
sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2015
7. Usnesení č. 20/93R/2015 C-02 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2014/2015
8. Usnesení č. 97/93R/2015 Nakládání s majetkem
9. Usnesení č. 14/94R/2015 D-02 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Tisk Krajských novin Ústeckého kraje Ústeckého kraje 2016-2017“ formou
otevřeného řízení
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10. Usnesení č. 56/94R/2015 D-02 Zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na
služby s názvem „Poskytnutí úvěrového rámce ve výši 600 000 000,- Kč pro Ústecký kraj
na období 2016-2023“ formou otevřeného řízení
11. Usnesení č. 87/94R/2015 Nakládání s majetkem
12. Usnesení č. 27/97R/2015 C-02 Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný
rozvoj PAŽIT – přidělení dotace
13. Usnesení č. 45/97R/2015 Projednání investičního záměru odboru SMT s investičními výdaji
nad 50 mil. Kč
14. Usnesení č. 51/97R/2015 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem
„Pojištění majetku a odpovědnosti Ústeckého kraje“ formou jednacího řízení bez uveřejnění
15. Usnesení č. 59/97R/2015 Výsledky veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace –
Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvková organizace
16. Usnesení č. 66/97R/2015 C-02 Výsledky veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace
Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvková organizace
17. Usnesení č. 48/98R/2015 F-01 Finanční a odpisové plány a závazné ukazatele
příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2016
18. Usnesení č. 48/98R/2015 F-02 Finanční a odpisové plány a závazné ukazatele
příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2016
19. Usnesení č. 48/98R/2015 F-03 Finanční a odpisové plány a závazné ukazatele
příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2016
20. Usnesení č. 119/98R/2015 Nakládání s majetkem
21. Usnesení č. 120/98R/2015 Nakládání s majetkem
22. Usnesení č. 191/98R/2015 Nakládání s majetkem
23. Usnesení č. 18/100R/2015 Hospodaření příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti
zdravotnictví - schválení mimořádných účetních závěrek NNP a výsledků hospodaření
24. Usnesení č. 23/100R/2015 Školské rady
25. Usnesení č. 28/100R/2015 Dotační program „Volný čas 2015“ – zrušení části usnesení,
přidělení dotace
26. Usnesení č. 29/100R/2015 Výzva „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže“ – dodatek ke
smlouvě
27. Usnesení č. 137/100R/2015 Nakládání s majetkem
28. Usnesení č. 141/100R/2015 Nakládání s majetkem
29. Usnesení č. 143/100R/2015 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Pojištění majetku a odpovědnosti Ústeckého kraje“ zadávané formou jednacího
řízení bez uveřejnění
30. Usnesení č. 148/100R/2015 C-02 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov,
objekt Václavská – dokončení stavebních úprav objektu pro výuku gastronomických oborů“
zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění
31. Usnesení č. 149/100R/2015 C-02 Změna termínu plnění „Výjezdová základna ZZS ÚK, p.o.
v Roudnici n. L.“ dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 15/SML1874/INV/9/SP-176.12
32. Usnesení č. 158/100R/2015 C-02 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby
s názvem „SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod“ PD zadávané formou
otevřeného řízení
33. Usnesení č. 15/101R/2016 Platové výměry ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Ústeckým krajem
34. Usnesení č. 16/101R/2016 Změny v rejstříku škol a školských zařízení
35. Usnesení č. 23/101R/2016 C-01 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov,
objekt Václavská – dokončení stavebních úprav objektu pro výuku gastronomických oborů“
zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění
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36. Usnesení č. 24/101R/2016 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Ústí n. L. – kompletní výměna vnitřních instalací
ZTI, ÚT, VZT a elektroinstalace“ zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění
37. Usnesení č. 36/101R/2016 C-01 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s
názvem „Komunikační kampaň – 15 let existence Ústeckého kraje“ zadávané formou
zjednodušeného podlimitního řízení.
38. Usnesení č. 3/102R/2016 D Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
2016 - malý dotační program“ – vyhodnocení
39. Usnesení č. 3/102R/2016 G Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
2016 - malý dotační program“ – vyhodnocení
40. Usnesení č. 4/102R/2016 E Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby
protidrogové politiky 2016“ – vyhodnocení
41. Usnesení č. 18/103R/2016 Schválení Změny Smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci
projektu „VODAMIN“ v rámci „Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce
2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko“
42. Usnesení č. 19/103R/2016 Platový výměr ředitelky školy zřizované Ústeckým krajem
43. Usnesení č. 165/103R/2016 Odměna řediteli Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace
44. Usnesení č. 173/103R/2016 C-01 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na služby s názvem „Údržba vybraných cenných území ve správě Ústeckého kraje
řízenou pastvou v roce 2016 – Úštěcko“
45. Usnesení č. 174/103R/2016 C-01 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu na služby s názvem „Péče o zvláště chráněná území a biotopy zvláště chráněných
druhů ve správě Ústeckého kraje v roce 2016“
46. Usnesení č. 188/103R/2016 C-01 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s
názvem „Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov XI - Zemní
stavební stroje“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
B) souhlasí
se změnou termínu plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení č. 10/87R/2015 Evropský dům v Ústeckém kraji na 31.12.2016
2. Usnesení č. 227/89R/2015 Komise Rady Ústeckého kraje na 31.03.2016
3. Usnesení č. 222/98R/2015 B-02 Projekt centralizace nákupů pro příspěvkové organizace
zřizované Ústeckým krajem v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví – informace o dalším
postupu na 30.04.2016
4. Usnesení č. 194/100R/2015 Projekty Ústeckého kraje pro operační programy v plánovacím
období 2014 – 2020 na 31.03.2016
Usnesení č. 4/106R/2016
Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje (JID 31699/2016 KUUK)
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Dopis - Podnět k zahájení šetření JID 31699/2016 KUUK
2 . Dopis - Trauzlova umělecki společnost, z. s. a smíšený pěvecký sbor Collegium hortensis
B) ukládá
1 . Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, odpovědět na dopis pod JID 31699/2016
KUUK.
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2. Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, odpovědět na e-mail zaslaný
Trauzlovou uměleckou společností, z. s. a smíšeného pěveckého sboru Collegium hortensis.
Termín: 31. 3. 2016

Usnesení č. 5/106R/2016
Poskytnutí věcného daru paní Marii Freibergové u příležitosti oslavy jejích 106. narozenin
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o pořízení věcných darů do maximální výše 2.500 Kč paní Marii
Freibergové, klientce Domovů pro seniory Šluknov-Krásná Lípa, příspěvkové organizace
u příležitosti oslavy jejích 106. narozenin.

B) ukládá
Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zabezpečit veškeré potřebné
úkony související s realizací dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 4. 3. 2016
Usnesení č. 6/106R/2016
Oznámení předběžných informací o záměru zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky s
názvem „KRIZ - VYBAVENÍ PRO JEDNOTKY SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ
2017 – 2020“ formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
O odeslání formuláře Oznámení předběžných informací o záměru zahájit zadávací řízení
nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „KRIZ - VYBAVENÍ PRO JEDNOTKY
SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ 2017 – 2020“ formou otevřeného řízení na
uzavření Rámcové smlouvy na období 4 roků, s odůvodněním účelnosti veřejné zakázky
podle ustanovení § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „zákon“) ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek (dále také jen
„Věstník“).

B)

ukládá
Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru KH, podepsat formulář Oznámení předběžných
informací o záměru zahájit zadávací řízení této nadlimitní veřejné zakázky a ve spolupráci
s odd. veřejných zakázek odboru INV zabezpečit jeho odeslání ke zveřejnění ve Věstníku.
Termín: 31. 3. 2016

C)

určuje
Ing. Luboše Trojnu, vedoucího odboru KH, jako gestora této zakázky, Ing. Františka Končela,
vedoucího odboru INV, a pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru INV jako
administrátory této veřejné zakázky jako osoby, které jsou dle § 3 vyhlášky č. 9/2011 Sb.,
kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů
učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu
shody, za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména
poskytovat zadávací dokumentaci, dodatečné informace k zadávacím podmínkám a
zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných
zakázek.
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Usnesení č. 7/106R/2016
SPZ Triangle – záměr pronájmu prodloužení páteřního STL plynovodu
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru pronájmu nemovitosti ve vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
prodloužení páteřního STL plynovodu v délce 580 m, PE DN 225, umístěného na pozemcích
p.č. 1010/25, 1010/54 a 1010/55 v k.ú. Staňkovice u Žatce, obec Staňkovice.
Usnesení č. 8/106R/2016
SPZ Triangle - uzavření smlouvy o spolupráci se společností ČEZ Distribuce 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 smlouvy o spolupráci se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 9/106R/2016
SPZ Triangle – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o koupi pozemků se
společností CTP Property IX, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů,
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o koupi pozemků č. 582/2006 ze dne
1. 7. 2006 se společností CTP Property IX, a.s., IČ: 28089171, dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení.

B)

ukládá

panu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit na zasedání Zastupitelstva
Ústeckého kraje návrh dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 25. 4. 2016
Usnesení č. 10/106R/2016
Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví za 2. pololetí 2015
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

stanoví
v souladu § 59 odstavce 1 písmene i) zákona číslo 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
po vyhodnocení 2. pololetí 2015 odměnu:
1. PhDr. Miladě Šilhové, ředitelce Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
2. Ing. Ladislavu Henlínovi, řediteli Psychiatrické léčebny Petrohrad, příspěvkové
organizace
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3. MUDr. Ilju Deylovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové
organizace
ve výši uvedené v příloze předloženého materiálu
B)

ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zabezpečit veškeré potřebné úkony
části A) tohoto usnesení
Termín: 30. 3. 2016

Usnesení č. 11/106R/2016
Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o 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)“ příjemcům,
v maximální výši a k účelu dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a o uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace s těmito příjemci dle vzoru schváleného usnesením Rady
Ústeckého kraje č. 26/98R/2012 ze dne 25. 11. 2015.
C) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů
Krajského úřadu Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace
části B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2016
Usnesení č. 12/106R/2016
Informace o uzavřených dodatcích ke smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci hejtmana ÚK o uzavřených dodatcích ke smlouvám č. 15/SML0765 a 15/SML2615
o poskytnutí dotace.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje vzít na vědomí:
informaci hejtmana ÚK o uzavřeném dodatku ke smlouvě č. 15/SML1989 o poskytnutí dotace.
C) ukládá
RSDr. Stanislavu Rybákovi, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh
Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 25. 4. 2016
Usnesení č. 13/106R/2016
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Platové výměry ředitelů škol zřizovaných Ústeckým krajem
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, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů a s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
plat od 1. 3. 2016 a doplatek zvláštního příplatku za období 1. 1. 2016 – 29. 2. 2016
Mgr. Aleši Frýdlovi, řediteli Střední školy stavební a strojní, Teplice, příspěvkové
organizace (platový výměr č. 4654)
plat od 1. 3. 2016
Mgr. Janu Preissovi, řediteli Základní školy speciální, Základní školy praktické a Praktické
školy, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvkové organizace (platový výměr č. 4657)

B)

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 25. 3. 2016

Usnesení č. 14/106R/2016
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace – personální
záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

jmenuje
dle § 1 odst. 1 a v souladu s § 2 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkursní řízení na
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Střední zdravotnické školy, Děčín,
Čsl. mládeže 5/9, příspěvkové organizace, ve složení:
Mgr. Roman Kovář, vedoucí oddělení organizací a koncepcí odboru školství, mládeže a
tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, určený ředitelem krajského úřadu, předseda
komise
Ing. Martin Strakoš, člen Zastupitelstva Ústeckého kraje, určený zřizovatelem
PaedDr. Soňa Valušková, samostatná referentka oddělení správního, odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje, určená zřizovatelem
RNDr. Jana Adamcová, ředitelka Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a
zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy,
Most, příspěvkové organizace, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve
školství
PhDr. Jana Stránská, pedagogická pracovnice Střední zdravotnické školy, Děčín,
Čsl. mládeže 5/9, příspěvkové organizace
Ing. Varja Paučková, školní inspektorka České školní inspekce
Mgr. Ivana Lišková, členka Školské rady Střední zdravotnické školy, Děčín

B) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 25. 3. 2016
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Usnesení č. 15/106R/2016
Školské rady
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. ukončení tříletého funkčního období člena školské rady jmenovaného za zřizovatele, a to
v souladu s § 167 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Školská rada Podkrušnohorského gymnázia, Most
Ing. Luboš Trojna,
, bytem:
ke dni 9. 4. 2016,
2. skončení člena školských rad před uplynutím funkčního období, a to v souladu s § 167 odst. 9
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, následovně:
a)

Školská rada Gymnázia, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175

nar.
b)

Školská rada Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Roudnice nad Labem,
Neklanova 1806

nar.
B)

, bytem:

, bytem:

jmenuje
dle § 59 odst. 1 písm. n) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, členy školských rad, následovně:
1. Školská rada Podkrušnohorského gymnázia, Most

Ing. Luboš Trojna, nar.
s účinností od 10. 4. 2016,

, bytem:

2. Školská rada Gymnázia, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175

, nar.

, bytem:

s účinností od 2. 3. 2016,
3. Školská rada Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Roudnice nad Labem,
Neklanova 1806

, nar.

bytem:

s účinností od 2. 3. 2016.
C)

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2016

Usnesení č. 16/106R/2016
Stipendijní program Ústeckého kraje – 8. ročník 2011/2012 – odložení plnění závazků
vyplývajících ze Smluv o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. žádost
materiálu
2. žádost
materiálu
3. žádost
materiálu

, JID 17283/2016/KUUK, dle přílohy č. 1 předloženého
, JID 21467/2016/KUUK, dle přílohy č. 2 předloženého
, JID 19951/2016/KUUK, dle přílohy č. 3 předloženého

B)

rozhoduje
1. dle čl. VIII. bod 1. a bod 2. Stipendijního programu Ústeckého kraje o odložení plnění
závazku daného čl. III. „Závazky studenta“ Smlouvy o zařazení do stipendijního programu
Ústeckého kraje č. 11/SML2790-11.
je odloženo plnění závazku na
základě uvedených a doložených skutečností pro období od 26. 6. 2015, tj. ode dne
následujícího po dni ukončení jejího studia jako takového, do dne 2. 8. 2015, tj. do dne před
nástupem do zaměstnání od 3. 8. 2015.
2. dle čl. VIII. bod 1. a bod 2. Stipendijního programu Ústeckého kraje o odložení plnění
závazku daného čl. III. „Závazky studenta“ Smlouvy o zařazení do stipendijního programu
Ústeckého kraje č. 11/SML2855-76.
je odloženo plnění závazku na
základě uvedených a doložených skutečností pro období od 9. 6. 2015, tj. ode dne
následujícího po dni ukončení jejího studia jako takového, do dne 23. 8. 2015, tj. do dne
před nástupem do zaměstnání od 24. 8. 2015.
3. dle čl. VIII. bod 1. a bod 2. Stipendijního programu Ústeckého kraje o odložení plnění
závazku daného čl. III. „Závazky studenta“ Smlouvy o zařazení do stipendijního programu
Ústeckého kraje č. 11/SML2861-82.
je odloženo plnění závazku na
základě uvedených a doložených skutečností pro období od 10. 6. 2015, tj. ode dne
následujícího po dni ukončení jejího studia jako takového, do dne 25. 8. 2015, tj. do dne
před nástupem do zaměstnání od 26. 8. 2015.

C)

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění
jmenovaných o přijatém usnesení.
Termín: 30. 4. 2016

Usnesení č. 17/106R/2016
Stipendijní program Ústeckého kraje – 9. ročník 2012/2013 – odložení plnění závazku
vyplývajícího ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

B)

bere na vědomí
žádost
materiálu

, JID 168547/2015/KUUK, dle přílohy č. 1 předloženého

rozhoduje
dle čl. VIII. bod 1. a bod 2. písm. a) Stipendijního programu Ústeckého kraje o odložení plnění
závazku daného čl. III. „Závazky studenta“ Smlouvy o zařazení do stipendijního programu
Ústeckého kraje č. 12/SML2663-28.
je povinna po dobu dalšího
studia doktorského programu v prezenční formě, na které již nelze poskytnout Stipendium dle
ustanovení čl. I., bod 2. Programu, a které bezprostředně navazuje na předchozí řádně
ukončené magisterské studium, dokládat tuto skutečnost originálem aktuálního potvrzení o
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studiu na každý daný akademický rok, nejpozději do 30 dnů po zápisu do dalšího ročníku, a to
po celou dobu tohoto studia.
C)

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění
jmenovaného o přijatém usnesení.
Termín: 30. 4. 2016

Usnesení č. 18/106R/2016
Stipendijní program Ústeckého kraje – 10. ročník 2013/2014 – odložení plnění závazku
vyplývajícího ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
žádost
materiálu

, JID 22498/2016/KUUK, dle přílohy č. 1 předloženého

B)

rozhoduje
dle čl. VIII. bod 1. Stipendijního programu Ústeckého kraje o odložení plnění závazku daného
čl. III. „Závazky studenta“ Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje
č. 13/SML2333-55.
je odloženo plnění závazku na základě uvedených
a doložených skutečností pro období od 9. 6. 2015, tj. ode dne následujícího po dni ukončení
jejího studia jako takového, do dne 28. 7. 2015, tj. do dne před vedením v evidenci uchazečů
o zaměstnání na příslušném Úřadě práce ČR v době od 29. 7. 2015 do 31. 8. 2015.

C)

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění
jmenované o přijatém usnesení.
Termín: 30. 4. 2016

Usnesení č. 19/106R/2016
Stipendijní program Ústeckého kraje – 11. ročník 2014/2015 – odložení plnění závazku
vyplývajícího ze Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
žádost
materiálu

, JID 27100/2016/KUUK, dle přílohy č. 1 předloženého

B)

rozhoduje
dle čl. VIII. bod 1. Stipendijního programu Ústeckého kraje o odložení plnění závazku daného
čl. III. „Závazky studenta“ Smlouvy o zařazení do stipendijního programu Ústeckého kraje
č. 14/SML2447-07.
je odloženo plnění závazku na základě uvedených
a doložených skutečností pro období od 11. 6. 2015, tj. ode dne následujícího po dni ukončení
jejího studia jako takového, do dne 24. 8. 2015, tj. do dne před nástupem do zaměstnání od 25.
8. 2015.

C)

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zajistit vyrozumění
jmenované o přijatém usnesení.
Termín: 30. 4. 2016
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Usnesení č. 20/106R/2016
Souhlas s partnerstvím v projektu – oblast školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
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. § 32a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů s uzavřením smlouvy o partnerství v projektu OP VVV, výzva č.
02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I. s názvem „Centra kolegiální podpory pro
zvýšení přírodovědné gramotnosti“ pro Gymnázium a Střední odbornou školu dr. Václava
Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, IČ: 44555512, sídlo: Stavbařů 5, 400 11
Ústí nad Labem.
Usnesení č. 21/106R/2016
Podpora technického vzdělávání - uspořádání regionálních kol soutěží a mezinárodní přehlídky
odborných dovedností
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele na podporu vzdělávacích aktivit pro
školy zřizované Ústeckým krajem, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

B)

ukládá
1 . Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 15. 4. 2016
2 . Statutárním orgánům příspěvkových organizací dle přílohy č. 4 tohoto usnesení předložit
vyúčtování účelově určeného příspěvku
Termín: 29. 4. 2016

Usnesení č. 22/106R/2016
Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji "Příspěvek na dojíždění" – schválení
příspěvku
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele v souladu s Motivačním programem pro
střední školství v Ústeckém kraji „Příspěvek na dojíždění“ pro příspěvkové organizace dle
přílohy č. 5 tohoto usnesení v celkové výši 1 132 000,- Kč (nároky za 1. pololetí školního
roku 2015/2016).

B)

ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 4. 2016
2. Statutárním orgánům příspěvkových organizací, dle přílohy č. 5 tohoto usnesení, předložit
vyúčtování účelově určeného příspěvku k uvedenému programu.
Termín: 11. 11. 2016
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Usnesení č. 23/106R/2016
Motivační program pro střední školství v Ústeckém kraji "Stipendium pro žáky středních škol ve
vybraných oborech vzdělání" – schválení příspěvku
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele v souladu s Motivačním programem pro
střední školství v Ústeckém kraji „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech
vzdělání“ pro příspěvkové organizace dle přílohy č. 6 tohoto usnesení v celkové výši
2
908 500,- Kč (nároky za 1. pololetí školního roku 2015/2016).

B)

ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 4. 2016
2. Statutárním orgánům příspěvkových organizací, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení, předložit
vyúčtování účelově určeného příspěvku k uvedenému programu.
Termín: 11. 11. 2016

Usnesení č. 24/106R/2016
Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic – Dětský domov a Školní
jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů, s převodem části prostředků rezervního fondu k posílení fondu
investic Dětského domova a Školní jídelny, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvkové
organizace, IČO: 62769651, sídlo: Litoměřice, Čelakovského 8, PSČ: 412 01, ve výši 20
tis. Kč, na dofinancování instalace nového kovového plotu.

B)

ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2016

Usnesení č. 25/106R/2016
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. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru a s nabytím
majetku formou daru do vlastnictví příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 7 tohoto
usnesení.
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Usnesení č. 26/106R/2016
Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 3/2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
provádí
I. dle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové opatření – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o 336 257
tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 14 430 329 tis. Kč:
1) zvýšení o částku 34 742 tis. Kč
financování
zůstatek minulých let – zvýšení o částku 34 742 tis. Kč – převod zůstatku Fondu pro
mimořádné události Ústeckého kraje z roku 2015
běžné výdaje
odbor kancelář

hejtmana,

Fond

pro mimořádné události Ústeckého kraje
– zvýšení o částku 34 742 tis. Kč
– rezerva

2) zvýšení o částku 229 278 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 229 278 tis. Kč – zapojení zůstatku Fondu
rozvoje
Ústeckého
kraje
k 31. 12. 2015
kapitálové výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku
229 278 tis. Kč – financování připravených
projektů
3) zvýšení o částku 2 573 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 2 573 tis. Kč – převod finančních prostředků
z roku 2015
kapitálové výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 2 573 tis. Kč – účelový
investiční příspěvek zřizovatele pro příspěvkové
organizace:
 Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
– sanace svahu – 1 844 tis. Kč
 Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace – rekonstrukce sociálního zařízení – 729 tis. Kč
4) zvýšení o částku 37 tis. Kč
financování
zůstatek minulých let – UZ 13 233 – zvýšení o částku 37 tis. Kč – převod zůstatku z roku
2015 – Operační program Lidské zdroje a
zaměstnanost
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běžné výdaje
odbor sociálních věcí – UZ 13 233 – zvýšení o částku 37 tis. Kč – projekt
„Podpora náhradní rodinné péče v Ústeckém
kraji“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost – platy a související odvody
5) zvýšení o částku 1 960 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 1 960 tis. Kč – převod zůstatku finančních
prostředků z roku 2015
kapitálové výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství – zvýšení o částku 1 960 tis. Kč:
 Projekt vzdělávacího centra Českého rybářského svazu, místní organizace Most
– 980 tis. Kč
 Projekt vzdělávacího centra Českého rybářského svazu, místní organizace Duchcov –
980 tis. Kč
6) zvýšení o částku 51 999 tis. Kč
financování
prostředky minulých let – zvýšení o částku 51 999 tis. Kč – zapojení zůstatku
k 31. 12. 2015 :
 Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – 50 498 tis. Kč – převod prostředků
minulých let
 Fond životního prostředí Ústeckého kraje – 1 501 tis. Kč – převod zůstatku
minulého období
kapitálové výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství – zvýšení o částku 51 999 tis Kč:
 Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje – 50 498
– rezerva
 Fond životního prostředí Ústeckého kraje – 1 501 tis. Kč – rezerva

tis.

Kč

7) zvýšení o částku 325 tis. Kč
příjmy
přijaté pojistné náhrady – zvýšení o částku 325 tis. Kč
běžné výdaje
odbor majetkový – zvýšení o částku 42 tis. Kč – pojistné plnění – Krajská majetková,
příspěvková organizace
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 258 tis. Kč – pojistné plnění pro
příspěvkové organizace:
 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace – 177 tis. Kč tis. Kč
 Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, příspěvková
organizace – 45 tis. Kč
 Střední škola řemesel a služeb, Děčín, příspěvková
organizace
– 35 tis. Kč
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 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, příspěvková
organizace – 1 tis. Kč
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 25 tis. Kč – pojistné plnění
– Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková
organizace
8) zvýšení o částku 3 100 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční dary – UZ 25 – zvýšení o částku 3 100 tis. Kč – příjem
peněžitého daru:
 ČEZ, a. s. – 3 000 tis. Kč
 EUROVIA CS, a. s. – 100 tis. Kč
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 3 100 tis. Kč – Hry VII. Zimní
olympiády dětí a mládeže České republiky
v roce 2016:
 UZ 153 – 3 000 tis. Kč
 UZ 25 – 100 tis. Kč
9) zvýšení o částku 1 266 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 1 266 tis. Kč:
 dotace od City of Venice za projekt „ Central Markets“ – 757 tis. Kč
 dotace od Landeshauptkasse Sachsen – Anhalt za projekt
T + T“ – 509 tis. Kč

„ChemLog

kapitálové výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku
1 266 tis. Kč – financování připravovaných
projektů
10) zvýšení o částku 5 560 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery

zvýšení o částku 5 560 tis. Kč
– dotace z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky:
 UZ 33 044 – podpora logopedické prevence ve školním vzdělávání v roce 2016
– 429 tis. Kč
 UZ 33 050 – podpora školních psychologů a školních pedagogů ve školách a
metodiků – 5 131 tis. Kč

běžné výdaje
odbor
školství,

mládeže

–

a

tělovýchovy
–
zvýšení
o
částku
5 560 tis. Kč – neinvestiční transfery:
 UZ 33 044 – zvýšení o částku 429 tis. Kč – rozvojový program Podpora
logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 pro
obecní a krajské školy podle přílohy č. 3 předloženého materiálu
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 UZ 33 050 – zvýšení o částku 5 131 tis. Kč – Rozvojový program na podporu
školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a
metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních na
období leden – srpen 2016 pro obecní a krajské příspěvkové
organizace podle přílohy č. 4 předloženého materiálu
11) zvýšení o částku 2 482 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 2 482 tis. Kč:
 UZ 35 018 – dotace z Ministerstva zdravotnictví České republiky– zvýšení o částku
2 000 tis. Kč
 UZ 98 335 – dotace z Ministerstva financí České republiky –
zvýšení o
o částku 482 tis. Kč
běžné výdaje
odbor zdravotnictví – zvýšení o částku 2 482 tis. Kč – neinvestiční transfery:
 UZ 35 018 – neinvestiční transfer na řešení mimořádných událostí pro
Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje, příspěvkovou
organizaci – 2 000 tis. Kč
 UZ 98 335 – neinvestiční transfer na úhradu doložených nákladů vynaložených
v souvislosti se zabráněním vzniku, rozvoje a šíření onemocnění
tuberkulózou za období III. čtvrtletí roku 2015, 1. část dle přílohy č. 5
předloženého materiálu – 482 tis. Kč
12) zvýšení o částku 90 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – zvýšení o částku 90 tis. Kč - dotace z Ministerstva financí
České republiky:
 UZ 98 278 – dotace na náhradu škody – 3 tis. Kč
 UZ 98 297 – dotace na likvidaci nepoužitých léčiv – 87 tis. Kč
běžné výdaje
odbor životního prostředí a zemědělství – zvýšení o částku 90 tis. Kč:
 UZ 98 278 – dotace na náhradu škody způsobenou vlkem obecným na
hospodářských zvířatech na ovčí farmě v obci
Liščí – 3 tis. Kč
 UZ 98 297 – zajištění likvidace prošlých léčiv – 87 tis. Kč
13) zvýšení o částku 2 845 tis. Kč
příjmy
přijaté neinvestiční transfery – UZ 15 011 – zvýšení o částku 2 845 tis. Kč
– dotace z Ministerstva životního prostředí
České republiky
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje
–
UZ
15 011
–
zvýšení
o částku 2 845 tis. Kč – rezerva
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II.

dle § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozpočtové opatření – přesun finančních prostředků při zachování
celkového objemu příjmů a výdajů rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 14 430 329 tis. Kč:
1) přesun ve výši 250 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kancelář ředitele – snížení o částku 250 tis. Kč – ostatní služby
odbor kancelář hejtmana – UZ 44 – zvýšení o částku 250 tis. Kč – propagační materiál

Usnesení č. 27/106R/2016
Přehled veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 100 tis. Kč realizovaných v roce 2015
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o přehledu veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou nad 100 tis. Kč
realizovaných v roce 2015 podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i jako veřejné zakázky malého rozsahu.
Usnesení č. 28/106R/2016
Oznámení předběžných informací o záměru zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Gymnázium Teplice – výměna oken“ formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
O odeslání formuláře Oznámení předběžných informací o záměru zahájit zadávací řízení
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Gymnázium Teplice – výměna oken“ formou
otevřeného řízení s odůvodněním účelnosti veřejné zakázky podle ustanovení § 86 odst. 2
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), které je
přílohou č. 1 předloženého materiálu, ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek (dále také
jen „Věstník“).

B)

ukládá
Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, podepsat formulář Oznámení
předběžných informací o záměru zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Gymnázium Teplice – výměna oken“ a zabezpečit jeho odeslání ke
zveřejnění ve Věstníku.
Termín: 16. 3. 2016

C)

určuje
Ing. Františka Končela, vedoucího odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby,
které jsou dle § 3 vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se
elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a
podrobnosti týkající se certifikátu shody, za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení
elektronické úkony, zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce ve Věstníku.

Usnesení č. 29/106R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „PZ Triangle – Triangle
City a zázemí občanské vybavenosti II“ formou otevřeného řízení
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „PZ Triangle –
Triangle City a zázemí občanské vybavenosti II“ formou otevřeného řízení podle § 21
odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) a
podle ustanovení § 27 zákona, na základě projektové dokumentace zpracované projekční
kanceláří pro 1. část s názvem Triangle City: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.,
Bozděchova 16668, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27466868, pro 2. část s názvem
Zázemí občanské vybavenosti: Báňské projekty Teplice a.s., Kollárova 1879/11, 415 01
Teplice, IČO: 46708456.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního
hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena, přičemž bude hodnocena cena v Kč bez
DPH. V případě rovnosti nabídkových cen uchazečů na 1. – 3. místě bude o pořadí
rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců dotčených uchazečů.
3. o předpokladech pro posouzení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona uchazeč prokáže způsobem dle § 53 odst. 3
zákona;
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
- dle § 54 písmene d) zákona s tím, že uchazeč předloží doklad osvědčující
odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních
právních předpisů (jde o osobu odpovědnou za živnost vázanou „Provádění staveb,
jejich změn a odstraňování“)
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením svou
ekonomickou a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku;
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona s tím, že uchazeč uvede seznam nejméně 3
realizovaných zakázek na stavební práce provedených dodavatelem v posledních 5
letech (stavební práce musí být v období 5 let před termínem pro podání nabídky
skutečně provedeny, pokud tedy osvědčení objednatele uvádí větší časové rozpětí,
upraví uchazeč v seznamu realizovaných zakázek, nebo čestným prohlášením, jaký
objem stavebních prací byl realizován v dotčeném období), z toho nejméně 2 se
zaměřením na výstavbu, rekonstrukci nebo opravu pozemních komunikací případně
výstavbu, opravu či rekonstrukce podobných staveb (chodníky, zpevněné plochy,
cyklostezky, vzletové a přistávací dráhy apod.), a to pouze v objemu každé vyšší
jak 35 mil. Kč bez DPH, a nejméně 1 se zaměřením na výstavbu, rekonstrukci
nebo opravu staveb pozemního stavitelství a to pouze v objemu vyšším jak 9 mil.
Kč bez DPH a jako přílohu seznamu osvědčení objednatelů o řádném plnění
z těchto nejvýznamnějších stavebních prací. Tato osvědčení musí zahrnovat cenu,
dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce
provedeny řádně a odborně;
- dle § 56 odst. 3 písmeno c) zákona s tím, že uchazeč doloží osvědčení o vzdělání a
odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č.
18

183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného stavitele,
technika nebo inženýra (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru dopravní
stavby (nekolejová doprava), vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v
platném znění. (Do Návrhu smlouvy uchazeč uvede osobu odpovědnou za vedení a
realizace stavebních prací (stavbyvedoucího). Je třeba vždy u osvědčení těchto
autorizovaných osob výslovně uvést, že jde o osobu či osoby odpovědné za vedení
realizace příslušných stavebních prací, a uvést, zda jde o zaměstnance uchazeče,
subdodavatele nebo zaměstnance subdodavatele s tím, že u subdodavatelů je nutno
doložit i doklady vyžadované v § 51 odst. 4 zákona.)
4. o povinnosti uchazečů poskytnout k zajištění splnění svých povinností vyplývajících
z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 67 zákona. Výše jistoty je stanovena na částku
900 000,00 Kč bez DPH.
Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení jistoty na účet zadavatele („peněžní jistota“)
- poskytnutím bankovní záruky
- pojištěním záruky.
Pokud uchazeč zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol: ………. specifický symbol IČO uchazeče, tak, aby
byla připsána na účet zadavatele nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.
Složení jistoty uchazeč prokáže příslušným potvrzením, které bude nedílnou součástí
nabídky, zároveň v nabídce uvedou číslo účtu, na který požadují peněžní jistotu vrátit.
Bankovní záruka nebo pojistná smlouva o pojištění záruky (dále také „záruční listy“)
musí být v písemné formě předložena zadavateli v originále jako nedílná součást nabídky
v samostatné, oddělitelné složce příp. obalu, ze kterého jej lze vyjmout bez zásahu do
ostatních částí nabídky a bez jeho poškození, a do nabídky bude neoddělitelně vložena
kopie těchto záručních listin. Uchazeč je povinen zajistit platnost bankovní
záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
5. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů dle § 71 odst. 6 zákona na otevírání
obálek s nabídkami a dle § 75 odst. 4 zákona na všechna jednání hodnotící komise.
B)

schvaluje
zadávací dokumentaci dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a zveřejnění její textové části na
profilu zadavatele ode dne zveřejnění formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných
zakázek minimálně do konce lhůty pro podání nabídek;

C)

jmenuje
členy komise pro otevírání obálek podle § 71 odst. 1 zákona, členy zvláštní komise pro
účely posouzení kvalifikace podle § 59 odst. 2 zákona a členy hodnotící komise podle § 74
zákona dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

D)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci
uvedenou v příloze č. 1 tohoto materiálu.
Termín: 15. 3. 2016
2. Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, zabezpečit nezbytné úkony
této významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném
řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit přidělení veřejné
zakázky uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.
Termín: 31. 5. 2016

E)

svěřuje
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Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, v souladu s ustanovením § 59 odst. 4
zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 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.
F)

určuje
Ing. Františka Končela, vedoucího odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby,
které jsou dle § 3 vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se
elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a
podrobnosti týkající se certifikátu shody, za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení
elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací dokumentaci, dodatečné informace
k zadávacím podmínkám a zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve
Věstníku veřejných zakázek.

1.
Usnesení č. 30/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: st. p. č. 233 o výměře 1 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
obec Zabrušany, k.ú. Želénky, zapsaný na LV č. 511 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
2.
Usnesení č. 31/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- topný kanál s přívodním potrubím o délce cca 97 bm umístěný na pozemcích
p.č. 5175/5, p.č. 5175/7, p.č. 5175/9, p.č. 5175/19, p.č. 5178/1, p.č. 5175/20 a pozemku
p.č. 5175/23
obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem.
3.
Usnesení č. 32/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru prodeje (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: část p.č. 314 o výměře max. 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Klášterec nad Ohří, k. ú. Mikulovice u Vernéřova, zapsaný na LV č. 286 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj.
4.
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Usnesení č. 33/106R/2016
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 prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou
veřejné dražby, a to:
- pozemek: p.č. 4071/33 o výměře 8 057 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.č. 4071/48 o výměře 736 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.č. 4071/53 o výměře 4 817 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
manipulační plocha
- pozemek: p.č. 4071/56 o výměře 3 066 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.č. 4071/147 o výměře 2 590 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaných na LV č. 11854 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj
- pozemek: podíl ½ p.č. 4071/52 o výměře 4 627 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Chomutov, k. ú. Chomutov I, zapsaný na LV č. 3467 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku
č. 4190-285/15 znalce Mgr. Oty Zemana ze dne 26.11.2015: 5.257.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 5.257.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10% NP
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Krajské
majetkové, příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech 1535, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: 00829048.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

5.
Usnesení č. 34/106R/2016
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 prodeji (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje formou
veřejné dražby, a to:
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- pozemek: p.č. 1422/1 o výměře 1174 m2, druh pozemku: ostatní plocha (oddělen
z pozemku p.č. 1422 geometrickým plánem č. 2616-25/2015 ze dne 26.5.2015)
- pozemek: p.č. 1421 o výměře 684 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Kadaň, č.p. 722, obč. vybavenost, umístěna na pozemku p.č. 1421
obec Kadaň, k. ú. Kadaň, zapsaných na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících podmínek
prodeje nemovitých věcí specifikovaných v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku
č. 4306-91/2015 znalce Zbyška Vlasáka ze dne 30.9.2015: 7.200.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 7.200.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10% NP
5. Práva třetích osob: Věcné břemeno pro Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. ze dne 9.1.2015;
Věcné břemeno pro Kabelovou televizi Kadaň, a.s. ze dne 19.9.2013.
a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Střední školy
technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, se sídlem
Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČ: 18383696.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

6.
Usnesení č. 35/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vyhradit si dle ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozhodování o převodu movitých věcí specifikovaných ve znaleckém
posudku č. 107/03/2016 ze dne 10.1.2016, s právem hospodařit pro příspěvkovou
organizaci Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny,
příspěvková organizace, IČ: 14451042.
2.

rozhodnout o prodeji (převodu) formou veřejné dražby
I. nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a to:
pozemek: p.č. 2691/1 o výměře 1803 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří
součástí je stavba: Louny, č.p. 639, občanská vybavenost, umístěna na pozemku p.č.
2691/1
pozemek: p.č. 2693 o výměře 227 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří
součástí je stavba: Louny, č.p. 634, občanská vybavenost, umístěna na pozemku p.č.
2693
- pozemek: p.č. 2692 o výměře 111 m2, druh pozemku: zahrada
obec Louny, k. ú. Louny, zapsaných na LV č. 4271 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj
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II. movitého majetku z vlastnictví Ústeckého kraje specifikovaného ve znaleckém posudku
č. 107/03/2016 ze dne 10.1.2016 v celkové hodnotě 424.277,- Kč
vydražiteli za následujících podmínek prodeje souboru nemovitých a movitých věcí
specifikovaných v tomto usnesení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odhadnutá obvyklá cena nemovitého majetku dle znaleckého posudku č. 1756 – 01/16
Václava Hladíka ze dne 8.1.2016: 4.300.000,- Kč
Odhadnutá obvyklá cena movitého majetku dle znaleckého posudku
č. 107/03/2016 Bc. Jitky Kotlanové ze dne 10.1.2016: 424.277,- Kč
Nejnižší podání: 4.724.277,- Kč
Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
Dražební jistota: 10% NP
Práva třetích osob: Smlouva o nájmu nebytového prostoru s ČR – Okresní soud Louny
ze dne 28.4.2015 na dobu neurčitou, Smlouva o nájmu nebytových prostor
ze dne 7.10.2013 na dobu neurčitou
Smlouva o užívání podružného vodoměru s
, Smlouva o užívání
podružného vodoměru s
, Smlouva o užívání podružného
vodoměru s
, Smlouva o užívání podružného vodoměru
s
Věcná břemena chůze a jízdy pro oprávněné zapsané v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 4271

a vyjmutí uvedeného majetku z hospodaření příspěvkové organizace Obchodní
akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková
organizace, se sídlem: Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 14451042.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

7.
Usnesení č. 36/106R/2016
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 prodeji (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje formou
veřejné dražby, a to:
- stavba: Trnovany, č.p. 1738, občanská vybavenost, umístěna na pozemku p.č. 2029 (LV
10001)
obec Teplice, k. ú. Teplice-Trnovany, zapsané na LV č. 5893 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj vydražiteli za následujících
podmínek prodeje nemovité věci specifikované v tomto usnesení:
1. Odhadnutá obvyklá cena nemovitého majetku dle znaleckého
č. 4189-284/15 znalce Mgr. Oty Zemana ze dne 26.11.2015: 1.780.000,- Kč
2. Nejnižší podání: 1.780.000,- Kč
3. Částka, o kterou lze nejnižší podání snížit: 0,- Kč
4. Dražební jistota: 10% NP
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posudku

a vyjmutí uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Krajské
majetkové, příspěvková organizace, se sídlem Na Schodech 1535, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: 00829048.
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

8.
Usnesení č. 37/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Hrobčice, se
sídlem Hrobčice 41, Hrobčice 415 57, IČ:00266345, a to:
- pozemek: p. č. 230/5 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 230/3 o výměře 196 m2 geometrickým
plánem č. 152-29/2015 ze dne 1.12.2015)
- pozemek: p. č. 243/4 o výměře 645 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 243/2 o výměře 3753 m2 geometrickým
plánem č. 152-29/2015 ze dne 1.12.2015)
- pozemek: p. č. 243/5 o výměře 1044 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek oddělen z p.č. 243/2 o výměře 3753 m2 geometrickým
plánem č. 152-29/2015 ze dne 1.12.2015)
obec Hrobčice, k.ú. Mirošovice, zapsané na LV č. 462 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj.
9.
Usnesení č. 38/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Žitenice, se
sídlem Pohořanská č.p. 118, PSČ 411 41 Žitenice, IČ: 00264725, a to:
- pozemek: část p.č. 1519/1 o výměře max. 350 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
- pozemek: část p.č. 1582 o výměře max. 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace,
obec Žitenice, k.ú. Žitenice zapsané na LV č. 941 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj
- pozemek: část p.č. 765/1 o výměře max. 350 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
- pozemek: část p.č. 765/2 o výměře max. 300 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Žitenice, k.ú. Pohořany zapsaných na LV č. 170 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
10.
Usnesení č. 39/106R/2016
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Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje obci Chodouny, se
sídlem Chodouny 20, PSČ 411 71 Chodouny, IČ: 00263699, a to:
- pozemek: p.č. 1513/5 o výměře 145 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1513/6 o výměře 261 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1513/7 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(odděleny z p.č. 1513/1 o výměře 31148 m2 dle geometrického plánu č. 219-697/2015 ze dne
14. 12. 2015)
- pozemek: p.č. 1513/8 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1513/9 o výměře 175 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1513/10 o výměře 229 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 1513/11 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
(odděleny z p.č. 1513/3 o výměře 6094 m2 dle geometrického plánu č. 219-697/2015 ze dne
14. 12. 2015)
obec Chodouny, k.ú. Chodouny zapsaných na LV č. 562 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
11.
Usnesení č. 40/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Roudnice
nad Labem, se sídlem Karlovo náměstí 21, PSČ 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 00264334,
a to:
- pozemek: p.č. 4230/8 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 4256/7 o výměře 78 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha,
- pozemek: p.č. 4256/9 o výměře 32 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem zapsaných na LV č. 2496 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
12.
Usnesení č. 41/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městysi Brozany
nad Ohří, se sídlem Palackého nám. 75, PSČ 411 81, Brozany nad Ohří, IČ: 00263397, a to:
- pozemek: p.č. 1534/4 o výměře 106 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (oddělen z p.č. 1534/1 o výměře 1490 m2 dle geometrického plánu č.
751-266/2015 ze dne 10. 8. 2015)
obec Brozany nad Ohří, k.ú. Brozany nad Ohří zapsané na LV č. 968 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
13.
Usnesení č. 42/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje obci Libkovice pod
Řípem, se sídlem Libkovice pod Řípem č.p. 181, PSČ 413 01, Libkovice pod Řípem, IČ:
00263915, a to:
- pozemek: p.č. 932/3 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha, (oddělen z p.č. 932/1 o výměře 14882 m2 dle geometrického plánu č. 336-49/2015
ze dne 25. 9. 2015)
obec Libkovice pod Řípem, k.ú. Libkovice pod Řípem zapsané na LV č. 739 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj.
14.
Usnesení č. 43/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého kraje Obci Malé Březno,
se sídlem Malé Březno 7, PSČ 400 02 Malé Březno, IČO: 00556891, a to:
- pozemek: část p.č. 37/1 o výměře max. 1130 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: část p.č. 145 o výměře max. 430 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití: silnice
- pozemek: část p.č. 311 o výměře max. 900 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Malé Březno, k. ú. Malé Březno nad Labem, zapsané na LV č. 210 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj
- pozemek: část p.č. 291 o výměře max. 800 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití: silnice
obec Malé Březno, k. ú. Leština u Malého Března, zapsané na LV č. 186 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj
15.
Usnesení č. 44/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje, městu Postoloprty,
se sídlem Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty, IČ: 00265403, a to:
- pozemek: p.č. 478/20 o výměře 484 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek vznikl z dílu „h“ p.č. 478/20, dílu „b“ p.č. 36/4, dílu „d“ p.č. 36/5 a dílu
„e“ p.č. 478/17 geometrickým plánem č. 165-172/2015 ze dne 5.1.2016),
obec Postoloprty, k. ú. Seménkovice, zapsané na LV č. 41 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj,
16.
Usnesení č. 45/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru darování (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého kraje městu Postoloprty,
se sídlem Mírové náměstí 318, 439 42 Postoloprty, IČ: 00265403, a to:
- pozemek: p.č. 497/2 o výměře 148 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (pozemek sloučen z dílu „b“ p.č. 479/13 a dílu „d“ p.č. 497/2 dle
geometrického plánu č. 164-289/2015 ze dne 12.1.2016),
obec Postoloprty, k. ú. Seménkovice, zapsané na LV č. 41 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Louny pro Ústecký kraj.
17.
Usnesení č. 46/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Martiněves, se sídlem Pohořice č.p. 24, PSČ 411 19 Mšené-lázně, IČ:
00264024, a to:
- těleso komunikace č. III/23932 včetně příslušenství a součástí – úsek od křižovatky
se silnicí III/23927 do hranice s okresem Kladno v délce 1,852 km
(staničení 0,000 – 1,852 km) na pozemcích p.č. 448/1, p.č. 448/2 a p.č. 440/2,
- pozemek: p.č. 440/2 o výměře 1836 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace,
- pozemek: p.č. 448/1 o výměře 1225 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 448/2 o výměře 15912 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Martiněves, k.ú. Radešín u Martiněvsi zapsaných na LV č. 485 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a vyjmutí
uvedených nemovitostí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03,
IČ: 0080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2016
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B)

ukládá
Ing. Ladislavovi Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

18.
Usnesení č. 47/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého
kraje městu Roudnice nad Labem, se sídlem Karlovo náměstí 21, PSČ 413 01 Roudnice
nad Labem, IČ: 00264334, a to:
- pozemek: p.č. 2783 o výměře 103 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
způsob využití: zbořeniště,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem zapsané na LV č. 3036 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj a
vyjmutí uvedené nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková
organizace, se sídlem Neklanova 1806, Roudnice nad Labem, PSČ: 413 01, IČ: 69411263.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavovi Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

19.
Usnesení č. 48/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitostí z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Novosedlice, se sídlem: Trnovanská 208, 417 31 Novosedlice, IČ: 266531, a to:
- pozemek: p.č. 577/5 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná
plocha (pozemek byl oddělen z p.č. 577/1 o výměře 5.124 m2 geometrickým plánem č.
1080-7160/2015 ze dne 3.12.2015)
- pozemek: p.č. 577/6 o výměře 109 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha (pozemek byl oddělen z p.č. 577/1 o výměře 5.124 m2 geometrickým
plánem č. 1080-7160/2015 ze dne 3.12.2015)
obec Novosedlice, k.ú. Novosedlice, zapsaných na LV č. 1155 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
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nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

20.
Usnesení č. 49/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého
kraje obci Dobkovice, se sídlem: Dobkovice 101, PSČ: 407 03 Dobkovice, IČ: 00261246,
a to:
- pozemek: p. č. 746 díl „d“ o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z pozemku p. č. 746 o výměře 144 m2 geometrickým plánem
č. 411-019/2015 ze dne 14. 11. 2015)
obec Dobkovice, k. ú. Dobkovice, zapsané na LV č. 187 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené
nemovitosti z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ:
00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

21.
Usnesení č. 50/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru (převodu) nemovitosti z vlastnictví Ústeckého
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kraje městu Verneřice, se sídlem: Mírové náměstí 138, PSČ: 407 25 Verneřice, IČ:
00261742, a to:
2
- pozemek: p. č. 2137/1 díl „g“ o výměře 100 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice (oddělen z pozemku p. č. 2137/1 o výměře 3987 m2 geometrickým
plánem č. 538-042/2015 ze dne 26. 11. 2015)
obec Verneřice, k. ú. Verneřice, zapsané na LV č. 240 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovitosti z
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je poskytnutí daru (převod) nemovitosti uvedený v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

22.
Usnesení č. 51/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1195 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Radovesice, k.ú. Radovesice u Libochovic, zapsané na LV č. 60000
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou
republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ:
00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2. souhlasit se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci č. 5564/2015 a doložky dle přílohy č. 8 tohoto usnesení, týkající se převodu
nemovitosti z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1195 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Radovesice, k.ú. Radovesice u Libochovic, zapsaný na LV č. 60000
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou
republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových.
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3. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v
bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

23.
Usnesení č. 52/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
obce Žitenice, se sídlem Pohořanská 118, PSČ 411 41 Žitenice, IČ: 00264725, a to:
- pozemek: p.č. 525/3 o výměře 696 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace, (oddělen z p.č. 525/1 o výměře 1448 m2 dle geometrického plánu č.
282-60/2015 ze dne 20. 4. 2015)
obec Žitenice, k.ú. Skalice u Žitenic, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro obec Žitenice a předání uvedené
nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci
Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Dlouhá 75, Lovosice, PSČ: 410 22, IČ:
00080195.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

24.
Usnesení č. 53/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
města Roudnice nad Labem, se sídlem Karlovo náměstí 21, PSČ 413 01 Roudnice nad
Labem, IČ: 00264334, a to:
- pozemek: p.č. 3204/309 o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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- pozemek: p.č. 4190/10 o výměře 222 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 4230/9 o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 4231/4 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 4238/4 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 4256/6 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 1 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro město
Roudnice nad Labem a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 0080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

25.
Usnesení č. 54/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
společnosti QINN INVEST, s.r.o., se sídlem Mánesova 4757, 430 01 Chomutov,
IČ: 60281359, a to:
- pozemek: p.č. 2960/59 o výměře 44 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 2960/60 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 2960/65 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha,
- pozemek: p.č. 3204/280 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 3204/322 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
- pozemek: p.č. 3204/323 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice
a jsou zatíženy věcnými břemeny dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsaných na LV č. 8070 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro QINN
INVEST, s.r.o.
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- stavbu „Obchodní centrum Roudnice nad Labem – SO 02 Okružní křižovatka
silnice č. III/24618 a místní komunikace Alej 17. listopadu“ včetně příslušenství a
součástí na pozemcích p.č. 2960/59, p.č. 2960/60, p.č. 2960/65, p.č. 3204/280, p.č.
3204/308, p.č. 3204/309, p.č. 3204/322, p.č. 3204/323, p.č. 4190/10, p.č. 4230/1, p.č.
4230/9, p.č. 4231/4, p.č. 4238/4, p.č. 4256/1, p.č. 4256/10, p.č. 4256/4, p.č. 4256/5, p.č.
4256/6 a p.č. 4256/8,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem
a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3,
PSČ: 417 03, IČ: 0080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedených v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

26.
Usnesení č. 55/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí daru (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
města Roudnice nad Labem, se sídlem Karlovo náměstí 21, PSČ 413 01 Roudnice nad
Labem, IČ: 00264334, a to:
- pozemek: p.č. 2003/13 o výměře 91 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí stavba: bez čp/če, prům. obj., LV 3036,
stavba je součástí pozemku 2003/4, LV 3036
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsané na LV č. 1 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro město
Roudnice nad Labem a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové
organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem,
Neklanova 1806, příspěvková organizace, se sídlem Neklanova 1806, Roudnice nad
Labem, PSČ: 413 01, IČ: 69411263.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit darovací smlouvu,
jejímž předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitosti uvedené v bodu A) 1. tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

27.
Usnesení č. 56/106R/2016
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Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví
Ústeckého kraje od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu
vykonává Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha
3, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.č. 1031/3 o výměře 242 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku č. 1031/1 o výměře 8940 m2 geometrický plánem č. 85188/2015 ze dne 5. 1. 2016, pozemek je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu
z katastru nemovitostí),
obec Děčín, k.ú. Děčín - Staré Město, zapsaný na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s
majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad a předání uvedené nemovitosti k
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu, jejímž předmětem je bezúplatný převod nemovitosti uvedený v
bodu A) 1. tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2017

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

28.
Usnesení č. 57/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
a to:
- pozemek: podíl 1/2 p.č. 1035/10 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Křešice, k.ú. Křešice u Litoměřic, zapsaný na LV č. 983 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 1.300,--Kč (50,--Kč/m2,
viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837, s tím, že Ústecký kraj bude
poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2016
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B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

29.
Usnesení č. 58/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje
od společnosti FINE DREAM, s.r.o., se sídlem Přístavní 321/14, PSČ 170 00, Praha 7,
IČ: 27245039, to:
- pozemek: p.č. 749/2 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
neplodná půda,
- pozemek: p.č. 1528/26 o výměře 921 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Lipno, k.ú. Lipenec, zapsaných na LV č. 252 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Žatec, za kupní cenu 39.320,--Kč (40,--Kč/m2, viz důvodová
zpráva) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837 s tím, že Ústecký kraj bude poplatníkem daně
z nabytí nemovitých věcí.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

30.
Usnesení č. 59/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od obce
Nové Sedlo, se sídlem Farní 36, Nové Sedlo, PSČ 438 01, IČ: 00265292, to:
- pozemek: p.č. 760/3 o výměře 1555 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Nové Sedlo, k.ú. Nové Sedlo u Žatce, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj Katastrálního pracoviště Žatec, za kupní cenu 62.200,--Kč (40,--Kč/m2,
viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové
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organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení k
podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

31.
Usnesení č. 60/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
a to:
2
- pozemek: p.č. 1115/36 o výměře 195 m , druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Chožov, k.ú. Třtěno, zapsaný na LV č. 345 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Louny,
- pozemek: podíl 1/12 p.č. 1115/41 o výměře 51 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Chožov, k.ú. Třtěno, zapsaný na LV č. 281 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj
Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 11.750,--Kč (58,90 Kč/m2, dle ZP č. 232213/16 ze dne 27. 1. 2016) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby předložil kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí schválený v bodu A) 1. tohoto usnesení
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

32.
Usnesení č. 61/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
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1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
obce Dobkovice, se sídlem Dobkovice 101, PSČ: 407 03 Dobkovice, IČO: 00261246, a to:
- pozemek: st. p. č. 112 díly „a+b“ o výměře 41 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a
nádvoří (odděleny z pozemku st. p. č. 112 o výměře 735 m2 a přisloučeny do pozemku
p. č. 704/1 geometrickým plánem č. 411-019/2015 ze dne 14. 11. 2015)
- pozemek: p. č. 63/11 výměře 13 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice (oddělen z pozemku p. č. 63/3 o výměře 57 m2 geometrickým plánem č. 411019/2015 ze dne 14. 11. 2015)
obec Dobkovice, k. ú. Dobkovice, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu 2.160,-- Kč (40,--Kč/m2, viz
důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem
organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

33.
Usnesení č. 62/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitosti do vlastnictví Ústeckého kraje od
města Verneřice, se sídlem Mírové Náměstí 138, PSČ: 407 25 Verneřice, IČO: 00261742,
a to:
- pozemek: p. č. 2054/40 o výměře 4980 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 2054/4 o výměře 21196 m2 a
vzniklý sloučením dílu „c“ pozemku p. č. 2054/4, dílu „a“ pozemku st. p. č. 153/1 a dílu
„h“ pozemku p. č. 2250 geometrickým plánem č. 538-042/2015 ze dne 26. 11. 2015),
obec Verneřice, k. ú. Verneřice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu 249.000,-- Kč (50,--Kč/m2, viz
důvodová zpráva) a předání uvedené nemovitosti k hospodaření příspěvkové organizaci
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace:
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitosti uvedený v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
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Termín: 25. 4. 2016
34.
Usnesení č. 63/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nákupu (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od
Stavební společnosti RBK a.s., se sídlem Dědinská 893/29, Ruzyně, PSČ: 161 00 Praha
6, IČO: 25030884, a to:
- pozemek: p. č. 1692 o výměře 137 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku st. p. č. 49/1 o výměře 1988 m2 geometrickým
plánem č. 508-035/2014 ze dne 20. 10. 2014),
- pozemek: p. č. 23/13 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 23/7 o výměře 3026 m2 geometrickým
plánem č. 508-035/2014 ze dne 20. 10. 2014),
- pozemek: p. č. 192/3 o výměře 35 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (oddělen z pozemku p. č. 192/2 o výměře 249 m2 geometrickým
plánem č. 508-035/2014 ze dne 20. 10. 2014)
obec Srbská Kamenice, k. ú. Srbská Kamenice, zapsaných na LV č. 217 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín za kupní cenu 7.640,-- Kč (40,-Kč/m2, viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitostí k hospodaření
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit Kupní smlouvu,
jejímž předmětem je nákup (nabytí) nemovitostí uvedený v bodu A) 1. tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 10. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

35.
Usnesení č. 64/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru pronájmu nemovitostí ve vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- nebytový prostor o výměře 461 m2, z toho jídelna 176,6 m2, teplá přípravna 24,4 m2,
technické zázemí, sklady, sociální zařízení 260 m2
- nebytový prostor o výměře 172,8 m2, z toho jídelna 97,2 m2, přípravna stravy 40 m2,
technické zázemí, sklady, sociální zařízení 24,6 m2, sklady v 1.PP 11m2,
to vše na st.p.č. 2431/6, součástí pozemku je stavba č.p. 3118, k. ú. Ústí nad Labem,
zapsané na LV č. 11236 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí
nad Labem.
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36.
Usnesení č. 65/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s uzavřením dodatku č. 3 nájemní smlouvy č. 14N06/38 (350/2006) dle přílohy č. 9 tohoto
usnesení uzavřené mezi Českou republikou, příslušnost hospodařit s majetkem státu:
Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 01312774
a Ústeckým krajem (pronájem pozemků pro stavbu „II/247-přivaděč k průmyslové zóně
Prosmyky“, kterým se vzhledem ke změně vlastnictví (změna do vlastnictví třetí osoby:
Římskokatolická farnost – děkanství u Všech Svatých Litoměřice) mění předmět nájmu a výše
nájemného, a to:
- z předmětu nájmu se vypouští pozemek p.č. 342/12 v k.ú. Prosmyky
- od 11. 11. 2015 se upravuje celková pronajatá výměra pozemků ze 777 m2 na 284 m2
- s ohledem na úpravu předmětu nájmu se mění i výše nájemného na částku 1.420,--Kč
ročně, splatné vždy k 1. 10.
- ostatní ujednání Nájemní smlouvy zůstávají beze změny.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu majetkového odboru, aby předložil dodatek č. 3
Nájemní smlouvy odsouhlasený v bodu A) tohoto usnesení k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi,
hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2016

37.
Usnesení č. 66/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření podnájemní smlouvy na pronájem nemovitosti dle přílohy
č. 10 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a
a to:
- pozemek: část st.p.č. 137 o výměře 13 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
obec Křešice, k. ú. Nučnice, zapsané na LV č. 436 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Zo Asociaci Víceúčelových Základních Organiczací, se
sídlem Litoměřická 31, 41148 Křešice, IČ: 68454996 na dobu určitou ode dne podpisu
smlouvy po dobu 5 let od finančního ukončení projektu, nejdéle však do 31. 12. 2023 za
účelem realizace stavby Labská stezka č. 2 – 3. etapa“ za cenu 100,- Kč/m2/rok tj. celkově
za 1300,- Kč/rok, (cena stanovena dohodou-viz důvodová zpráva)

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o
podnájmu nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení,
k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2016

38.
Usnesení č. 67/106R/2016
Nakládání s majetkem
39

Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě č. 2482/2008 na pronájem
nemovitostí dle přílohy č. 11 tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem a státní organizací
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem: Praha 1, Nové Město,
Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 709 94 234, a to:
- pozemek: p.č. 503/2 o výměře 105 m2, druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: p.č. 503/5 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Křešice, k. ú. Třeboutice, zapsaných na LV č. 40 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro státní organizaci Správa železniční dopravní cesty,
s. o. po dokončení realizace stavby Labská stezka č. 2 – I. etapa za cenu 20,- Kč/m2/rok tj.
celkově za 2.580,- Kč/rok, s účinností od 1. 4. 2016, (cena dle výměru MF ČR č. 01/2016)

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dodatek č. 3
k nájemní smlouvě č. 2482/2008, o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 5. 2016

39.
Usnesení č. 68/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o záměru výpůjčky nemovitosti ve vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: část p.č. 2507/1 o výměře max. 30 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice
obec Litvínov, k. ú. Horní Litvínov, zapsané na LV č. 2126 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most pro Ústecký kraj.
40.
Usnesení č. 69/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

zrušuje
usnesení Rady usnesení Ústeckého kraje č. 58/100R/2015 ze dne 16. 12. 2015

B)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitostí dle přílohy č. 12 tohoto
usnesení mezi Ústeckým krajem a Zo Asociace Víceúčelových Základních Organiczací, se
sídlem Litoměřická 31, 41148 Křešice, IČ: 68454996, a to:
- pozemek: část p.č. 35/10 o výměře 179 m2, druh pozemku: ostatní plocha
- pozemek: část p.č. 813/14 o výměře 64 m2, druh pozemku: ostatní plocha
obec Křešice, k. ú. Nučnice, zapsaných na LV č. 436 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Zo Asociaci Víceúčelových Základních Organiczací, a
to ode dne předání předmětu výpůjčky po dobu 5 let od finančního ukončení projektu „Labská
stezka č. 2 – 3. etapa“, nejdéle však do 31. 12. 2023.

C)

ukládá
40

Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitostí, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu B) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2016
41.
Usnesení č. 70/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitosti dle přílohy č. 13 tohoto
usnesení mezi Ústeckým krajem a obcí Straškov-Vodochody, se sídlem Straškov 2, PSČ
411 84 Straškov-Vodochody, IČ: 00264431, a to:
- pozemek: p.č. 603/19 o výměře 154 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
ostatní komunikace (sloučen z pozemků p.č. 603/14 díl „a“ o výměře 67 m2, p.č. 603/15 díl
„b“ o výměře 13 m2, p.č. 615/1 díl „c“ o výměře 14 m2 a p.č. 618 díl „d“ o výměře 60 m2
dle geometrického plánu č. 374-654/2015 ze dne 30. 10. 2015)
obec Straškov-Vodochody, k.ú. Straškov, zapsané na LV č. 708 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro Ústecký kraj, na dobu neurčitou,
s účinností od podpisu smlouvy, pro účely realizace projektu s názvem „Bezbariérový
chodník podél silnice II/608 v obci Straškov“.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o výpůjčce
nemovitosti, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 8. 2016

42.
Usnesení č. 71/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. rok výr PC (Kč) ZC(Kč)
PC PENTIUM 100, monitor LRP 8550 IM 00012
1997
1997
30 615,- 0,Výrobní číslo: PC: 95090123AB
Monitor: 646Q8001NO1058
PC PENTIUM 100, monitor LRP 8550 IM 00013
1997
1997
30 616,- 0,Výrobní číslo: PC: 95090225AB
Monitor: 646Q8001NO1041
Sestava PC PENTIUM 100, monitor SYNCO GM-14VSC, tiskárna HP LJ 1100 model
C4224A
IM 00014
1997
1997
46 310,0,Výrobní číslo: PC: 95090227AB
Monitor: 107913
Tiskárna: FRGR523794
41

z účetní evidence příspěvkové organizace Základní škola a Střední škola, Most, příspěvková
organizace, Jana Palacha 1534, 434 01, Most, IČ: 63125382.
43.
Usnesení č. 72/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
Univerzální konzolová frézka
Výrobní číslo: nezjištěno
Plotter 250C
Výrobní číslo: nezjištěno
APYGA-server s příslušenstvím
Výrobní číslo: nezjištěno
Počítač PC 486
Výrobní číslo: nezjištěno
PC s příslušenstvím
Výrobní číslo: nezjištěno
PC s příslušenstvím
Výrobní číslo: nezjištěno
PC Palma s příslušenstvím
Výrobní číslo: nezjištěno
PC Palma s příslušenstvím
Výrobní číslo: nezjištěno
PC Palma s příslušenstvím
Výrobní číslo: nezjištěno
PC Palma s příslušenstvím
Výrobní číslo: nezjištěno
PC Palma s příslušenstvím
Výrobní číslo: nezjištěno
PC Palma s příslušenstvím
Výrobní číslo: nezjištěno

inv. č.
DS007

rok poř.
1974

rok výr.
1974

PC (Kč) ZC(Kč)
118 600,0,-

CAD19

1995

1995

114 619,-

0,-

PS025

1991

1991

42 398,-

0,-

PS084

1995

1995

32 481,-

0,-

SM5002

2001

2001

20 427,-

0,-

PS5049

2001

2001

20 427,-

0,-

PS5037

1999

1999

34 634,-

0,-

PS5029

1999

1999

23 410,-

0,-

PS5032

1999

1999

23 410,-

0,-

PS5033

1999

1999

23 410,-

0,-

PS5035

1999

1999

23 410,-

0,-

PS5036

1999

1999

23 410,-

0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Chomutov, příspěvková organizace, Školní 1060/50, 430 01 Chomutov, IČ: 47796006.
44.
Usnesení č. 73/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název

inv. č.

rok poř.
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rok výr.

PC (Kč)

ZC(Kč)

PC Pro Signia
e0024
Výrobní číslo: 09076839
Multimediální PC
178/09
Výrobní číslo: MONT093995
Notebook-ASUS A RP Model: A6R 247y
Výrobní číslo: S/N: 6BNOASO97313
Videorecorder JVC
49a
Výrobní číslo: nezjištěno
PC I CEL 633
33h
Výrobní číslo: 003152000F
PC I CEL 633
32h
Výrobní číslo: 003162000F
PC OfficePro 2000N mikro
49t
Výrobní číslo: DT066087/0704

1999

1999

55 704,80

0,-

2009

2009

24 000,-

0,-

2006

2005

23 042,-

0,-

2000

1998

40 040,-

0,-

2004

2004

33 627,-

0,-

2004

2004

33 627,-

0,-

2005

2005

20 789,-

0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže, Teplice, příspěvková organizace,
Masarykova 70, 415 01 Teplice, IČ: 46071253.
45.
Usnesení č. 74/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
Kopírovací stroj Minolta EP 1054
Výrobní číslo: 2527167

inv. č.
O03018

rok poř.
2003

rok výr. PC (Kč)
2003
44 212,80

ZC(Kč)
0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Speciální základní škola a Speciální mateřská škola,
Děčín, příspěvková organizace, Teplická 65, 405 05 Děčín IX, IČ:65082133.
46.
Usnesení č. 75/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
Notebook HP Pavilon dv 6000
Výrobní číslo: CNF716465P
Notebook HP Pavilon dv 6000
Výrobní číslo: CNF7164633
Sporák velkokuchyňský kombinovaný
ALBA SPE 40 A
Výrobní číslo: 1760/94

inv. č. rok poř.
4-151
2007

rok výr.
2007

PC (Kč)
36 120,-

ZC(Kč)
0,-

4-147

2007

2007

36 120,-

0,-

1-38

1994

1994

45 382,10,-

0,-
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z účetní evidence příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem
příspěvková organizace, Špálova 2712/2, 400 11, Ústí nad Labem, IČ: 44555245.
47.
Usnesení č. 76/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
PC Intel Inside
Výrobní číslo: 25KM9ZO4MX
Tiskárna
Výrobní číslo: OQ0004401
Tiskárna
Výrobní číslo: AQ0025843
Kopírka Minolta EP 1054
Výrobní číslo: 21866025
Kopírka Minolta
Výrobní číslo: 21863776
Kopírka Canon
Výrobní číslo: 223310B
PC
Výrobní číslo: 8KYT50J
PC
Výrobní číslo: LZ4DX
PC
Výrobní číslo: LZ4FB
PC
Výrobní číslo: QCZ2N
PC
Výrobní číslo: DR6SP
PC
Výrobní číslo: E8L5M
PC
Výrobní číslo: E7LCY
PC
Výrobní číslo: EXP5R
Křovinořez Husqvarna
Výrobní číslo: 20062000472
Motorová pila 575 XP
Výrobní číslo: 20054500057

inv. č. rok poř.
2477
1999

rok výr.
1999

PC (Kč)
27 958,-

ZC(Kč)
0,-

2371

1993

1993

24 764,28

0,-

2372

1993

1933

30 446,19

0,-

2172

2003

2003

36 587,60

0,-

2171

2003

2003

36 587,50

0,-

2758

2003

2003

39 772,-

0,-

1485

1998

1998

20 736,50

0,-

24

1998

1998

31 964,-

0,-

25

1998

1998

28 652,80

0,-

59

1998

1998

26 513,-

0,-

63

1998

1998

27 683,-

0,-

67

1998

1998

29 920,90

0,-

70

1998

1998

29 921,-

0,-

76

1998

1998

35 326,10

0,-

1321

1996

1996

26 200,-

0,-

2259

2006

2006

24 641,40

0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Střední lesnická škola a Střední odborná škola
sociální, Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, Šluknov, 407 77, IČ: 472
74 719.
48.
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Usnesení č. 77/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř
Počítač Celeron D330
800001881
2004
Výrobní číslo: nezjištěno
Chladící a mrazící skříň HPK 160LO
1295
1997
Výrobní číslo: 9579560, 9579563
Univerzální kuchyňský stroj Alba Hořovice 1293
1997
Výrobní číslo: 6665/96
Vana Primo AP31001-EU
1147
2003
Výrobní číslo: SEE0344119
Varný kotel elektrický Zanussi
1289
1997
Výrobní číslo: 61400001
Varný kotel elektrický Zanussi
1288
1997
Výrobní číslo: nezjištěno

rok výr.
2004

PC (Kč) ZC(Kč)
24 98,0,-

1997

41 462,-

0,-

1996

100 516,-

0,-

2003

224 526,-

0,-

1996

239 779,-

0,-

1996

239 779,-

0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci, příspěvková organizace,
Dlouhá 75, Lovosice, 410 22, IČ: 00080195.
49.
Usnesení č. 78/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
Návěs chmele
Výrobní číslo: nečitelné
Sklízeč píce
Výrobní číslo: 862
Univerzální nosič nářadí
Výrobní číslo: nečitelné

inv. č.
6-446/01

rok poř.
2004

4-536/14

2004

4-536/21

2004

rok výr.
nečitelné
1979
nečitelné

PC (Kč) ZC(Kč)
59 253,0,66 843,-

0,-

88 890,-

0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola
zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace, Studentská 1354, Žatec, 438 01, IČ:61
35 72 94.
50.
Usnesení č. 79/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání

45

souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
Telefon vchodový BEWACOM
Výrobní číslo: chybí
Dataprojektor BENQ MP 723
Výrobní číslo: HUO09483-7016
Kopírovací stroj MINOLTA
Výrobní číslo: EP 1054
Polarograf EKO – TRIBO
Výrobní číslo: nezjištěno
Software FENIX – účetnictví
Výrobní číslo: nezjištěno

inv. č.
7729

rok poř.
2008

rok výr.
2008

7723

2008

2008

79140

2001

5121

1998

P – F1

2001

PC (Kč) ZC(Kč)
24 613,0,217 272,-

0,-

36 478,-

0,-

1998

217 272,-

0,-

2001

32 297,60

0,-

nezjištěno

z účetní evidence příspěvkové organizace Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala, příspěvková
organizace, Stavbařů 5, Ústí nad Labem, 400 11, IČ: 44555512.
51.
Usnesení č. 80/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
Zařízení kotelny
Výrobní číslo:22/99

inv. č.
022-045

rok poř.
2009

rok výr.
nezjištěn

PC (Kč)
767 491,-

ZC(Kč)
8 024,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Konzervatoř, Teplice, příspěvková organizace,
Českobratrská 15, Teplice, 415 01, IČ:615 15 779.
52.
Usnesení č. 81/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
Počítač Triline Profi Pe30L-T, 3L PC G/0564.00
Výrobní číslo: DT0610401/1203
Počítač Triline Profi Pe4Q, 3L PC
G/0565.00
Výrobní číslo: DT055419/1203
Počítač DTX 37100
G/0571.00
Výrobní číslo: 12LSE-8PE667U-1003
46

rok poř. rok výr.
2003
2003

PC (Kč) ZC(Kč)
23 716,0,-

2003

2003

26 796,-

0,-

2003

2003

38 064,-

0,-

Počítač Triline Profi Pe30L-T midi
G/0811.01
2006
Výrobní číslo: DT092805/0706
Počítač Triline Profi Pe30L-T midi
G/0811.02
2006
Výrobní číslo: DT092804/0706
Počítač Triline Profi Pe30L-T midi
G/0811.04
2006
Výrobní číslo: DT092801/0706
Počítač Triline Profi Pe30L-T midi
G/0811.05
2006
Výrobní číslo: DT092803/0706
Videovrátný systém + 3 otvírače dveří G/0478.00 2002
Zn. Winners WS - 150
Výrobní číslo: 20070351, 21110055, 21110048

2006

22 029,-

0,-

2006

22 029,-

0,-

2006

22 029,-

0,-

2006

22 029,-

0,-

2002

39 999,80,- 0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, příspěvková
organizace, Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří, 431051, IČ : 477 92 931
53.
Usnesení č. 82/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
Myčka nádobí M2000
Výrobní číslo: 295/1985
Pec el. TP30
Výrobní číslo: 3659/1985
Pec el. TP30
Výrobní číslo: 3683/1985

inv. č.
součást budovy

rok poř.
1988

rok výr. PC(Kč) ZC(Kč)
1985
66 800,0,-

součást budovy

1988

1985

10 600,-

0,-

součást budovy

1988

1985

10 600,-

0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborná škola
gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace, Jana Palacha 711/2, Most, 434 01,
IČ:00524905.
54.
Usnesení č. 83/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
Skříň dřevo
Výrobní číslo: nečitelné
Sestava skříní
Výrobní číslo: nečitelné

inv. č.
176001

rok poř.
2005

163701

2004
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rok výr.
2005

PC (Kč)
25 211,-

ZC(Kč)
0,-

2004

39 040,-

0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková
organizace, Tuchořice 1, 439 69, IČ: 00830381.
55.
Usnesení č. 84/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, s fyzickou likvidací a následným vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
Kopírovací stroj Bizhub 350
022-97
Výrobní číslo: 21107508
PC Cyrix 100
022-58
Výrobní číslo: nezjištěno
Kopírovací stroj Minolta EP 3050 022-170
Výrobní číslo: 2128975
PC sestava Wqus 486 s
022-168
Výrobní číslo: nezjištěno
PC BX 98
22-104
Výrobní číslo: nezjištěno

rok poř.
1990

rok výr.
1990

PC (Kč)
104 000,-

ZC(Kč)
0,-

1996

1996

85 000,-

0,-

1996

1996

281 106,30

0,-

1994

1994

56 070,80

0,-

1999

1999

41 193,-

0,-

z účetní evidence příspěvkové organizace Konzervatoř, Teplice, příspěvková organizace,
Českobratrská 15, 415 01, Teplice, IČ: 61515779.
56.
Usnesení č. 85/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Kombinátor 400
4-536/25
2004
1987 257 179,0,Výrobní číslo: 40117
Nakladač ND 4-27
6-531/21
2004
nečitelný 90 794,0,Výrobní číslo: nečitelné
Traktor Zetor 7011
6-531/20
2004
1981 105 166,0,Výrobní číslo: 2280/1981
z vlastnictví příspěvkové organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola
zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace, se sídlem Studentská 1354,
Žatec, 438 01, IČ: 61 35 72 94
2. s prodejem movitého majetku, a to:
název
Kombinátor 400
Výrobní číslo: 40117

inv. č.
4-536/25
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rok poř.
2004

rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
1987 257 179,0,-

za dohodnutou kupní cenu ve výši 15 000,- Kč včetně DPH,
).
Nakladač ND 4-27
6-531/21
2004
nečitelný 90 794,Výrobní číslo: nečitelné
za dohodnutou kupní cenu ve výši 6 000,- Kč včetně DPH,

0,-

Traktor Zetor 7011
6-531/20
2004
1981 105 166,Výrobní číslo: 2280/1981
za dohodnutou kupní cenu ve výši 87 000,- Kč včetně DPH,

0,-

57.
Usnesení č. 86/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Škoda Felicia Combi LX, SPZ:LTJ 06-64 000032804444 1/1998
1997 283 301,0,Stav tachometru: 129000
Výrobní číslo: VIN: TMBEFF653W0758111
Číslo motoru: 2648713
z vlastnictví příspěvkové organizace Střední odborná škola technická a zahradnická,
Lovosice, příspěvková organizace, se sídlem Osvoboditelů 2, 410 34, Lovosice, IČ:
00082571
2. s prodejem movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř. rok výr. PC (Kč) ZC(Kč)
Škoda Felicia Combi LX, SPZ: LTJ 06-64 000032804444 1/1998
1997 283 301,0,Stav tachometru: 129000
Výrobní číslo: VIN: TMBEFF653W0758111
Číslo motoru: 2648713
za dohodnutou kupní cenu ve výši 3 000,- Kč včetně DPH, (firmě: Vitalex Computers s. r. o.),
(Masarykova 750/316, 400 01, Ústí nad Labem), IČ: 04527895.
58.
Usnesení č. 87/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
1. s vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
PC (Kč)
ZC (Kč)
Česká šablona - Dominant
nezjištěno
2013
241 632,241 632,Výrobní číslo: nezjištěno
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z vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, příspěvková
organizace, se sídlem Smetanova 12, Krásná Lípa, 407 46, IČ: 00412066.
2. s předáním movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
PC (Kč)
ZC (Kč)
Česká šablona - Dominant
nezjištěno
2013
241 632,241 632,Výrobní číslo: nezjištěno
do vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola zahradnická a zemědělská, Antonína
Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková organizace, se sídlem Českolipská 123,
Děčín-Libverda, 405 02, IČ:47274654.
59.
Usnesení č. 88/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
1.
s vyřazením movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
PC (Kč)
ZC (Kč)
ESZ zabezpečovací zařízení
60003037
2008
28 240,0,Výrobní číslo: bez výrobního čísla
z vlastnictví příspěvkové organizace Správa a údržba silnic, Ústeckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Ruská 260, Dubí 3, 417 03, IČ:00080837.
2.
s předáním movitého majetku, a to:
název
inv. č.
rok poř.
PC (Kč)
ZC (Kč)
ESZ zabezpečovací zařízení
60003037
2008
28 240,0,Výrobní číslo: bez výrobního čísla
do vlastnictví příspěvkové organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem Na
Schodech 1535/4 , Ústí nad Labem, 400 01, IČ: 00829048.
60.
Usnesení č. 89/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. e) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, převodu movitých věcí, a to:
Název
inv.č.
rok poř.
PC (Kč)
ZC (Kč)
Bříza pamětní kámen
22/05-007120
2015
23 193,0,mezi Ústeckým krajem a příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu věcí movitých, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto dle bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2016
50

61.
Usnesení č. 90/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. e) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, převodu movitých věcí, a to:
název
inv. č.
rok poř.
PC (Kč)
ZC (Kč)
Pamětní kámen
22/05-007121
2015
23 069,0,mezi Ústeckým krajem a příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého
kraje, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu věcí movitých, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto dle bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 4. 2016

62.
Usnesení č. 91/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. e) zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, převodu movitých věcí, a to:
název

rok pořízení

Rootovo dmychadlo (k ČOV)
Kamera venkovní 879 barevná
Kamera venkovní 879 barevná
Kamera venkovní 879 barevná
Kamera venkovní 879 barevná
Kamera venkovní 879 barevná
Kamera venkovní 879 barevná
Kamera venkovní 879 barevná
DRV 3008 ELN – ke kamerám
LCD Philips 19 color – ke kamerám
Záložní zdroj CyberFort – ke kamerám
Plastová stěna dělitel.
plné bílé 90P
El. bojler
WC kombi
Ohřívač vody BTO 5IN
El. bojler
Čerpadlo Wilo
Čerpadlo kalové HCP 32GF21,5
Čerpadlo kalové HCP
Čerpadlo ponorné Joval
Nádrž na pitnou vodu

2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
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PC (Kč)
38 236,00
7 765,20
7 765,20
7 765,20
7 765,20
7 765,20
7 765,20
7 765,20
12 859,20
3 985,20
3 103,20
48 342,00
1 167,00
4 829,90
3 079,00
1 954,00
3 501,00
16 850,00
27 965,00
26 007,00
10 593,00
32 844,00

ZC (Kč)
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-Dveře
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-

Carborobot PV80
OKS 1000M
Bojler OKS 1000M
OKS 1000M
Dveře posuvné
Telefonní ústředna
El. bojler OKCE 200
E. bojler OKCE 200 smalt

2004
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

242 280,00
51 527,00
51 527,00
49 882,00
8 520,00
15 000,00
6 929,00
7 560,00

140 540,-Bojler
0,0,-Bojler
0,0,0,0,0,-

mezi Ústeckým krajem a Domovem bez hranic Rumburk, příspěvková organizace, se
sídlem U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk, IČ: 47274549.
B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Smlouvu o
bezúplatném převodu věcí movitých, o jejímž uzavření bylo rozhodnuto dle bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 3. 2016

63.
Usnesení č. 92/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700070713/1/VB se společností
RWE GasNet, s. r. o., se sídlem: Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, IČ: 27295567
dle přílohy č. 14 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu o zřízení
věcného břemene dle bodu A) tohoto usnesení, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene
uvedené v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého
kraje.
Termín: 31. 8. 2016

64.
Usnesení č. 93/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o zřízení služebnosti odvodnění k nemovitosti, a to:
- pozemku: p. č. 2484/1 o výměře 1194 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: ostatní komunikace
obec Česká Kamenice, k. ú. Česká Kamenice, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.
Povinný: město Česká Kamenice, se sídlem: nám. Míru 219, 407 21 Česká Kamenice,
IČ: 00261220.
Oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156.
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Služebnost odvodnění spočívá v oprávnění vybudovat a užívat stavbu „Odvodnění
pozemku 36/1 v DOZP Oleška Kamenice“ na služebném pozemku a v právu vstupovat a
vjíždět na služebný pozemek v souvislosti s kontrolami, rekonstrukcemi a opravami této
stavby v rozsahu 48,46 m2 dle geometrického plánu č. 1129-53/2015 ze dne 17. 9. 2015, to
vše za jednorázovou úhradu 4.846,- Kč + DPH (100,- Kč/m2).
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit smlouvu o zřízení
služebnosti odvodnění dle bodu A) 1. tohoto usnesení, jejímž předmětem je zřízení
služebnosti odvodnění uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 30. 11. 2016
B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

65.
Usnesení č. 94/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. rozhodnout o zániku věcných břemen, zapsaných do katastru nemovitostí řízením
č.j. V-1201/2005-533, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Žatec, k nemovitostem dle přílohy č. 15 tohoto usnesení.
Povinný (vlastník služebných pozemků): Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156.
Oprávněný (vlastník panujících pozemků): Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156.
Věcná břemena spočívají v povinnosti vlastníka služebných pozemků strpět zřízení a
provozování staveb budovaných ve veřejném zájmu komplexu Strategické průmyslové
zóny Triangle ve prospěch vlastníka panujících pozemků dle přílohy č. 15 tohoto
usnesení.
2. uložit Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, předložit potvrzení o zániku
práva odpovídajícího věcným břemenům, jehož předmětem je zánik věcných břemen dle
bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 4. 7. 2016

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

66.
Usnesení č. 95/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
53

neschválit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. „IP-12-4005901/VB/P001“ se společností
ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ:
24729035, k nemovitosti, a to:
2
- pozemku: p.č. 396/3 o výměře 2426 m , druh pozemku: ostatní plocha
obec Most, k.ú. Skyřice, zapsané na LV č. 3772 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most.
Budoucí povinný: Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem, IČ: 70892156
Budoucí oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ: 24729035
Budoucí věcné břemeno - služebnost bude spočívat v umístění příhradového stožáru
s osazením pro transformátor, ze kterého bude proveden svod kabelovým vedením.
Navrhovaná výše jednorázové úhrady činí 5.100,- Kč + DPH.
Pozemek p.č. 396/3 je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková,
příspěvková organizace.
67.
Usnesení č. 96/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3,
IČ: 04084063, dle přílohy č. 16 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle bodu A) tohoto usnesení, k podpisu Oldřichu
Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 31. 7. 2016

68.
Usnesení č. 97/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(č. VI/1004/2016/DC) k pozemku p.č. 2793/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Velký Šenov, k.ú. Velký Šenov, zapsanému na LV č. 702 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci č.
III/26518 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Město
Velký Šenov, Mírové náměstí 342, Velký Šenov, PSČ 407 78, IČ 00261734. Obsahem
služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
kanalizace a vodovodu ve Velké Šenově – II. etapa, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude
zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého
kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
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B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

69.
Usnesení č. 98/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(č. VI/3012/2016/LT) k pozemku p.č. 1806/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Libochovice, k.ú. Libochovice, zapsanému na LV č. 1346 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci
č. II/246 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: 1. Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha, PSČ 130 00, IČ 04084063.
Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování
a provádění úprav přípojky komunikačního vedení do kontejneru na p.p.č. 387/15,
Libochovice, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním
a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

70.
Usnesení č. 99/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(č. VI/3010/2016/LT) k pozemku p.č. 829 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Podsedice, k.ú. Chrášťany
u Dřemčic, zapsanému na LV č. 217 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice a komunikaci č. III/0155 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
budoucího oprávněného: Obec Podsedice, Podsedice 29, Třebívlice, PSČ 411 15,
IČ 00555207. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav rekonstrukce veřejného osvětlení, Chrášťany, jakož i vstup
a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.

B)

zmocňuje
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ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.
71.
Usnesení č. 100/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(č. VI/1005/2016/DC) k pozemku p.č. 14/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Chřibská, k.ú. Dolní Chřibská,
zapsanému na LV č. 247 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Rumburk a komunikaci č. III/25861 dále
k pozemku p.č. 495/1, 330/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Chřibská, k.ú. Chřibská, zapsané na LV č. 247
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikaci
č. III/26326 a II/263 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného:
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50,
IČ 49099469. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav odstranění výustí DC 92, 93 a 94, rekonstrukce vodovodu,
jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním
úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

72.
Usnesení č. 101/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(č. VI/3013/2016/LT) k pozemku p.č. 615/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: menší chráněné území, obec Straškov-Vodochody, k.ú. Straškov,
zapsanému na LV č. 708 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice a komunikaci č. III/24037 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného:
Obsahem
služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
IS přípojky pro novostavbu RD na p.p.č. 417/9, Straškov, jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.
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B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

73.
Usnesení č. 102/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(č. VI/3019/2016/LT) k pozemku p.č. 1653 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Štětí, k.ú. Radouň u Štětí zapsanému na LV č. 547
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikaci
č. III/26118 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
. Obsahem služebnosti
bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav nový RD
na p.p.č. 2/7 a 1761, Radouň u Štětí, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

74.
Usnesení č. 103/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(č. VI/4006/2016/LN) k pozemku p.č. 720 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Louny, k.ú. Nečichy, zapsanému na LV č. 152
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikaci č.
III/2461 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: Město
Louny, Mírové náměstí 35, Louny, PSČ 440 23, IČ 00265209. Obsahem služebnosti bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav obnovy
stávající kanalizace, Nečichy, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č.
98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
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služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.
75.
Usnesení č. 104/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(č. VI/2004/2016/CV) k pozemku p.č. 1589/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Údlice, k.ú. Údlice, zapsanému na LV č. 473 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/00728 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch
1. Obsahem služebnosti bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav výstavba
vodovodní přípojky, Údlice, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou
úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením
č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

76.
Usnesení č. 105/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(č. VI/2017/2016/CV) k pozemku p.č. 799/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Málkov, k.ú. Málkov u Chomutova, zapsanému na LV
č. 439 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci
č. III/22321 a dále
k pozemku p.č. 830 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Málkov, k.ú. Zelená, zapsanému na LV č. 360 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č. III/22321 na těchto pozemcích umístěné ve
prospěch budoucího oprávněného: MELVI s.r.o., Bělehradská 568/92, Praha, PSČ 120 00,
IČ 24711560. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav uložení optické sítě LevnýNet.cz, Málkov, Zelená, jakož
i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
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služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.
77.
Usnesení č. 106/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(č. VI/2016/2016/CV) k pozemku p.č. 39 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Kadaň, k.ú. Pokutice, zapsanému na LV č. 1580
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci
č. III/1985 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
. Obsahem služebnosti bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav uložení
vodovodní přípojky pro RD, Pokutice, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

78.
Usnesení č. 107/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(č. VI/2015/2016/CV) k pozemku p.č. 225/1, 802/1, 338/1 druh pozemků: ostatní plocha,
způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Otvice, k.ú. Otvice, zapsané na LV č. 712
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci
č. II/251 a III/00732 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného:
MELVI s.r.o., Bělehradská 568/92, Praha, PSČ 120 00, IČ 24711560. Obsahem služebnosti
bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav uložení
optické sítě LevnýNet.cz, Otvice, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

79.
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Usnesení č. 108/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(č. VI/2014/2016/CV) k pozemku p.č. 999/4 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Údlice, k.ú. Přečaply, zapsanému na LV č. 581 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci
č. III/00728 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka
strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav kanalizační přípojky č. 30,
Přečaply, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním
a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

80.
Usnesení č. 109/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(č. VI/2012/2016/CV) k pozemku p.č. 999/4 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Údlice, k.ú. Přečaply, zapsanému na LV č. 581 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
III/00728 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
. Obsahem služebnosti bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav kanalizační přípojky č.
28, Přečaply, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši
dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

81.
Usnesení č. 110/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(č. VI/2013/2016/CV) k pozemku p.č. 999/4 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Údlice, k.ú. Přečaply, zapsanému na LV č. 581 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
III/00728 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav kanalizační přípojky č. 29, Přečaply, jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení.
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

82.
Usnesení č. 111/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(č. VI/2011/2016/CV) k pozemku p.č. 999/4 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Údlice, k.ú. Přečaply, zapsanému na LV č. 581 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci č.
III/00728 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
a
,
Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav kanalizační přípojky č. 4, Přečaply, jakož i
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

83.
Usnesení č. 112/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(č. VI/2010/2016/CV) k pozemku p.č. 283/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: 0, obec Radonice, k.ú. Radonice u Kadaně, zapsanému na LV
č. 731 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci
č. III/22417 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50, IČ
49099469. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav rekonstrukce vodovodu, CV 031 004, Radonice, jakož i vstup
a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
zařízení. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

84.
Usnesení č. 113/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(č. VI/2005/2016/CV) k pozemku p.č. 74/3, 269, 16, 75 druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Pětipsy, k.ú. Pětipsy, zapsané na LV č. 205
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikaci
č. II/224 a III/2251 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného:
Obec Pětipsy, Pětipsy 58, Pětipsy, PSČ 431 53, IČ 00262081. Obsahem služebnosti bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka
kanalizace včetně přípojek, Pětipsy, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

85.
Usnesení č. 114/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
(č. VI/2020/2016/CV) k pozemku p.č. 1523/6 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice, způsob ochrany: chráněná značka geodetického bodu, obec Lom, k.ú. Lom u Mostu,
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zapsanému na LV č. 671 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
a komunikaci č. II/256 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího
oprávněného: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha, PSČ
130 00, IČ 04084063. Obsahem služebnosti bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav pokládka optického kabelu 11010-056223 TM
BTA Most MOYLM 43015 OK, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti inženýrské sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené
dle bodu A) tohoto usnesení.

86.
Usnesení č. 115/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/2003/2016/CV)
k pozemku p.č. 470/1, 530 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Mikulovice u Vernéřova, zapsané na LV č. 286 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace II/224 a
II/568 a dále
k pozemku p.č. 859 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov, zapsanému na LV č. 298 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace II/568 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, Praha, PSČ
101 52, IČ 25702556. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav pokládky vedení V487/V488 VER-VIT, jakož i
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

87.
Usnesení č. 116/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/2002/2016/CV)
k pozemku p.č. 30, 77 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
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0, obec Rokle, k.ú. Rokle, zapsané na LV č. 434 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace II/224 a dále
k pozemku p.č. 325/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Kadaň, k.ú. Úhošťany, zapsanému na LV č. 193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace III/22423 a dále
k pozemku p.č. 2881 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Kadaň, k.ú. Kadaň, zapsanému na LV č. 6939 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace III/1985 na těchto pozemcích umístěné
ve prospěch budoucího oprávněného: ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, Praha, PSČ 101 52,
IČ 25702556. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav pokládky vedení V487/V488 VER-VIT, jakož i
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

88.
Usnesení č. 117/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/2001/2016/CV)
k pozemku p.č. 4039/1, 3966/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Mašťov, k.ú. Mašťov, zapsané na LV č. 318 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace III/22117 a III/22119 a dále
k pozemku p.č. 1848 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Radonice, k.ú. Kojetín u Radonic, zapsanému na LV č. 101 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace III/22423 a dále
k pozemku p.č. 386 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Radonice, k.ú. Háj u Vintířova, zapsanému na LV č. 72 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace III/22417 na těchto pozemcích
umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, Praha, PSČ
101 52, IČ 25702556. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav pokládky vedení V487/V488 VER-VIT, jakož i
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.
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89.
Usnesení č. 118/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3016/2016/LT)
k pozemku p.č. 1683/1, 1634/9 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněnné území, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsané na LV
č. 1108 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
a komunikace II/261 na těchto pozemcích umístěné ve prospěch budoucího oprávněného:
RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567. Obsahem
věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění
úprav rekonstrukce MS, Litoměřice, ul. Mrázova, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

90.
Usnesení č. 119/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3015/2016/LT)
k pozemku p.č. 1268/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněnné území, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsanému na LV
č. 1108 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
a komunikace II/261 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ 27295567. Obsahem
věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění
úprav rekonstrukce MS, Litoměřice, ul. Komenského, jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

91.
Usnesení č. 120/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/3012/2016/LT) k pozemku
p.č. 590/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Bohušovice nad Ohří, k.ú. Bohušovice nad Ohří, zapsanému na LV č. 658 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace II/608 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: PROFICAL v.o.s., Lodní náměstí 1093/7,
Litoměřice, PSČ 412 01, IČ 25029622. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka
strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav vodovodní přípojky pro
průmyslový objekt na p.p.č. 356/4, Bohušovice nad Ohří jakož i vstup a vjezd v souvislosti
se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu
dle geometrického plánu č. 616-43/2015, 563-43/2015 ze dne 11.3.2015. Věcné břemeno je
zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 2 722,50 Kč včetně DPH na základě výpočtu
v protokolu ze dne 20.2.2015.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

92.
Usnesení č. 121/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/6007/2016/UL) k pozemku
p.č. 139/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Chlumec, k.ú. Český Újezd, zapsanému na LV č. 57 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikace III/25360 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
Olšanská 2681/6, Praha, PSČ 130 00, IČ 04084063. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav přeložky
telefonního kabelu v rámci stavby Dálnice D8, SO A 462 jakož i vstup a vjezd v souvislosti
se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu
dle geometrického plánu č. 167, 960-101/2005 ze dne 16.1.2008. Věcné břemeno je zřízeno
za jednorázovou úhradu v částce 6 050,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze
dne 15.9.2015.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

93.
Usnesení č. 122/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/3008/2016/LT) k pozemku
p.č. 805 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Lovečkovice, k.ú. Lovečkovice, zapsanému na LV č. 131 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace II/260 na tomto pozemku umístěnému
ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689,
Teplice, PSČ 415 01, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka
strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka kanalizace a ČOV,
Lovečkovice (LT 063 001) jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu
č. 280-163/2014 ze dne 16.3.2015. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu
v částce 10 980,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 15.9.2015.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

94.
Usnesení č. 123/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/3006/2016/LT) k pozemku
p.č. 1385/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Žalhostice, k.ú. Žalhostice, zapsanému na LV č. 525 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace III/24716 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 01, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka
kanalizační stoky, E1-II Žalhostice jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 466-61/2015 ze dne 12.11.2015. Věcné břemeno je zřízeno za
jednorázovou úhradu v částce 1 694,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne
21.9.2015.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

95.
Usnesení č. 124/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/4004/2016/LN) k pozemku
p.č. 561/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Blšany u Loun, k.ú. Blšany u Loun, zapsanému na LV č. 336 u Katastrálního úřadu pro
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Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace III/22941 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 01, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka
vodovodního přivaděče Louny – Blšany u Loun, II. etapa jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a
to v rozsahu dle geometrického plánu č. 290-292/2015 ze dne 13.11.2015. Věcné břemeno je
zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 5 082,- Kč včetně DPH na základě výpočtu
v protokolu ze dne 20.8.2015.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

96.
Usnesení č. 125/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/3004/2016/LT) k pozemku
p.č. 1164/1, 1191/2 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Snědovice, k.ú. Snědovice, zapsané na LV č. 124 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace III/26120 na těchto pozemcích umístěné
ve prospěch oprávněného: Obec Snědovice, Snědovice 99, Snědovice, PSČ 411 74, IČ
00264385. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav pokládka kanalizace a ČOV I. etapa, Snědovice jakož i vstup
a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 203-282/2015 ze dne 9.11.2015. Věcné
břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 51 546,- Kč včetně DPH na základě
výpočtu v protokolu ze dne 4.9.2015.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

97.
Usnesení č. 126/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/3007/2016/LT) k pozemku
p.č. 1187 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Prackovice nad Labem, k.ú. Litochovice nad Labem, zapsanému na LV č. 108
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace
III/24728 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného:
. Obsahem věcného břemene
68

bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav vodovodní
přípojky pro pozemek p.p.č. 56, Litochovice nad Labem jakož i vstup a vjezd v souvislosti
se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu
dle geometrického plánu č. 189-22/2015 ze dne 19.2.2015. Věcné břemeno je zřízeno za
jednorázovou úhradu v částce 1 210,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne
18.11.2014.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

98.
Usnesení č. 127/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/4003/2016/LN) k pozemku p.č.
1426/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec
Podbořany, k.ú. Podbořany, zapsanému na LV č. 2133 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Žatec a komunikace II/226 na tomto pozemku umístěnému ve
prospěch oprávněného: RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ
27295567. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování,
udržování a provádění úprav přípojka VTL plynu pro plynofikaci VAPO Podbořany jakož
i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 1444-110/2012, 114-110/2012 ze
dne 23.4.2013. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 6 576,- Kč včetně
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 26.9.2001.

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.

99.
Usnesení č. 128/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6009/2016/UL) k pozemku p.č. 278/8
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Ohníč,
k.ú. Ohníč, zapsanému na LV č. 334 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Teplice a komunikace III/25331 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav rekonstrukce NN, Ohníč, oblast Němečky jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a
to v rozsahu dle geometrického plánu č. 351-8259/2014 ze dne 9.4.2015. Věcné břemeno je

69

zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 14 459,50 Kč včetně DPH na základě výpočtu
v protokolu ze dne 9.10.2013.
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.

100.
Usnesení č. 129/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6010/2016/UL) k pozemku p.č. 89
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, obec Velké Chvojno, k.ú. Mnichov u Lučního Chvojna, zapsanému na LV č. 74 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikace
III/25361 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce
části vedení NN, UL, Mnichov (IE-12-4001782) jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 72-11/2008 ze dne 19.3.2008. Věcné břemeno je zřízeno za
jednorázovou úhradu v částce 595,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne
12.6.2008.

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.

101.
Usnesení č. 130/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3011/2016/LT) k pozemku p.č.
2471/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsanému na LV č. 1108 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace III/24719 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládky přípojek vedení NN pro 6 RD,
Litoměřice, Miřejovická stráň, u342 jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 3441-76/2008 ze dne 19.5.2008. Věcné břemeno je zřízeno za
jednorázovou úhradu v částce 4 284,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne
3.4.2008.

B)

zmocňuje
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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.
102.
Usnesení č. 131/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3010/2016/LT) k pozemku p.č. 326/1
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Terezín, k.ú.
Terezín, zapsanému na LV č. 247 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice a komunikace III/00814 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav pokládky vedení NN pro nové OM, Terezín (IV-12-4012618) jakož i
vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 565-39/2015 ze dne 11.5.2015.
Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 8 470,- Kč včetně DPH na
základě výpočtu v protokolu ze dne 6.4.2015.

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.

103.
Usnesení č. 132/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3009/2016/LT) k pozemku p.č. 756/5
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Lkáň, k.ú.
Lkáň, zapsanému na LV č. 112 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Litoměřice a komunikace III/23751 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav pokládky vedení NN pro nové OM, p.p.č. 411/6, Lkáň (IV-12-4004816)
jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním
úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 180-445/2015 ze dne
18.7.2015. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 1 815,- Kč včetně
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 20.5.2015.

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.

104.
Usnesení č. 133/106R/2016
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Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/6006/2016/UL) k pozemku p.č.
780/34 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Ústí
nad Labem, k.ú. Předlice, zapsanému na LV č. 490 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem a komunikace III/25364 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ
405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav přípojky vedení 35 kV, Hrbovice, dálnice D8
SO A414 jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 579-101/2005 ze
dne 21.1.2008. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 2 299,- Kč včetně
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 15.9.2015.

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.

105.
Usnesení č. 134/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3005/2016/LT) k pozemku p.č. 730/1
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: menší chráněné
území, obec Mnetěš, k.ú. Mnetěš, zapsanému na LV č. 660 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace III/24627 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ
405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav přípojky vedení NN pro nové OM k p.p.č. 354/8,
Mnetěš (IV-12-4013181) jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č.
442-125/2015 ze dne 21.10.2015. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce
181,50 Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 22.9.2015.

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.

106.
Usnesení č. 135/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3003/2016/LT) k pozemku p.č. 1054
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
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území, obec Velemín, k.ú. Milešov u Lovosic, zapsanému na LV č. 216 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace III/25819 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav rekonstrukce přípojky NN, Milešov (IE12-4003612) jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 209-164/2015 ze
dne 31.8.2015. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 3 025,- Kč včetně
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 23.11.2015.
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.

107.
Usnesení č. 136/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3002/2016/LT) k pozemku p.č. 1026
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné
území, obec Třebenice, k.ú. Medvědice, zapsanému na LV č. 144 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace MK na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ
405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení,
provozování, udržování a provádění úprav pokládka přípojky NN, p.p.č. 1026, Medvědice
(IP-12-4001924) jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 157-7/2013 ze
dne 6.2.2013. Věcné břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 1 089,- Kč včetně
DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne 4.1.2016.

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.

108.
Usnesení č. 137/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/3001/2016/LT) k pozemku p.č.
1200/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: rozsáhlé
chráněné území, obec Úštěk, k.ú. Konojedy u Úštěku, zapsanému na LV č. 575 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace č.
III/2631 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka
přípojky NN, st.p.č. 127, Konojedy (IV-12-4013350) jakož i vstup a vjezd v souvislosti se
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zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 149-169/2015 ze dne 8.10.2015. Věcné břemeno je zřízeno za
jednorázovou úhradu v částce 2 601,50 Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze
dne 4.1.2016.
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.

109.
Usnesení č. 138/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2001/2016/CV) k pozemku p.č.
1622/1, 1169/2, 1169/5 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Kadaň, k.ú. Kadaň, zapsané na LV č. 6939 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace č. II/568 a II/224 na těchto
pozemcích umístěné ve prospěch oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín,
PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka přípojky NN pro 8 nových
OM, zahrady, Kadaň, Astra č. 6 jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a to v rozsahu dle
geometrického plánu č. 2634-234/2015 ze dne 14.10.2015. Věcné břemeno je zřízeno za
jednorázovou úhradu v částce 32 428,- Kč včetně DPH na základě výpočtu v protokolu ze dne
29.7.2015.

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.

110.
Usnesení č. 139/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene (č. IX/2003/2016/CV) k pozemku p.č. 325/1
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0, obec Kadaň, k.ú.
Úhošťany, zapsanému na LV č. 193 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Chomutov a komunikace č. III/22423 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch
oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035.
Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a
provádění úprav pokládka vedení NN, Spoustov, Kadaňská Jeseň, 503/10 jakož i vstup a
vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto
zařízení, a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 380-132/2015 ze dne 26.11.2015. Věcné
břemeno je zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 25 047,- Kč včetně DPH na základě
výpočtu v protokolu ze dne 15.9.2015.
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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.

111.
Usnesení č. 140/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/4007/2016/LN)
k pozemku p.č. 2384/27 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Smolnice, k.ú. Smolnice u Loun, zapsanému na LV č. 204 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny a komunikace III/22932 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení NN –
p.č. 2308/2, Smolnice (IV-12-4014100), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

112.
Usnesení č. 141/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/2009/2016/CV)
k pozemku p.č. 1355/54 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Klášterec nad Ohří, k.ú. Vernéřov, zapsanému na LV č. 298 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace II/568 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav zaústění nového T 401
ČEPS, Vernéřov (IE-12-4003282), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.
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113.
Usnesení č. 142/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/2018/2016/CV)
k pozemku p.č. 1071/3 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Nezabylice, k.ú. Nezabylice, zapsanému na LV č. 132 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace III/25116 na tomto
pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost
vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav přípojky NN p.č. 151/21
(IV-12-4014166), jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním
a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve
výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

114.
Usnesení č. 143/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/2019/2016/CV)
k pozemku p.č. 1179 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Výsluní, k.ú. Volyně u Výsluní, zapsanému na LV č. 217 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov a komunikace III/22319 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav přípojky NN p.č. 60/1 (IP-12-4006206),
jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním
úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle
ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

115.
Usnesení č. 144/106R/2016
Nakládání s majetkem
76

Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/1006/2016/DC)
k pozemku p.č. 1121 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Krásná Lípa, k.ú. Zahrady, zapsanému na LV č. 280 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikace III/2656 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav vymístění TS DC – 1357, Zahrady, jakož
i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav
tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku
schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k
úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

116.
Usnesení č. 145/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/1001/2016/DC)
k pozemku p.č. 1213/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Jílové, k.ú. Sněžník, zapsanému na LV č. 100 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikace III/24815 na
tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude
povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav přípojky NN
pro RD, p.p.č. 316/2, k.ú. Sněžník jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

117.
Usnesení č. 146/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
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s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/1002/2016/DC)
k pozemku p.č. 1366/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Šluknov, k.ú. Šluknov, zapsanému na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk a komunikace III/2662 na tomto pozemku
umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav úprava vedení vNN, kNN, čp. 972,
Šluknov jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a
prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve
výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne
22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

118.
Usnesení č. 147/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/1003/2016/DC)
k pozemku p.č. 1268/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: rozsáhlé chráněné území, obec Heřmanov, k.ú. Heřmanov, zapsanému na LV č.
214 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín a komunikace
III/26221 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného
břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
zřízení přípojky NN do 50 m pro p.p.č. 49/3, Heřmanov jakož i vstup a vjezd v souvislosti
se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno
bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

119.
Usnesení č. 148/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3014/2016/LT)
k pozemku p.č. 1513/3, 1513/4 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Chodouny k.ú. Chodouny, zapsané na LV č. 562 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace II/240 na tomto pozemku
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umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení NN pro nové OM,
p.p.č. 59/3, Chodouny (IV-12-4014110) jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením,
provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

120.
Usnesení č. 149/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3017/2016/LT)
k pozemku p.č. 535 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
rozsáhlé chráněné území, obec Lhotka nad Labem k.ú. Lhotka nad Labem, zapsanému na
LV č. 186 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a
komunikace III/24713 na tomto pozemku umístěnému ve prospěch budoucího oprávněného:
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného
břemene bude povinnost vlastníka strpět zřízení, provozování, udržování a provádění úprav
pokládka vedení NN pro nové OM, p.p.č. 41/3, Lhotka nad Labem jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení.
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude
připočtena DPH.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

121.
Usnesení č. 150/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (č. VI/3018/2016/LT)
k pozemku p.č. 790/1 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany:
0, obec Štětí k.ú. Štětí I, zapsanému na LV č. 1552 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace III/26120 a dále
k pozemku p.č. 2271/2 druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob
ochrany: 0, obec Štětí k.ú. Štětí II, zapsanému na LV č. 1407 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice a komunikace III/26120 na těchto pozemcích
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umístěné ve prospěch budoucího oprávněného: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,
Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav pokládka vedení VN pro zahrádkářskou
kolonii, p.p.č. 318, Štětí jakož i vstup a vjezd v souvislosti se zřízením, provozováním,
udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno za
jednorázovou úhradu ve výši dle ceníku schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje
usnesením č. 98/20Z/2010 dne 22.12.2010, k úhradě bude připočtena DPH.
B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

122.
Usnesení č. 151/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (č. IX/6018/2016/UL) k pozemku
p.č. 673/1, 675/1 druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití: silnice, způsob ochrany: 0,
obec Hrobčice, k.ú. Razice, zapsané na LV č. 537 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Teplice a komunikace III/2575 na těchto pozemcích umístěné ve
prospěch oprávněného: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice,
PSČ 415 50, IČ 49099469. Obsahem věcného břemene bude povinnost vlastníka strpět
zřízení, provozování, udržování a provádění úprav prodloužení hlavního vodovodního řadu
pro přípojku vodovodu k RD na p.p.č. 354/25 v k.ú. Razice jakož i vstup a vjezd
v souvislosti se zřízením, provozováním, udržováním a prováděním úprav tohoto zařízení, a
to v rozsahu dle geometrického plánu č. 321-31/2015 ze dne 16.12.2015. Věcné břemeno je
zřízeno za jednorázovou úhradu v částce 24 200,- Kč včetně DPH na základě výpočtu
v protokolu ze dne 14.12.2015.

B)

zmocňuje
ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, který je statutárním
orgánem této příspěvkové organizace, k podepsání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, jejímž předmětem je zřízení služebnosti inženýrské sítě uvedené dle bodu A) tohoto
usnesení.

123.
Usnesení č. 152/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/1002/2016/DC) dle přílohy č. 17
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a Město Šluknov, náměstí Míru 1, Šluknov, PSČ: 407 77, IČ:
11261688, pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.č. 688/1, 2808, k.ú. Šluknov, druh pozemků: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
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obec Šluknov, k.ú. Šluknov, zapsané na LV 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk,
- pozemek p.č. 2940, k.ú. Císařský, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Šluknov, k.ú. Císařský, zapsanému na LV 278 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Rumburk,
pro účely realizace stavby Město Šluknov – chodník Dr. E. Beneše, Šluknov – II. etapa.
Stavbou bude dotčena silnice II/266.
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.
Termín: 30. 6. 2016

124.
Usnesení č. 153/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/1003/2016/DC) dle přílohy č. 18
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a Město Velký Šenov, Mírové náměstí 342, Velký Šenov, PSČ: 407
78, IČ: 00261734, pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.č. 2793/1, 2794, 2860, k.ú. Velký Šenov, druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Velký Šenov, k.ú. Velký Šenov, zapsané na LV 702 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
- pozemek p.č. 989, k.ú. Staré Hraběcí, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
silnice,
obec Šluknov, k.ú. Staré Hraběcí, zapsanému na LV 641 u Katastrálního úřadu pro Ústecký
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk,
pro účely realizace stavby Chodník – ulice Brtnická a Šluknovská, Velký Šenov. Stavbou
bude dotčena silnice II/265.

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.
Termín: 30. 6. 2016

125.
Usnesení č. 154/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/1001/2016/DC) dle přílohy č. 19
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a Obec Františkov nad Ploučnicí, Františkov nad Ploučnicí 79,
Františkov nad Ploučnicí, PSČ: 407 23, IČ: 00555941 pro stavbou dotčenou nemovitost, a to:
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- pozemek p.č. 553/1, v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Františkov nad Ploučnicí, k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí, zapsanému na LV 42 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín,
pro účely realizace stavby Františkov nad Ploučnicí - chodníky. Stavbou bude dotčena
silnice II/262.
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.
Termín: 30. 6. 2016

126.
Usnesení č. 155/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/3002/2016/LT) dle přílohy č. 20
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a Obec Vražkov, Vražkov 2, Roudnice nad Labem, PSČ: 413 01, IČ:
00264644 pro stavbou dotčenou nemovitost, a to:
- pozemek p.č. 928/1, k.ú. Vražkov, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Vražkov, k.ú. Vražkov, zapsanému na LV 901 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Litoměřice,
pro účely realizace stavby Vražkov – rekonstrukce chodníků – I. etapa. Stavbou bude
dotčena silnice III/24624.

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.
Termín: 30. 6. 2016

127.
Usnesení č. 156/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/3001/2016/LT) dle přílohy č. 21
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, Roudnice nad
Labem, PSČ: 413 01, IČ: 00264334 pro stavbou dotčenou nemovitost, a to:
- pozemek p.č. 4159/1, k.ú. Roudnice nad Labem, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem, zapsanému na LV 24961 u
Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice,
pro účely realizace stavby Roudnice nad Labem – přechod pro chodce s ostrůvkem u kina
Sokol, ulice T.G. Masaryka. Stavbou bude dotčena silnice III/24618.

B)

zmocňuje
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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.
Termín: 30. 6. 2016
128.
Usnesení č. 157/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/2004/2016/CV) dle přílohy č. 22
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, Studentská
328/64, Karlovy Vary, PSČ: 360 07, IČ: 47700521 pro stavbou dotčenou nemovitost, a to:
- pozemek p.č. 2166/1, k.ú. Vejprty, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Vejprty, k.ú. Vejprty, zapsanému na LV 1013 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Chomutov,
pro účely realizace stavby Vejprty – parkoviště pro obsluhu čerpací stanice. Stavbou bude
dotčena silnice II/219.

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.
Termín: 30. 6. 2016

129.
Usnesení č. 158/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

souhlasí
s uzavřením smlouvy o provedení stavby (č. smlouvy VIII/2007/2016/CV) dle přílohy č. 23
tohoto usnesení mezi Ústeckým krajem v zastoupení Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace a Město Meziboří, náměstí 8. května 341, Meziboří, PSČ: 435 13, IČ:
00266086 pro stavbou dotčené nemovitosti, a to:
- pozemek p.č. 478/1, 478/3, 225/28 k.ú. Meziboří, druh pozemků: ostatní plocha, způsob
využití: silnice,
obec Meziboří, k.ú. Meziboří, zapsané na LV 1933 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracoviště Most,
pro účely realizace stavby Komunikace pro pěší mezi městy Litvínov a Meziboří. Stavbou
bude dotčena silnice III/2564 a III/2566.

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.
Termín: 30. 6. 2016

130.
Usnesení č. 159/106R/2016
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Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 42/19Z/2014 ze dne 29. 10. 2014.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

131.
Usnesení č. 160/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
zrušit usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 45/25Z/2015 ze dne 2. 11. 2015.

B)

ukládá
Ing. Ladislavu Drlému, členu Rady Ústeckého kraje, aby návrh dle bodu A) tohoto usnesení
předložil na zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje k rozhodnutí.
Termín: 25. 4. 2016

132.
Usnesení č. 161/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o přímém zadání této veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Pojištění majetku
a odpovědnosti Ústeckého kraje“ a o uzavření Dodatku č. 8 k pojistné smlouvě č. 400 034 121
(č. 14/SML0825) ze dne 31. 3. 2014 mezi pojišťovnou Allianz, a.s. a Ústeckým krajem –
zařazení nově nabytého majetku a vyřazení majetku, dle přílohy č. 24 tohoto usnesení.

B)

ukládá
1. Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zabezpečit nezbytné
úkony veřejné zakázky, zejména předložit Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 400 034 121
(č. 14/SML0825), o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu
hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 4. 2016
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Dodatek č. 8 k pojistné
smlouvě č. 400 034 121 (č. 14/SML0825), o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)
tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2016

133.
Usnesení č. 162/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
o přímém zadání této veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Pojištění majetku
a odpovědnosti Ústeckého kraje“ a o uzavření Dodatku č. 10 k pojistné smlouvě
č. 400 034 121 (č. 14/SML0825) ze dne 31. 3. 2014 mezi pojišťovnou Allianz, a.s. a
Ústeckým krajem – zařazení nově nabytého majetku a vyřazení majetku, dle přílohy č. 25
tohoto usnesení.

B)

ukládá
1. Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zabezpečit nezbytné
úkony veřejné zakázky, zejména předložit Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č.
400 034 121 (č. 14/SML0825), o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A) tohoto
usnesení, k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 4. 2016
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Dodatek č. 10 k pojistné
smlouvě č. 400 034 121 (č. 14/SML0825), o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)
tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2016

134.
Usnesení č. 163/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 12 k pojistné smlouvě pojištění majetku a odpovědnosti Ústeckého
kraje č. 400 034 121 (č. 14/SML0825) ze dne 31. 3. 2014 mezi pojišťovnou Allianz, a.s. a
Ústeckým krajem dle přílohy č. 20 předloženého materiálu.

B)

ukládá
1. Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, předložit Dodatek č. 12
k pojistné smlouvě č. 400 034 121 (č. 14/SML0825), o jehož uzavření bylo rozhodnuto
v bodu A) tohoto usnesení, k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje
Termín: 30. 4. 2016
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Dodatek č. 12 k pojistné
smlouvě č. 400 034 121 (č. 14/SML0825), o jehož uzavření bylo rozhodnuto v bodu A)
tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2016

135.
Usnesení č. 164/106R/2016
Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zápis z jednání Majetkové komise Rady Ústeckého kraje dne 16. 2. 2016 dle přílohy č. 21
předloženého materiálu.
Usnesení č. 165/106R/2016
Oznámení předběžných informací o záměru zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „III/25852 - Sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí“ formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A)

rozhoduje
O odeslání formuláře Oznámení předběžných informací o záměru zahájit zadávací řízení
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „III/25852 – Sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí“
formou otevřeného řízení s odůvodněním účelnosti veřejné zakázky podle ustanovení § 86
odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“),
které je přílohou č. 1 předloženého materiálu, ke zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
(dále také jen „Věstník“).

B)

ukládá
Ing. Františku Končelovi, vedoucímu investičního odboru, podepsat formulář Oznámení
předběžných informací o záměru zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „III/25852 – Sanace opěrné zdi Děčín - Jalůvčí“ a zabezpečit jeho
odeslání ke zveřejnění ve Věstníku.
Termín: 16. 3. 2016

C)

určuje
Ing. Františka Končela, vedoucího odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby,
které jsou dle § 3 vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se
elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a
podrobnosti týkající se certifikátu shody, za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací
řízení elektronické úkony, zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce ve Věstníku.

Usnesení č. 166/106R/2016
Dopravní obslužnost - smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících k zajištění
„turistických linek“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
informaci o zajištění provozu turistických železničních linek v roce 2016,

B)

rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů o uzavření:
1. Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou osobní drážní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na turistické lince č. T3, dle přílohy č. 26
tohoto usnesení, s dopravcem MBM rail s.r.o., Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, IČ:
25277171,
2. Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou osobní drážní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na turistické lince č. T6, dle přílohy č. 27
tohoto usnesení, s dopravcem Railway Capital a.s., Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5,
IČ: 24158071.

Usnesení č. 167/106R/2016
Smlouva o výpůjčce odbavovacího zařízení pro dopravce DÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
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1. o uzavření Smlouvy o výpůjčce odbavovacího zařízení pro dopravce DÚK
společností KŽC Doprava, s.r.o., se sídlem Meinlinova 336, 190 16 Praha
IČ: 27423069,
2. o uzavření Smlouvy o výpůjčce odbavovacího zařízení pro dopravce DÚK
společností Railway Capital a.s., se sídlem Plzeňská 157/98, 150 00 Praha
IČ: 24158071,
3. o uzavření Smlouvy o výpůjčce odbavovacího zařízení pro dopravce DÚK
společností MBM rail s.r.o., se sídlem Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, IČ: 25277171,
4. o uzavření Smlouvy o výpůjčce odbavovacího zařízení pro dopravce DÚK
společností Labská plavební společnost, s.r.o., se sídlem Kamenická 692/199, 405
Děčín, IČ: 27346471,

se
9,
se
5,
se
se
02

dle přílohy č. 28 tohoto usnesení.
Usnesení č. 168/106R/2016
Založení Evropského seskupení pro územní spolupráci „Nové železniční spojení PrahaDrážďany ESÚS“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit vstup Ústeckého kraje do zakládaného Evropského
seskupení pro územní spolupráci „Nové železniční spojení Praha-Drážďany ESÚS“.
B) ukládá
Jaroslavu Komínkovi, členu rady Ústeckého kraje předložit návrh na vstup do Evropského
seskupení pro územní spolupráci „Nové železniční spojení Praha-Drážďany ESÚS“ dle přílohy
tohoto materiálu zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 25. 4. 2016
Usnesení č. 169/106R/2016
Předložení pohledávek po splatnosti k 31. 12. 2015 – Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předložený soupis pohledávek po lhůtě splatnosti Správy a údržby silnic Ústeckého kraje,
p.o., k 31. 12. 2015 v celkové hodnotě 1.304.356,79 Kč dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a
postup jejich vymáhání.
Usnesení č. 170/106R/2016
Souhlas se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Lokální
výspravy na komunikacích II. a III. tříd v majetku Ústeckého kraje pro rok 2016/2017“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace (rámcová smlouva s jedním uchazečem pro každou část zakázky)
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
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1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na uzavření rámcové smlouvy na stavební
práce s názvem „Lokální výspravy na komunikacích II. a III. tříd v majetku Ústeckého
kraje pro rok 2016/2017“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení §
21 odst. 1 písm. f), § 25 písm. b) a § 38 zákona, zadavatelem Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
2. s rozdělením veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 98 zákona na 5 částí
– 1. část Lokální výspravy na komunikacích II. a III. tříd v majetku Ústeckého kraje pro
rok 2016/2017 – oblast působnosti provozu Ústí nad Labem (Ústí nad Labem + Teplice)
– 2. část Lokální výspravy na komunikacích II. a III. tříd v majetku Ústeckého kraje pro
rok 2016/2017 – oblast působnosti provozu Chomutov (Chomutov + Most)
– 3. část Lokální výspravy na komunikacích II. a III. tříd v majetku Ústeckého kraje pro
rok 2016/2017 – oblast působnosti provozu Louny
– 4. část Lokální výspravy na komunikacích II. a III. tříd v majetku Ústeckého kraje pro
rok 2016/2017 – oblast působnosti provozu Děčín
– 5. část Lokální výspravy na komunikacích II. a III. tříd v majetku Ústeckého kraje pro
rok 2016/2017 – oblast působnosti provozu Litoměřice
přičemž uchazeči mohou podat nabídku na jednu, několik nebo všechny části zakázky,
přičemž každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.
3. se způsobem hodnocení nabídek na plnění každé části této veřejné zakázky podle
základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude cena
v Kč bez DPH. V případě rovnosti nabídkových cen uchazečů na 1. – 3. místě (pro každou
část zakázky) bude o pořadí rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců
dotčených uchazečů.
4. s požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady:
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona uchazeč prokáže způsobem dle § 53 odst. 3
zákona;
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění
k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci.
- dle § 54 písmene d) zákona uchazeč prokáže předložením dokladu osvědčujícího
odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou
způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních
právních předpisů (jde o osobou odpovědnou za živnost vázanou „Provádění
staveb, jejich změn a odstraňování“)
 technické kvalifikační předpoklady
- dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona uchazeč doloží seznam min. 2 stavebních prací
lokálních výsprav, příp. výstavby, opravy či rekonstrukce pozemních komunikací
provedených uchazečem za posledních 5 let, a to pro část 1, 2, 3 a 5 v rozsahu min.
500 000,- Kč bez DPH za každou z nich a pro část 4 v rozsahu min. 150 000,- Kč
bez DPH. V případě opakovaných stavebních prací dodavatele pro jednoho
objednatele splňuje požadavek technické kvalifikace dodavatel tehdy, pokud součet
těchto dílčích prací pro jednoho objednatele dosáhl výše uvedeného finančního
limitu v součtu za jeden kalendářní rok. Takto doložené práce bude zadavatel
považovat za jednu referenční zakázku. Jako přílohu seznamu doloží dodavatel
osvědčení objednatelů o řádném plnění všech v seznamu uvedených zakázek. Tato
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o
tom, zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně.
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 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením o své
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Splnění kvalifikace prokáže uchazeč v nabídce čestným prohlášením dle § 62 odst. 3
zákona, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované
zadavatelem splňuje. Vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen
před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace. Předkládané doklady prokazující splnění základních
kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni
podání nabídky uchazečem.
5. s tím, že zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle § 67 ZVZ.
6. s využitím práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách
- dle § 60 odst. 2 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, který
nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, zveřejněním tohoto oznámení na profilu
zadavatele;
- dle § 76 odst. 6 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, jehož
nabídka byla při posouzení nabídek vyřazena, protože nesplnila požadavky zadavatele
uvedené v § 76 odst. 1 zákona zveřejněním tohoto oznámení na profilu zadavatele;
- dle § 81 odst. 4 zákona možnost uveřejnit do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele
s tím, že okamžikem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje
za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
7. se zasláním výzvy k podání nabídek zájemcům uvedeným v příloze č. 1 předloženého
materiálu.
8. s pověřením hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71
odst. 3 zákona) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona);
9. se jmenováním hodnotící komise dle § 74 zákona ve složení dle přílohy č. 2
10. s pozváním zástupců všech zastupitelských klubů Zastupitelstva Ústeckého kraje dle § 71
odst. 6 zákona na otevírání obálek s nabídkami a dle § 75 odst. 4 zákona na všechna další
jednání hodnotící komise.
Usnesení č. 171/106R/2016
Souhlas s uveřejněním předběžného oznámení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 3
ks dvouramenných sekaček travin“
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s odesláním formuláře Oznámení předběžných informací o záměru zahájit zadávací řízení
nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 3 ks dvouramenných sekaček
travin“ formou otevřeného řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“) ke zveřejnění ve
Věstníku veřejných zakázek (dále jen „věstník“) zadavatelem Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace.
Usnesení č. 172/106R/2016
Souhlas s uveřejněním předběžného oznámení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 5
ks nakladačů“
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
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s odesláním formuláře Oznámení předběžných informací o záměru zahájit zadávací řízení
nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 5 ks nakladačů“ formou otevřeného
řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“) ke zveřejnění ve Věstníku veřejných
zakázek (dále jen „věstník“) zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková
organizace.
Usnesení č. 173/106R/2016
Souhlas s vyhodnocením veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce silničního
mostu ev. č. 25380-4 přes Račí potok v Malšovicích“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1. Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Rekonstrukce silničního mostu ev. č. 25380-4 přes Račí potok v
Malšovicích“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2 . Protokol o posouzení kvalifikace pro plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce silničního mostu ev. č. 25380-4 přes Račí potok v Malšovicích“, dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3 . Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Rekonstrukce silničního mostu ev. č. 25380-4 přes Račí potok v Malšovicích“,
dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4 . Zprávu o dokončení posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Rekonstrukce silničního mostu ev. č. 25380-4 přes Račí potok
v Malšovicích“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.

B)

souhlasí
Se zadáním veřejné zakázky a uzavřením smlouvy na plnění této veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Rekonstrukce silničního mostu ev. č. 25380-4 přes Račí potok v
Malšovicích“ zadavatele Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ:00080837, podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. b) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen
„zákon“), uchazeči GKR STAVBY s.r.o., Kratochvílova 2659, 413 01 Roudnice nad Labem,
IČ: 631 44 719 za podmínek uvedených v jeho nabídce, a to:
Nabídková cena bez DPH:

4 481 063,09 Kč

Nabídková cena s DPH:

5 422 086,34 Kč

Usnesení č. 174/106R/2016
Zajištění Evropského finále dopravní soutěže ETEC 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zajištění Evropského
finále dopravní soutěže ETEC 2016“ dodavateli: ÚAMK a.s., Na Strži 9/1837 Praha 4, 140
02, IČ: 60192798.
Usnesení č. 175/106R/2016
Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální
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Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví příspěvkové
organizace Centrum sociální pomoci Litoměřice, příspěvková organizace, formou finančního
daru od:
- HET spol. s r.o., Ohníč čp. 14, PSČ 417 65, IČ: 43223168, ve výši 6 000,- Kč – příspěvek
družstvu Domova Na Pustaji Křešice na účastnický poplatek členů družstva a jejich
doprovod na 14. ročník Sportovních her Teplice 2016, které se konají v červnu 2016,
a na zájmovou a kulturní činnosti uživatelů Domova Na Pustaji Křešice, který je součástí
příspěvkové organizace
2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace,
formou finančního daru na pořádání festivalu Hájský kohout 2016, který se koná v září 2016
od:
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099451,
ve výši 10 000,- Kč
- AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, Sklářská 450, 416 74
IČ: 14864576, ve výši 15 000,- Kč

Teplice,

3. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domov „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvková organizace, formou
finančního daru od:
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.,
Přítkovská
1689,
415
50
IČ: 49099451, ve výši 15 000,- Kč na materiální zajištění divadelního kroužku

Teplice,

- T U F A společnost s ručením omezeným, Tuchořice, PSČ 439 69 IČ: 49903128,
ve výši 2 000,- Kč na zajištění maškarního plesu, který pořádá zařízení v březnu 2016
4. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, příspěvková organizace,
formou věcného daru od:
- ALIMPEX FOOD a.s., Českobrodská 1174, 198 00 Praha 9 - Kyje, IČ: 47115807, a to:
- potraviny v celkové hodnotě 990,- Kč, z toho v hodnotě 495,- Kč jako občerstvení
pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením Kadaň, ul. Březinova 1093
a v hodnotě 495,- Kč pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením Kadaň,
ul. Dvořákova 1128, které jsou součástí příspěvkové organizace
- plastové dózy s ledovačem 3 ks v celkové hodnotě 90,- Kč, z toho 1 ks pro uživatele
Domova pro osoby se zdravotním postižením Kadaň, ul. Březinova 1093 a 2 ks
pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením Kadaň, ul. Dvořákova 1128,
které jsou součástí příspěvkové organizace
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-

– televizor Sencor v hodnotě 500,- Kč,
lednice Hyundai v hodnotě 500,- Kč, koupelnová skříňka v hodnotě 500,- Kč pro uživatele
Domova pro seniory a Domova pro osoby se zdravotním postižením Mašťov, který je
součástí příspěvkové organizace

5. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, formou
finančního daru jako příspěvek na aktivizační činnosti pro uživatele od:
-

,

ve výši 20 000,- Kč
ve výši 20 000,- Kč

-

Usnesení č. 176/106R/2016
Program prevence kriminality 2016 – aktivity Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

schvaluje
realizaci aktivity Ústeckého kraje v Programu prevence kriminality 2016 za podpory státní
účelové dotace Ministerstva vnitra ČR „Senioři jako oběti trestné činnosti“

B)

ukládá
Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí
1. zajistit předložení projektu uvedeného v bodě A) tohoto usnesení do programu Prevence
kriminality MV 2016.
Termín: 31. 3. 2016
2. v případě schválení předloženého projektu MV, zajistit realizaci tohoto projektu.
Termín: 31. 12. 2016

Usnesení č. 177/106R/2016
Podpis „Dohody o spolupráci mezi MZe ČR a Ústeckým krajem“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
o uzavření Dohody o spolupráci mezi ČR – Ministerstvem zemědělství a Ústeckým krajem dle
přílohy č. 29 tohoto usnesení.

B)

ukládá
Ing. Monice Zeman, MBA, zástupci ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství, zabezpečit všechny nezbytné úkony nutné
k uzavření dohody dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 10. 3. 2016

Usnesení č. 178/106R/2016
Revokace usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2016 ze dne 10. 2. 2016
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

revokuje
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usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2016 ze dne 10. 2. 2016 u části č. A)2, A)3, A)4,
A)5, A)6, B)1, B)2, C), D), E), F)
B)

schvaluje
zahájení výběrového řízení v režimu veřejné zakázky malého rozsahu

Usnesení č. 179/106R/2016
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zpráva o
uplatňování Územní energetické koncepce Ústeckého kraje“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. Ve smyslu § 12 odst. 3 a dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), o zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zpráva o uplatňování Územní energetické
koncepce Ústeckého kraje“.
2. O způsobu hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové
ceny, přičemž hodnocena bude cena včetně DPH.
3. O požadavcích na prokázání kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) zákona uchazeč doloží čestným prohlášením,
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písm. a) zákona uchazeč doloží výpisem z obchodního rejstříku či z jiné
obdobné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán,
- dle § 54 písm. b) zákona uchazeč doloží dokladem o oprávnění k podnikání podle
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
 technické kvalifikační předpoklady
- seznam nejméně 2 významných služeb obdobného charakteru v celkové hodnotě
nejméně 200 tis. Kč bez DPH poskytnutých dodavatelem v posledních třech letech
s uvedením jejich rozsahu, doby poskytnutí a kontaktní osoby objednatele.
4. O zaslání výzvy k podání nabídek uchazečům uvedeným v příloze č. 3 předloženého
materiálu.

B)

jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise podle § 74 zákona dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu.

C)

ukládá
1. Ing. Monice Zeman, MBA, zástupci ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí
Odboru životního prostředí a zemědělství, podepsat Výzvu k podání nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Zpráva o uplatňování Územní
energetické koncepce Ústeckého kraje“ uvedenou v příloze č. 1 předloženého
materiálu.
Termín: 15. 3. 2016
2. Ing. Monice Zeman, MBA, zástupci ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí
Odboru životního prostředí a zemědělství, zabezpečit nezbytné úkony této veřejné
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zakázky a předložit vyhodnocení zadávacího řízení s návrhem na zadání této veřejné
zakázky vybranému uchazeči.
Termín: 4. 5. 2016

Usnesení č. 180/106R/2016
Zpráva o činnosti Finanční a investiční komise Rady Ústeckého kraje za rok 2015
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti Finanční a investiční komise Rady Ústeckého kraje za rok 2015

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení č. 8/106R/2016

–

Smlouva o spolupráci

Příloha č. 2 k usnesení č. 9/106R/2016

–

Dodatek č. 1

Příloha č. 3 k usnesení č. 11/106R/2016 –

Přehled žádostí doporučených ke schválení v rámci
„Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů
tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)“
v Ústeckém kraji

Příloha č. 4 k usnesení č. 21/106R/2016 –

Přehled škol včetně navrhované výše finančního
příspěvku zřizovatele

Příloha č. 5 k usnesení č. 22/106R/2016 –

Seznam žadatelů – školy zřizované Ústeckým krajem

Příloha č. 6 k usnesení č. 23/106R/2016 –

Seznam žadatelů – školy zřizované Ústeckým krajem

Příloha č. 7 k usnesení č. 25/106R/2016 –

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

Příloha č. 8 k usnesení č. 51/106R/2016 –

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci
č. 5564/2015 (UZSVM)

Příloha č. 9 k usnesení č. 65/106R/2016 –

Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě č. 350/2006 (SPU)

Příloha č. 10 k usnesení č. 66/106R/2016 –

Podnájemní smlouva, Labská stezka 3. etapa (Aleš
Pácl)

Příloha č. 11 k usnesení č. 67/106R/2016 –

Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě č. 2482/2008,
Labská stezka 1. etapa (SŽDC)

Příloha č. 12 k usnesení č. 69/106R/2016 –

Smlouva o výpůjčce, Labská stezka 3. etapa (AVZO)

Příloha č. 13 k usnesení č. 70/106R/2016 –

Smlouva o výpůjčce (obec Straškov)
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Příloha č. 14 k usnesení č. 92/106R/2016 –

Smlouva o zřízení věcného břemene (RWE GasNet)

Příloha č. 15 k usnesení č. 94/106R/2016 –

Seznam služebných a panujících pozemků, zánik
věcného břemene (ÚK)

Příloha č. 16 k usnesení č. 96/106R/2016 –

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
(Česká telekomunikační infrastruktura)

Příloha č. 17 k usnesení č. 152/106R/2016 –

Smlouva o provedení stavby na pozemku č. VIII1002-2016-DC (město Šluknov)

Příloha č. 18 k usnesení č. 153/106R/2016 –

Smlouva o provedení stavby na pozemku č. VIII1003-2016-DC (město Velký Šenov)

Příloha č. 19 k usnesení č. 154/106R/2016 –

Smlouva o provedení stavby na pozemku č. VIII1001-2016-DC (obec Františkov nad Ploučnicí)

Příloha č. 20 k usnesení č. 155/106R/2016 –

Smlouva o provedení stavby na pozemku č. VIII3002-2016-LT (obec Vražkov)

Příloha č. 21 k usnesení č. 156/106R/2016 –

Smlouva o provedení stavby na pozemku č. VIII3001-2016-LT (město Roudnice nad Labem)

Příloha č. 22 k usnesení č. 157/106R/2016 –

Smlouva o provedení stavby na pozemku č. VIII2004-2016-CV (VSOZČ)

Příloha č. 23 k usnesení č. 158/106R/2016 –

Smlouva o provedení stavby na pozemku č. VIII2007-2016-CV (město Meziboří)

Příloha č. 24 k usnesení č. 161/106R/2016 –

Dodatek č. 8 k Pojistné smlouvě č. 400 034 121
(Allianz)

Příloha č. 25 k usnesení č. 162/106R/2016 –

Dodatek č. 10 k Pojistné smlouvě č. 400 034 121
(Allianz)

Příloha č. 26 k usnesení č. 166/106R/2016 –

Návrh „Smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících veřejnou osobní drážní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
na turistické lince č. T3“

Příloha č. 27 k usnesení č. 166/106R/2016 –

Návrh „Smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících veřejnou osobní drážní dopravou
k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
na turistické lince č. T6“
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Příloha č. 28 k usnesení č. 167/106R/2016 –

Smlouva o výpůjčce odbavovacího zařízení pro
dopravce DÚK

Příloha č. 29 k usnesení č. 177/106R/2016 –

Návrh dohody o spolupráci
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Příloha č. 1 k usnesení č. 8/106R/2016

TATO SMLOUVA O SPOLUPRÁCI („Smlouva“) byla uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)
MEZI
(1)

ČEZ Distribuce, a.s.
IČO: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145,
zastoupená Tomášem Pippingerem, vedoucím odboru Inženýrink („Společnost“),
a

(2)

Ústecký kraj
IČO: 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem („Kraj“).

(ČEZ Distribuce, a.s. a Kraj společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“.)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

V rámci realizace výstavby nového posílení rozvodu VN-22kV ve Strategické průmyslové zóně
Triangle Žatec má Společnost zájem realizovat stavby „IE-12-4004018 TRIANGLE, posílení
PZ JIH SS + kVN 22kV“ a „IE-12-4004030 TRIANGLE, posílení PZ Sever, kVN 22 kV“
(dále jen „Stavby“) na pozemcích parc. č. 1010/55, 836/75, 836/76, 836/77, 836/79, 836/74,
836/80 v k.ú. Staňkovice u Žatce, na pozemcích parc. č. 801/78, 801/63, 801/77, 1178/2, 801/60,
801/62 v k.ú. Nehasice, na pozemcích parc. č. 554/23, 554/22, 554/20, 889/4, 554/22, 554/20
v k.ú. Tatinná, na pozemcích parc. č. 293/12, 457/3, 337/40, 337/44, st. 84/1, 337/61, 337/65,
337/66, 337/60, 455/1 v k.ú. Minice (vše „Pozemky 1“) a také na pozemku parc. č. 836/78 v k.ú.
Staňkovice u Žatce, na pozemku parc. č. 337/63 v k.ú. Minice, na pozemcích parc. č. 801/59,
801/61 v k.ú. Nehasice (vše „Pozemky 2“ a spolu s Pozemky 1 „Pozemky“). Předběžný
schematický plán předpokládaného umístění kabelového vedení VN - 22 kV na Pozemcích tvoří
Přílohu 1 této Smlouvy.

(B)

Kraj je vlastníkem Pozemků 1. Vlastníkem Pozemků 2 je Česká republika, právo hospodařit
s těmito pozemky má Ministerstvo obrany České republiky. Kraj je oprávněným z věcného
břemene zřízeným k Pozemkům 2, na základě kterého je Kraj oprávněn zřídit Stavby na
Pozemcích 2.

(C)

Kraj má zájem na realizaci Staveb na Pozemcích.

(D)

Společností bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění Staveb („Územní
rozhodnutí“), kterou bude zahájeno samostatné územní řízení o vydání Územního rozhodnutí
(„Územní řízení“).

(E)

Strany mají zájem na tom, aby Kraj podal společně se Společností jako spolužadatel žádost o
vydání Územního rozhodnutí a společně tak se Společností zahájil Územní řízení.

(F)

Předmětem této Smlouvy je vymezení vzájemné spolupráce a úprava práv a povinností Stran
v souvislosti s přistoupením Kraje do Územního řízení.

1.

PŘISTOUPENÍ KRAJE DO ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

1.1

Kraj se zavazuje bezprostředně (nejpoději do tří (3) dnů) na výzvu Společnosti podepsat žádost o
vydání Územního rozhodnutí (společně se Společností) a zahájit společně se Společností Územní
řízení jako spolužadatel o vydání Územního rozhodnutí.. Kraj společně se Společností zahájí
Územní řízení bez jakýchkoli výhrad k žádosti o vydání Územního rozhodnutí a bez výhrad
k přílohám této žádosti. Kraj výslovně uvádí, že souhlasí s připravovanou žádostí o vydání
Územního rozhodnutí.

1.2

Společnost souhlasí s přistoupením Kraje do Územního řízení jako spolužadatele o vydání
Územního rozhodnutí.

2.

SOUČINNOST KRAJE V DALŠÍCH ŘÍZENÍCH

2.1

Kraj poskytne Společnosti veškerou nezbytnou součinnost v rámci samostatné působnosti Kraje
v souvislosti s:
(a)

povolením umístění Staveb včetně nezbytné součinnosti v rámci Územního řízení
zejména tak, aby bylo vydáno Územní rozhodnutí; a

(b)

užíváním Staveb, včetně nezbytné součinnosti v rámci kolaudačního řízení pro Stavby,
zejména tak, aby byl vydán kolaudační souhlas nebo jiné pravomocné a vykonatelné
rozhodnutí nebo konečné povolení a/nebo právní skutečnost, na jejichž základě dojde
k povolení užívání Staveb nebo jakýchkoliv jejich částí („Kolaudační souhlas“).

2.2

Kraj poskytne Společnosti veškerou součinnost nezbytnou pro realizaci Staveb, zejména, nikoliv
však výlučně, poskytne Společnosti veškeré souhlasy, plné moci, prohlášení či Kraji dostupné
dokumenty (včetně dokumentů, které bude moci na základě žádosti Společnosti vyhotovit)
vyžadované příslušným stavebním úřadem v souvislosti s vydáním Územního rozhodnutí,
Kolaudačního souhlasu („Povolení“) a/nebo prováděním Staveb, a to nejpozději do třiceti (30)
dnů ode, kdy bude Kraj Společností požádán o jejich zajištění.

2.3

Kraj bez předchozího písemného souhlasu Společnosti neučiní, a to ani prostřednictvím třetích
osob, jakékoliv právní jednání jakkoliv směřující proti vydání jakéhokoli Povolení, tj. zejména
neučiní vůči jakémukoliv správnímu, soudnímu a/nebo jinému orgánu v souvislosti s jakýmkoliv
řízením týkajícím se jakéhokoli Povolení podání, které by mohlo být způsobilé jakkoliv negativně
ovlivnit či oddálit realizaci Staveb a/nebo vydání jakéhokoli Povolení; podáním se rozumí
zejména (nikoli však výlučně) jakékoliv podmínky, námitky, připomínky, řádné a mimořádné
opravné prostředky, žaloba ve správním soudnictví, kasační stížnost apod. podle Stavebního
zákona, a/nebo zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo zákona
č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů nebo kladení a působení
bezdůvodných překážek nebo záměrné zdržování realizace Staveb a/nebo vydání jakéhokoli
Povolení.

2.4

Kraj se zavazuje:
(a)

nepodnikat v rámci správních řízení, na jejichž základě by mělo být vydáno jakékoli
Povolení, kroky, které by mohly negativně ovlivnit proces vydání jakéhokoli Povolení
v co nejkratší době a prodloužit dobu trvání správních řízení a postupů správních orgánů
vedoucích k vydání jakéhokoli Povolení, souvisejících stanovisek, závazných stanovisek
či obdobných výstupů z činnosti příslušných správních orgánů;

(b)

poskytnout Společnosti na požádání veškerou nezbytnou součinnost v rámci správních
řízení a postupů správních orgánů vedoucích k vydání jakéhokoli Povolení;

(c)

nepodnikat žádné jiné kroky, které by mohly negativně ovlivnit vydání a nabytí právní
moci jakéhokoli Povolení.

2.5

Společnost je oprávněna připravit kompletní dokumentaci pro vydání jakéhokoli Povolení podle
svého uvážení i bez předchozí konzultace nebo odsouhlasení Kraje, pokud tato dokumentace bude
v souladu s žádostmi předloženými dne 16. 4. 2015, 23. 9. 2015 a 24. 11. 2015 Krajem
Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR za účelem vydání souhlasu s umístěním trafostanice a
22 kV rozvodů a se zřízením věcných břemen.. Obdobně, při splnění stejných podmínek, je
Společnost oprávněna bez předchozího souhlasu nebo konzultace s Krajem tuto dokumentaci
měnit. V případě potřeby jakéhokoli souhlasu Kraje s touto dokumentací nebo její změnou
(zejména pro potřeby řízení o vydání některého Povolení) se Kraj zavazuje takový souhlas
Společnosti udělit nejpozději do třiceti (30) dnů od doručení žádosti Společnosti o takový souhlas.

3.

PLNÁ MOC

3.1

V souvislosti s touto Smlouvou a nejpozději při uzavření této Smlouvy Kraj udělí Společnosti
plnou moc pro zastupování Kraje ve všech řízeních týkajících se vydání Územního rozhodnutí,
Kolaudačního souhlasu a ke všem úkonům s těmito řízeními souvisejícícm.

3.2

Kraj se zavazuje tuto plnou moc neodvolat. Kraj je oprávněn plnou moc odvolat, pokud
Společnost závažným způsobem poruší tuto Smlouvu a takové porušení neodstraní ani
v dodatečné lhůtě třiceti (30) dnů od doručení písemního upozornění Kraje na toto porušení.

3.3

Vzor plné moci tvoří Přílohu 2 této Smlouvy.

4.

SOUHLAS KRAJE S REALIZACÍ STAVEB

4.1

V případě, že pro účely vydání jakéhokoli Povolení bude nezbytný samostatný souhlas Kraje
s umístěním, realizací a/nebo následným užíváním Staveb na Pozemcích, tento souhlas Kraj na
požádání Společnosti bezodkladně vydá.

5.

NÁKLADY NA VYBUDOVÁNÍ STAVEB

5.1

Společnost se zavazuje připravit veškerou projektovou dokumentaci pro vydání Povolení a
vybudovat Stavby na vlastní náklady a bez jakéhokoli nároku vůči Kraji na náhradu jakýchkoli
nákladů provedení Staveb.

6.

VLASTNICKÉ PRÁVO KE STAVBÁM

6.1

Vlastníkem Staveb včetně všech jejích součástí a příslušenství během i po provedení Staveb je
výlučně Společnost.

7.

PLATNOST, ÚČINNOST A DOBA TRVÁNÍ TÉTO SMLOUVY

7.1

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami

7.2

Tato Smlouva se uzavírá na dobu tří (3) let, která počíná běžet ode dne účinnosti této Smlouvy.

7.3

Pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, Kraj není oprávněn do vydání Kolaudačního
souhlasu od této Smlouvy odstoupit nebo jí vypovědět.

7.4

Kterákoli ze Stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě, že dojde k jejímu
závažnému porušení.

8.

OZNÁMENÍ

8.1

Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, veškerá komunikace mezi Stranami, především
oznámení a sdělení vyžadovaná dle této Smlouvy a/nebo jiných smluv a dohod uzavřených mezi
Stranami v souvislosti s touto Smlouvou, musí být vyhotovena v písemné formě v českém jazyce

a doručená druhé Straně na adresy a čísla uvedená níže, výhradně (i) osobně, (ii) doporučeným
dopisem poštou nebo (iii) kurýrní službou s potvrzením o doručení. Oznámení učiněná výše
uvedeným způsobem budou považována za řádně doručená Straně, které jsou určena:
(a)

v případě osobního doručení - v okamžiku přijetí oznámení či sdělení osobou uvedenou v
článku 8.2 resp. 8.3, nebo osobou pověřenou v písemné formě příslušnou Stranou k převzetí
daného oznámení či sdělení;

(b)

v případě zaslání doporučenou poštou - v okamžiku převzetí danou Stranou nebo, pokud
daná Strana zásilku nepřevezme, (i) uplynutím tří (3) pracovních dnů od data podání zásilky
na poště nebo (ii) v den, kdy Strana odmítne převzetí poštovní zásilky, přičemž důkazem o
zaslání poštou bude potvrzený podací lístek;

(c)

v případě zaslání kurýrem - v okamžiku převzetí danou Stranou nebo, pokud daná Strana
zásilku nepřevezme, uplynutím dvou pracovních dnů od data podání zásilky či sdělení k
doručení kurýrní službou.

8.2

Poštovní adresou Společnosti se rozumí:
K rukám:
Jaroslav Kovařík, ES PROJEKT s.r.o.
Adresa:
Školní 2641, 440 01 Louny
Tel:
415653674, 602458265
Email:
kovarik@esprojekt.cz

8.3

Poštovní adresou Kraje se rozumí:
K rukám:
Mgr. Ing. Jaroslava Pikala
Kopie:
Bc. Jaroslav Krch
Adresa:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Tel:
606248684
Email:
krch.j@industrialzonetriangle.com

8.4

Strana oznámí druhé Straně bez zbytečného odkladu veškeré změny údajů uvedených v článku
8.2 resp. 8.3 a veškeré další změny své poštovní adresy, doporučenou poštou; toto oznámení musí
být zasláno na adresu uvedenou v článku 8.2 resp. 8.3 (či na adresu řádně oznámenou výše
uvedeným způsobem). V případě řádného doručení takového oznámení bude poštovní adresa
Strany změněna bez nutnosti změny této Smlouvy či přijetí jakékoli jiné dohody mezi Stranami.

9.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1

Kraj prohlašuje, že si je vědom, že porušením jakéhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy
může způsobit Společnosti škodu značného rozsahu.

9.2

Veškeré změny a dodatky této Smlouvy je možné činit pouze písemnou formou.

9.3

Tato Smlouva je uzavřena podle právního řádu České republiky. V záležitostech neupravených
touto Smlouvou se práva a povinnosti Stran řídí Občanským zákoníkem a dalšími obecně
závaznými právními předpisy České republiky.

9.4

Strany se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti
s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost. Pokud Strany nevyřeší jakýkoli spor
vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní do třiceti (30) dnů, bude takový spor s konečnou
platností vyřešen příslušnými soudy ČR.

9.5

Strany se tímto zavazují jednat v souladu s oprávněnými zájmy druhé Strany a účelem této
Smlouvy a učinit veškeré právní úkony nezbytné pro plnění závazků vyplývajících z této
Smlouvy.

9.6

Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této Smlouvy
(včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným a/nebo
zdánlivým, pak taková neplatnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy.
Strany nahradí tento neplatný a/nebo zdánlivý závazek nebo ustanovení takovým novým platným
a nikoliv zdánlivým závazkem nebo ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře
odpovídat předmětu původního odděleného závazku nebo ustanovení. Ukáže-li se některé
z ustanovení této Smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova)
zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle ustanovení §
576 Občanského zákoníku. V případě, že důvod neplatnosti nebo zdánlivosti některého závazku
nebo ustanovení této Smlouvy se týká pouze některého Pozemku (nebo některých Pozemků),
bude takový závazek nebo ustanovení této Smlouvy vykládáno tak, že ohledně ostatních Pozemků
je platné a nikoli zdánlivé, a ohledně Pozemků dotčených neplatností nebo zdánlivostí bude
postupováno podle druhé věty tohoto odstavce.

9.7

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Strany se v tomto případě
zavazují bez zbytečného odkladu nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení
neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních
předpisů České republiky. Pokud by se důvod

9.8

Pokud některé ze Stran je nebo bude zabráněno v plnění kterékoli z jejích povinností podle této
Smlouvy v důsledku okolností vyšší moci, bude tato Strana povinna informovat druhou Stranu o
příslušné události či okolnostech vyšší moci, s uvedením povinností, jejichž plnění je nebo bude
příslušnou událostí vyšší moci znemožněno. Toto oznámení musí být provedeno bez odkladu
poté, co se příslušná Strana dozví (nebo se měla dozvědět či by se měla dozvědět v případě jednání
s odbornou péčí) o příslušné skutečnosti či okolnostech vyšší moci. Po oznámení příslušné Strany
nebude neplnění povinností této Strany představovat porušení Smlouvy po dobu, kdy bude vyšší
moc bránit plnění těchto povinností. Pro účely této Smlouvy se vyšší mocí rozumí mimořádná
událost či okolnost, kterou Strany nemohly předvídat ani jí předejít před uzavřením této Smlouvy
přijetím preventivních opatření, která je mimo kontrolu Stran a nebyla způsobena úmyslně či z
nedbalosti Strany, a která podstatně komplikuje či znemožňuje plnění povinností vyplývajících
z této Smlouvy některou ze Stran.

9.9

Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi Stranami ve výše upravených záležitostech a
nahrazuje veškeré předchozí ústní nebo písemná prohlášení, úmluvy, smlouvy a dohody.

9.10 Kraj potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č.
_____________ ze dne ____________
9.11 Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá
Strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
9.12 Následující Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
Příloha 1:

Plán Staveb; a

Příloha 2:

Plná moc.

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na
důkaz čehož připojují níže své podpisy.
ČEZ Distribuce, a.s.:
V
Dne

Děčíně
_________________

_______________________________________
Jméno: Tomáš Pippinger
Funkce: vedoucí odboru Inženýrink
Kraj:
Ústecký kraj
V
Ústí nad Labem
Dne
_________________

_______________________________________
Jméno: Oldřich Bubeníček
Funkce: hejtman Ústeckého kraje

Příloha č. 1

Příloha č. 2
PLNÁ MOC

Ústecký kraj, IČO: 708 92 156 se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, zastoupený
panem Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem („Kraj”)

tímto zmocňuje

společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 247 29 035, se sídlem v Děčíně, Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, PSČ 405 02, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
pod sp. zn. oddíl B, vložka 2145, zastoupená panem Tomášem Pippingerem, vedoucím odboru
Inženýrink EV.Č.: POV/OÚ/82/0102/2014,

aby Kraj zastupovala ve správních a jiných řízeních a při právních jednáních směřujících k vydání
územního rozhodnutí, rozhodnutí o změně stavby před dokončením a získání kolaudačního souhlasu
(případně územního souhlasu, společného souhlasu, souhlasu s prováděným ohlášeného stavebního
záměru nebo jiného aktu nebo faktického stavu s obdobnými účinky) potřebných k výstavbě kabelového
vedení VN – 22kV na stavby („IE-12-4004018 TRIANGLE, posílení PZ JIH SS + kVN 22kV“ a
„IE-12-4004030 TRIANGLE, posílení PZ Sever, kVN 22 kV“), a ve všech správních a jiných řízeních
a při právních jednáních směřujících k vydání změny těchto povolení nebo rozhodnutí nebo jen
některého z nich. Stavby jsou zamýšleny zejména na pozemcích parc. č. 1010/55, 836/75, 836/76,
836/77, 836/79, 836/74, 836/80 v k.ú. Staňkovice u Žatce, na pozemcích parc. č. 801/78, 801/63, 801/77,
1178/2, 801/60, 801/62 v k.ú. Nehasice, na pozemcích parc. č. 554/23, 554/22, 554/20, 889/4, 554/22,
554/20 v k.ú. Tatinná, na pozemcích parc. č. 293/12, 457/3, 337/40, 337/44, st. 84/1, 337/61, 337/65,
337/66, 337/60, 455/1 v k.ú. Minice (vše „Pozemky 1“) a také na pozemlu parc. č. 836/78 v k.ú.
Staňkovice u Žatce, na pozemku parc. č. 337/63 v k.ú. Minice, na pozemcích parc. č. 801/59, 801/61
v k.ú. Nehasice (vše „Pozemky 2“).
Plná moc je udělována pro každé řízení jako plná moc procesní, tedy neomezená a pro všechny úkony,
zejména opravňuje Zástupce k tomu, aby návrhy na zahájení řízení podával, bral zpět, měnil je a
vykonával ve správním řízení všechna práva a povinnosti účastníka řízení – Kraje – jako jeho zástupce.
Zmocnění zahrnuje zejména právo Zástupce nahlížet do spisů, přebírat písemnosti a rozhodnutí, podávat
opravné prostředky, brát je zpět, vzdávat se jich a zastupovat účastníka – Kraj – i v řízení odvolacím, po
všech stránkách a ve shora označeném rozsahu, včetně práva žádat o další stejnopis rozhodnutí,
vyznačení doložky právní moci na rozhodnutí a převzetí rozhodnutí opatřeného doložkou právní moci.
Dále je Zástupce oprávněn zastoupit účastníka – Kraj – při projednání a získávání předběžných
stanovisek, vyjádření a jiných písemností, potřebných pro řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, ve shora uvedené věci, od dotčených institucí, orgánů veřejné moci, subjektů a třetích osob.
Zmocnění zahrnuje i právo přebírat písemnosti.
Tato plná moc se uděluje v rozsahu práv a povinností podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákona č. 183/2006
Sb., stavební zákon, jakož i ostatních všeobecně závazných právních předpisů.

Tuto plnou moc je nutno vykládat tak, aby bylo vždy možno dosáhnout jejího účelu. V souvislosti s výše
uvedeným lze tuto plnou moc použít i opakovaně.
Zástupce je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za Kraj a pokud je těchto
osob více, je každá z nich oprávněna jednat samostatně.

V Ústí nad Labem dne

za Ústecký kraj

_____________________________
Oldřich Bubeníček
Hejtman

V Děčíně dne

za ČEZ Distribuci, a.s.

_____________________________
Tomáš Pippinger
Vedoucí odboru Inženýrink

Příloha č. 2 k usnesení č. 9/106R/2016

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O KOUPI POZEMKŮ
uzavřené dne 1. července 2006

(dále jen “Dodatek č. 1”)
uzavřený mezi

CTP Property IX, a.s.
IČO: 28089171
se sídlem Central Trade Park D1 1571, Humpolec, PSČ 396 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 1779 ,
zastoupená panem Remonem Leonardem Vose, statutárním ředitelem
(dále jen “Budoucí Kupující“)

a

Ústecký kraj
IČO: 70892156
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zastoupený panem Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem
(dále jen “ Budoucí Prodávající“)

(Budoucí Kupující a Budoucí Prodávající jsou v tomto Dodatku č. 1 dále společně označováni jako „Smluvní
strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

1

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

A)

Dne 1. července 2006 uzavřel Budoucí Prodávající se společností IPS Alpha Technology Europe s.r.o.,
IČO: 27568300, se sídlem: Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 11000 (dále jen „IPS“), jako Budoucím
Kupujícím, Smlouvu o budoucí smlouvě o koupi pozemků (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl
závazek Budoucího Prodávajícího prodat společnosti IPS za podmínek stanovených ve Smlouvě o
Koupi Pozemků I a Smlouvě o Koupi Pozemků II;

B)

Společnost IPS (jejíž obchodní firma ke dni podpisu dohody zněla Panasonic Liquid Crystal Display
Czech, s.r.o. v likvidaci) uzavřela dne 12. 4. 2013 s Budoucím Prodávajícím dohodu ke Smlouvě, na
jejímž základě byla společnost IPS oprávněna postoupit práva a převést povinnosti vyplývající ze
Smlouvy na Budoucího Kupujícího;

C)

Na základě čl. V odst. 5.1 kupní smlouvy uzavřené mezi Budoucím Kupujícím a společností IPS dne
10. 6. 2013, postoupila společnost IPS bezúplatně na Budoucího Kupujícího veškerá práva a povinnosti
vyplývající ze Smlouvy pro společnost IPS;

D)

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 je již Budoucí Kupující výlučným
vlastníkem Pozemků ke Koupi I a pozemku v katastrálním území Nehasice, obci Bitozeves a okrese
Louny, evidovaného v katastru nemovitostí jako parcela parc. č. 801/23 o evidované výměře 4.785 m2,
který byl součástí Pozemků ke koupi II;

E)

Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to na dobu deseti (10) let ode dne jejího podpisu, tj. do
30. 6. 2016;

F)

Jelikož zbývající Pozemky ke Koupi II, tj. pozemky v katastrálním území Staňkovice u Žatce, obci
Staňkovice a okrese Louny, evidované v katastru nemovitostí jako parcely parc. č. 1010/23, 1010/56,
1010/57, 1010/58, 1010/59 a st. 365, jsou ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 dosud ve vlastnictví České
republiky (příslušnost hospodařit s majetkem státu: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany,
16000 Praha 6, příslušnost k organizační složce právnické osoby: Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem MO - Odbor územní správy majetku Praha, Hradební 772/12, Staré Město, 11005 Praha),
dohodly se Smluvní strany na prodloužení doby trvání Smlouvy za podmínek uvedených v tomto
Dodatku č. 1;

G)

Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 1 a začínající velkým písmenem mají význam uvedený ve
Smlouvě, pokud není v tomto Dodatku č. 1 uvedeno jinak.

I.
1.1

Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 2. odst. 2.1.3 a 2.1.4 Smlouvy se ruší v plném rozsahu
a nahrazuje se následujícím novým zněním:
„2.1.3

2.1.4.
1.2

Na základě této Smlouvy má Budoucí Kupující v úmyslu uzavřít smlouvu o koupi pozemků, aby
se stal vlastníkem následujících pozemků v katastrálním území Staňkovice u Žatce, obci
Staňkovice a okrese Louny, evidovaných v katastru nemovitostí jako parcely:
-

parc. č. 1010/23 o evidované výměře 1.687 m2;

-

parc. č. 1010/56 o evidované výměře 210 m2;

-

parc. č. 1010/57 o evidované výměře 432 m2;

-

parc. č. 1010/58 o evidované výměře 962 m2;

-

parc. č. 1010/59 o evidované výměře 2.165 m2;

-

parc. č. st. 365 o evidované výměře 459 m2.

Na všechny pozemky uvedené v čl. 2. odst. 2.1.3 se dále společně odkazuje jako na „Pozemky
ke Koupi II.“

Smluvní strany se dále dohodly, že znění čl. 3. odst. 3.2 Smlouvy se ruší v plném rozsahu a nahrazuje
se následujícím novým zněním:
„3.2

Smluvní strany se dále zavazují uzavřít Smlouvu o Koupi Pozemků II, a to do devadesáti (90)
dní ode dne splnění níže uvedené podmínky:
3.2.1 Budoucí Prodávající se stane výhradním vlastníkem Pozemků ke Koupi II a bude dle
právního řádu České republiky oprávněn s těmito pozemky nakládat.“
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1.3

Smluvní strany se dále dohodly, že znění čl. 4. odst. 4.1 Smlouvy se ruší v plném rozsahu a nahrazuje
se následujícím novým zněním:
„4.1

1.4

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 6. 2026.“

Smluvní strany se dohodly, že původní znění čl. 10. odst. 10.2 Smlouvy se ruší v plném rozsahu a
nahrazuje se následujícím novým zněním:
„10.2

Adresy, na něž se odkazuje v čl. 10 odst. 10.1.3, jsou:
10.2.1

v případě Budoucího Prodávajícího:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Fax: +420 475 200 245
Kontaktní osoba:
Mgr. Ing. Jaroslav Pikal – zástupce ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje a
vedoucí odboru kancelář ředitele
Kopie: Bc. Jaroslav Krch – ředitel SPZ Triangle, příspěvková organizace

10.2.2

v případě Budoucího Kupujícího:
CTP Property IX, a.s.
Central Trade Park D1 1571
396 01 Humpolec
Kontaktní osoba: Remon Leonard Vos – jednatel
Kopie: Mgr. Luboš Zajíček – vedoucí právního oddělení

II.
2.1

Smluvní strany tímto potvrzují, že ostatní ustanovení a podmínky Smlouvy neupravené tímto Dodatkem
č. 1 zůstávají nedotčené a platné.

2.2

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) originálech v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních
stran obdrží jeden (1) originál tohoto Dodatku č. 1.

2.3

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran.

2.4

Budoucí prodej Pozemků ke Koupi II na základě Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 byl schválen
zastupitelstvem Ústeckého kraje dne __________, usnesení č. ______ nadpoloviční většinou hlasů
všech členů zastupitelstva Ústeckého kraje.

V Humpolci dne ___________ 2016

V Ústí nad Labem dne ___________ 2016

___________________________
CTP Property IX, a.s.
Remon Leonard Vos
statutární ředitel

___________________________
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman
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Příloha č. 3 k usnesení č. 11/106R/2016

Příloha č. 4 k usnesení č. 21/106R/2016

Přehled škol včetně navrhované výše finančního příspěvku zřizovatele
Organizace
Střední odborná škola energetická a stavební,
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,
Chomutov, příspěvková organizace
Střední škola technická, gastronomická a automobilní,
Chomutov, příspěvková organizace

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková
organizace

IČO

Sídlo

Účel

Příspěvek Ústeckého
kraje v Kč

41324641

Na Průhoně 4800, 430 11
Chomutov

Mezinárodní přehlídka odborných dovedností
žáků elektrotechnických škol

30 000

18383696

00497088

Soutěž strojírenských oborů - KOVO Junior 2016
(Mechanik seřižovač, Zámečník)
Pražská 702, 430 01 Chomutov
Soutěž Autoopravář Ústeckého kraje - kategorie
Automechanik a Autotronik
Soutěž Autoopravář Ústeckého kraje - kategorie
Karosář
Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice
Soutěž strojírenských oborů - KOVO Junior 2016
(Obráběč kovů)
CELKEM

19 000
22 000
13 000
11 000
95 000

Příloha č. 5 k usnesení č. 22/106R/2016
Seznam žadatelů v rámci Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji "Příspěvek na dojíždění" 1. pololetí 2015/2016
č.

UZ

IČO

1

00039

00497029

2

00039

3

název školy

počet žáků

výše
příspěvku
v Kč

1. pololetí

3. a 4. ročník

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace

15

6

21 000

00556807

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace

14

7

21 000

00039

00673781

Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace

5

2

7 000

4

00039

14450488

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace

16

3

19 000

5

00039

18383874

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu,
Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková organizace

24

11

35 000

6

00039

47274611

Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace

5

0

5 000

45

9

54 000

52

21

73 000

Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín-Libverda, příspěvková
organizace
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková
organizace

7

00039

47274654

8

00039

47274689

9

00039

47274719

Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace

14

13

27 000

10

00039

18383696

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

35

23

58 000

11

00039

41324641

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,
Chomutov, příspěvková organizace

61

19

80 000

12

00039

47796006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace

25

2

27 000

13

00039

61342637

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková
organizace

4

0

4 000

14

00039

61342751

Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace

2

0

2 000

15

00039

00082571

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace

8

2

10 000

16

00039

46773495

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace

57

17

74 000

17

00039

46773509

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace

23

4

27 000

18

00039

46773673

Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace

2

0

2 000

19

00039

46773762

9

6

15 000

20

00039

69411263

5

3

8 000

21

00039

14451042

1

0

1 000

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, příspěvková
organizace
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, příspěvková
organizace
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

bod 8.10
12 příloha 1

22

00039

18380824

Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace

14

23

00039

61357294

Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace

2

0

2 000

24

00039

00125423

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

46

21

67 000

25

00039

00524905

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace

5

1

6 000

26

00039

00555584

Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace

30

11

41 000

27

00039

49872427

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická
škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

59

25

84 000

28

00039

49872559

Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

4

2

6 000

29

00039

00524646

Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace

5

2

7 000

30

00039

00555878

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1,
příspěvková organizace

19

3

22 000

31

00039

61515477

Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, Masarykova 12, příspěvková organizace

5

4

9 000

32

00039

61515779

Konzervatoř, Teplice, příspěvková organizace

40

23

63 000

33

00039

00082201

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace

27

15

42 000

34

00039

00082627

Střední škola odbchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

6

2

8 000

35

00039

00673358

107

21

128 000

36

00039

18385061

11

4

15 000

37

00039

44555423

Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace

1

0

1 000

38

00039

44555512

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

17

0

17 000

39

00039

44556969

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, přísp.
organizace

11

7

18 000

831

301

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35,
příspěvková organizace
Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem,
příspěvková organizace

CELKEM

26 000

1 132 000

Příloha č. 6 k usnesení č. 23/106R/2016
Seznam žadatelů v rámci Motivačního programu pro střední školství v Ústeckém kraji "Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání"
1. pololetí 2015/2016
počet žáků
č.

UZ

IČO

název školy

název oboru

1. ročník 2. ročník

příspěvek (Kč)

3. ročník

4. ročník

Instalatér
Strojní mechanik
Zedník
Obráběč kovů
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola Zámečník/Strojní mechanik
služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvková Obráběč kovů
organizace
Elektrikář
Řezník - uzenář
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,
Strojní mechanik
příspěvková organizace
Obráběč kovů
Instalatér
Zámečník/Strojní mechanik
Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a
Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
Zedník
Elektrikář

5
12
1
21
8
13
10
6
22
6
2
3
1
13

4
7
2
19
2
2
7
6
12
10
2
10
2
5

8
14
3
16
9
6
5
6
6
9
2
3
4
5

-

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI,
příspěvková organizace

celkem

337 500

1

00038

14450488

2

00038

18383874

3

00038

18383696

4

00038

41324641

5

00038

00082571

Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková
organizace

Aplikovaná chemie

11

9

0

0

6

00038

46773495

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice,
příspěvková organizace

Instalatér
Zedník

7

00038

46773509

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní
134, příspěvková organizace

Strojní mechanik

8

00038

69411263

9

00038

14451042

10

00038

18380824

3
0
8
0
11
0
15
7
3
2
3
0

5
5
0
6
2
3
5
4
6
1
4
1

5
0
0
5
4
4
8
8
13
3
2
0

-

11

00038

61357294

9

0

0

-

13 500

3
5
0
5
9

7
12
0
5
12

7
9
1
1
10

-

315 000

12

00038

00125423

Elektrikář
Instalatér
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem,
Zedník
Neklanova 1806, příspěvková organizace
Obráběč kovů
Instalatér
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla,
Zámečník/Strojní mechanik
Louny, příspěvková organizace
Zedník
Instalatér
Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková
organizace
Zámečník/Strojní mechanik
Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Elektromechanik pro zařízení a
Žatec, příspěvková organizace
přístroje

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace

Instalatér
Zámečník/Strojní mechanik
Zedník
Obráběč kovů
Elektrikář

218 500

309 500

176 500

34 500
77 000
56 500
224 000

180 000
29 500

bod 8.11 příloha 1
Čalouník
Tesař
Instalatér
Strojní mechanik
Zedník
Obráběč kovů
Elektrikář

1
0
9
7
2
10
8

1
1
11
12
1
6
7

2
0
18
6
0
2
7

-

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková
organizace

Elektromechanik pro zařízení a
přístroje

3

3

3

-

58 000

Střední škola odbchodu, řemesel a služeb a Základní škola, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace

Řezník - uzenář

4

0

0

-

31 000

7
5
5
3
5
9

9
3
7
3
5
3

3
3
7
4
0
3

-

271 000

18

18

15

10

220 500

313

267

249

10

2 908 500

13

00038

00555584

Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace

14

00038

00497088

Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace

15

00038

00082201

16

00038

00082627

17

00038

18385061

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a
technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Instalatér
Tesař
Zámečník/Strojní mechanik
Zedník
Obráběč kovů
Elektrikář

18

00038

44555512

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace

Aplikovaná chemie

CELKEM

25 500

330 500

Příloha č. 7 k usnesení č. 25/106R/2016

Souhlas s přijetím finančního daru a nabytím majetku formou daru do vlastnictví příspěvkových organizací
č.ř.

název organizace

finanční dar

dárce

účel přijetí daru

ve výši

1. Speciální základní škola, Mateřská škola a
Praktická škola, Ústí nad Labem, IČO:
44555091, sídlo: Ústí nad Labem, Pod
Parkem 2788, PSČ: 400 11

na úhradu obědů pro 3 děti v období od března do
června 2016

2. Střední škola technická,Most, příspěvková
organizace, IČO: 00125423, sídlo: Most,
Dělnická 21, PSČ: 434 01

na sportovní aktivity

3. Střední odborná škola, LitvínovHamr,příspěvková organizace, IČO:
00555584, sídlo: Litvínov-Hamr,
Mládežnická 236, PSČ: 435 41

na soutěže " Junior" a "Slet krásných čarodějnic"

4. Střední škola obchodu,řemesel,služeb a
Základní škola, Ústí nad Labem, IČO:
00082627, sídlo: Ústí nad Labem,
Keplerova 7, PSČ: 400 07

11 ročník celorepublikové soutěže žáků oboru Prodavač PRODAVAČ 2016

5. Dětský domov a Školní jídelna, Most,
K.H.Borovského 1146, příspěvková
organizace, IČO: 62209256, sídlo: Most,
K.H.Borovského 1146, PSČ: 434 01

na sportovní vybavení na házenou pro

4 470,00

na návštěvu aquaparku v Čestlicích hromadné přání dětí
z bytu B3 (vstupné, občerstvení, plavecké brýle, doprava)

7 997,00

na návštěvu aquaparku v Čestlicích hromadné přání dětí
z bytu B4 a B6 (vstupné, občerstvení, plavecké brýle,
doprava)

6 985,00

na projekt ZDVOP Mosťáček "Odborná pomoc dětem"
konkrétně na služby psychologa a canisterapii
6. Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47,
příspěvková organizace, IČO: 61515876,
sídlo: Ohníč, Tuchlov 47, PSČ: 417 65

5 270,00

10 000,00

5 000,00

15 000,00

23 990,00

na kroužek Sportovní gymnastika pro

640,00

na kroužek Sportovní gymnastika pro

640,00

na kroužek Florbal pro

800,00

na kroužek Šperky pro

800,00

na oblečení do tanečního kroužku

1 000,00

bod 8.13 příloha 1
na oblečení na praxi pro

1 989,00

na učebnice a pomůcky do školy pro

2 977,00

na vybavení na střední školu pro

1 995,00

na kroužek klavíru pro

2 600,00

na Školu v přírodě pro

1 200,00

na pohybový kroužek pro

nabytí majetku formou daru
1. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová
škola a Střední odborná škola služeb a
cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská
2166, příspěvková organizace, IČO:
18383874, sídlo: Varnsdorf, Bratislavská
2166, PSČ: 407 47

640,00

na pomůcky a oblečení do školy pro

3 000,00

na oblečení a obuv na praxi pro

1 989,00

na oblečení na praxi pro

1 997,00

1x EV 13 E2H3 vrtačka
1x EVP 13 G2 H3 vrtačka
1x EV 13 F vrtačka
1x EKV 20 pneumatické kladivo
2x ASR 18 rázový akumulátorový utahovák
1x ASV 7 akumulátorový šroubovák
2x EBU 150-14 CEA úhlová bruska s regulací
1x EBU 13-14 úhlová bruska
1x EBK 30-8 přímá bruska
1x EPL 10 listová pila
1x VYS 21-01 vysavač
myčka nádobí Baumatic B6D66W

58 811,00

3. Dětský domov, Základní škola
praktická,Praktická škola a Školní jídelna,
Dlažkovice 1, příspěvková organizace,
IČO: 46773690, sídlo: Třebívlice,
Dlažkovice 1, PSČ: 411 15

8x notebook

10 400,00

4. Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov,
příspěvková organizace, IČO: 61345725,
sídlo: Mašťov, Zámecká 1, PSČ: 431 56

vybavení rodinných skupin

2. Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna,
Česká Kamenice, Komenského 491,
příspěvková organizace, IČO: 00412058,
sídlo: Česká Kamenice, Komenského 491,
PSČ: 407 21

3x počítač

1 000,00

2 400,00

15 000,00

Příloha č. 8 k usnesení č. 51/106R/2016
Příloha č. 1 k bodu č. 22

Příloha č. 9 k usnesení č. 65/106R/2016
Příloha č. 2 k bodu č. 36

Příloha č. 10 k usnesení č. 66/106R/2016
Příloha č. 3 k bodu č. 37

Krajský úřad
Číslo pronajímatele/nájemce:
Číslo podnájemce:

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ustanovení ust. § 2215 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany
Pronajímatel/Nájemce:
Bytem:
RČ:
Bank. spojení:
E-mail/telefon:
a
Podnájemce:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

PODNÁJEMNÍ SMLOUVU

von

I.
Předmět smlouvy a předmět podnájmu
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi nájemcem a
podnájemcem, vyplývajících z dočasného užívání věci (podnájmu věci).
2. Nájemce je z titulu nájemní smlouvy uzavřené mezi ZO Asociací Víceúčelových
Základních Organizací, IČ: 68454996 (pronajímatel), ze dne 1. 4. 2004 a
(nájemce) oprávněn užívat nemovitost, která je ve vlastnictví ZO Asociace
Základních Víceúčelových Organiczací, a to:
část pozemku: st. p. č. 137 o výměře 13 m2
( zákres tvoří přílohu č. 1 této smlouvy)
v katastrálním území Nučnice, obec Křešice, zapsaná na LV č. 436 u Katastrálního
úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro ZO Asociaci Základních
Víceúčelových Organiczací
„dále jen předmět podnájmu“.
3. Nájemce touto smlouvou přenechává podnájemci za úplatu předmět podnájmu
specifikovaný v bodu 2. tohoto článku, aby jej dočasně užíval. Vlastník pozemků ZO
AVZO dal dne …….................... souhlas s přenecháním pronajatého pozemku do
podnájmu. Písemný souhlas pronajímatele je nedílnou součástí této podnájemní
smlouvy (tvoří přílohu č. 2 této smlouvy).
II.
Účel podnájmu
Předmět podnájmu je touto smlouvou dáván do nájmu vlastníku, a to za účelem
zajištění práva k tomuto pozemku, což je jednou z podmínek poskytnutí dotace IROP
na realizaci projektu s názvem „Labská stezka č. 2 – 3.etapa“.
III.
Doba podnájmu
1. Pronajímatel přenechává nájemci k užívání předmět nájmu na dobu určitou, a to ode dne
podpisu této smlouvy minimálně po dobu 5 let od finančního ukončení projektu, nejdéle
však do 31. 12. 2023.
Podnájemce je oprávněn přenechat předmět nájmu bezúplatně k užívání tomu subjektu,
který bude stavbu „Labská stezka č. 2 – 3. etapa“ realizovat, jeho identifikační údaje sdělí
nájemce pronajímateli po ukončení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo na
realizaci stavby.
2. Pronajímatel tímto uděluje nájemci nebo subjektu, který bude stavbu „Labská stezka č. 2
– 3.etapa“ realizovat, jeho jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s realizací stavby,
která je předmětem stavby popsané v čl. I. této smlouvy, přičemž tento souhlas platí i pro
veškerá správní řízení, která jsou vedena za účelem realizace této stavby (akce „Labská
stezka č. 2 – 3.etapa“). Podnájemce se zavazuje zajistit si na své vlastní náklady veškerá
povolení potřebná k realizaci Projektu.
von

IV.
Podnájemné
Splatnost podnájmu
Platební podmínky a ostatní finanční ujednání
1. Výše podnájemného za užívání předmětu podnájmu (13 m2 se stanovuje dohodou a činí
1.300,--Kč/rok (slovy: jedentisíctřistakorunčeských) tj. 100,--Kč/m2/rok).
2. Cena podnájemného je určena ZO AVZO (jedná se o stejnou částku, na kterou má ZO
AVZO) sepsánu nájemní smlouvu).
3. Podnájemné ve výši dle bodu 1. tohoto článku je splatné vždy do 15. 12. příslušného
kalendářního roku.
4. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je podnájemcem splněn
odesláním finanční částky převodní příkazem ve prospěch účtu nájemce.
V.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Pronajímatel je povinen umožnit podnájemci užívání předmětu nájmu v takovém rozsahu,
který bude nezbytný pro realizaci stavby.
2. Podnájemce je povinen uhradit podnájemné tak, jak je v této smlouvě dohodnuto.
VI.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Podnájemce tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy o podnájmu bylo rozhodnuto

usnesením Rady Ústeckého kraje č. …………………… ze dne ……………………. 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 občanského zákoníku.
3. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podepsání oběma smluvními stranami,
účinnosti nabývá dnem zahájení stavby.
4. Tato smlouva je provedena v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
pronajímatel obdrží jedno vyhotovení, jedno vyhotovení je určeno pro Zo AVZO a dvě
vyhotovení jsou určena pro podnájemce.
IX.
Podpisy smluvních stran
Nájemce i podnájemce shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.

von

dne …………...

V Ústí nad Labem dne ………………..……

Pronajímatel

Podnájemce

...............................................

....................................................
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje

Přílohy:
Příloha č.
Příloha č. 2 -

von

1

–

zákres

části

pozemku

v k.

ú.

Nučnice

dotčeného

souhlas vlastníka pozemku s uzavření podnájemní smlouvy

stavbou

Příloha č. 11 k usnesení č. 67/106R/2016
Příloha č. 4 k bodu č. 38

č. j.: S 2840/09-SŽDC-O31
D O D A T E K č. 4
k nájemní smlouvě č. 16/08
VS 8011001608

Pronajímatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupena: Ing. Pavel Surý, generální ředitel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27-7706040217/0100
variabilní symbol:8011001608
(dále jen „pronajímatel“)
a
Nájemce.
Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 708 92156
DIČ: CZ70892156
zastoupen: Oldřich Bubeníček, hejtman kraje
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „nájemce“)
(pronajímatel a nájemce společně též jen jako „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení
1. V souvislosti s provedením převodu pozemků, p. č. 726/3, 726/5, 726/8, 726/25, 727/9,
727/11, 727/13, 727/15, 727/21 v k. ú. Malé Březno nad Labem a p. č. 960/2, 960/3, 961/1,
961/2, 964/7 v k. ú. Velké Březno nad Labem, které jsou předmětem nájmu této nájemní
smlouvy, na nájemce – Ústecký kraj, se smluvní strany dohodly na úpravě nájemní smlouvy
č. 16/08 uzavřené dne 29. 9. 2009, ve znění Dodatku č. 1 – 3, takto:
I. Předmět dodatku
V čl. I. Předmět nájmu se odst. 1 - 3 ruší a nahrazují se následujícím novým zněním:
1. Předmětem nájmu jsou pozemky v Obci Křešice, k. ú. Třeboutice, ČSÚ 770442, zapsané
na LV 40 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Litoměřice.
2. Pronajímatel dává nájemci do dočasného užívání:
pozemek p. č. 503/2 o výměře 105 m2
pozemek p. č. 503/5 o výměře 24 m2,
Celková výměra pronájmu činí:129 m2
(dále jen „předmět nájmu)
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3. Předmět nájmu je vyznačen ve snímku katastrální mapy, který je nedílnou součástí tohoto
dodatku, jako příloha č. 1.
V čl. III. Nájemné se odst. 1 - 2 ruší a nahrazují se následujícím novým zněním:
1. Smluvní strany sjednaly za dočasné užívání předmětu nájmu uvedeného v čl. I, odst. 1
roční nájemné ve výši 20,00 Kč/m2/rok bez DPH, a to v souladu s Výměrem MF č. 01/2016
ze dne 27. 11. 2015 účinným od 1. 1. 2016, za 129 m2 celkem:
2.580,00 Kč/rok (slovy: dvatisícepětsetosmdesátkorunčeských)
2. Celkové roční nájemné ve výši 2.580,00 Kč bez DPH je splatné v pravidelných ročních
splátkách, a to vždy 15. dne prvního měsíce daného roku na účet pronajímatele vedený u
Komerční banky, a.s., číslo účtu 27-7706040217/0100 pod variabilním symbolem
8011001608 na základě splátkového kalendáře, který pronajímatel zašle nájemci spolu
s uzavřeným dodatkem.
2. Ostatní ustanovení
1. Vzhledem k tomu, že provedení vkladu předmětných pozemků na nájemce – Ústecký kraj
do katastru nemovitostí nabylo právních účinků dne 23. 11. 2015, smluvní strany se dohodly
na vypořádání předem zaplaceného nájemného takto:
• Přeplatek nájemného za rok 2015 ve výši 9.639,32 Kč zašle pronajímatel nájemci na
základě zaslaného Opravného dokladu ke Splátkovému kalendáři na rok 2015 – č. 2 do 30
dnů po uzavření tohoto dodatku.
• Přeplatek nájemného za 1. čtvrtletí 2016 bude využit na úhradu nájemného za 2.– 4.
čtvrtletí 2016, kdy zbylou část ve výši 19.975,00 Kč zašle pronajímatel nájemci do 30 dnů po
uzavření tohoto dodatku.
3. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání výše uvedené nájemní smlouvy, včetně dodatků zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž
pronajímatel a nájemce obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dne 1.4.2016.
Přílohy: č. 1 - snímek katastrální mapy
č. 2 - doklad o rozhodnutí Rady Ústeckého kraje o uzavření dodatku

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

V ..................... dne..................

Pronajímatel:
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Nájemce:
Ústecký kraj

....................................................
Ing. Pavel Surý
generální ředitel

…………………………………
Oldřich Bubeníček
hejtman kraje
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Příloha č. 12 k usnesení č. 69/106R/2016
Příloha č. 5 k bodu č. 40

Krajský úřad
Číslo půjčitele:
Číslo vypůjčitele:

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
smluvní strany:
Půjčitel:
ZO Asociace Víceúčelových Základních Organiczací
se sídlem
: Litoměřická 31, 41148 Křešice
zastoupená
: Miroslavem Týle, předsedou základní organizace
IČ
: 68454996
Bankovní spojení
: Poštovní banka
číslo účtu: 255401252/0300
E-mail/telefon
: Tyle.Mirek@seznam.cz/ 602470810
(dále jen „Půjčitel“)
a
Vypůjčitel:
Ústecký kraj
se sídlem
zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Kontaktní osoba
E-mail/telefon

:
:
:
:
:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 882733379/0800, VS 459
: Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru
: simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407

(dále jen „Vypůjčitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝPŮJČCE
(dále jen „Smlouva“):

von

I.
Předmět Smlouvy
1.

Půjčitel je vlastníkem pozemků:
p.č. 35/10, druh pozemku: ostatní plocha,
p.č. 813/14, druh pozemku: ostatní plocha,
zapsaných na listu vlastnictví č. 436 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální
pracoviště Litoměřice nacházející se v k.ú. Nučnice

2.

Půjčitel touto Smlouvou přenechává Vypůjčiteli do užívání, části pozemků
p.č. 35/10, trvalý zábor 179 m2
p.č. 813/14, trvalý zábor 64 m2
(dále jen „předmět výpůjčky“).

3.

Půjčitel přenechává k užívání Vypůjčiteli předmět výpůjčky podle této Smlouvy, za účelem realizace stavby nazvané „Labská stezka č. 2 – 3. etapa“ (dále jen „Stavba“), jejímž
předmětem je připravovaná výstavba cyklostezky.
II.
Podmínky výpůjčky

1.

Půjčitel přenechává Vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu určitou, a to ode dne
předání předmětu výpůjčky po dobu 5 let od finančního ukončení projektu „Labská stezka č. 2 - 3. etapa“, nejdéle však do 31. 12. 2023.

2.

Půjčitel přenechává Vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky bezplatně.

3.

Vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky užívat pouze a výlučně k účelu, který byl v této
Smlouvě sjednán.

4.

Půjčitel je oprávněn k přístupu na předmět výpůjčky za účelem kontroly jeho stavu a
způsobu jeho užívání.

5.

Půjčitel výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že na předmět výpůjčky jsou oprávněni
vstupovat a vjíždět kromě Vypůjčitele i zhotovitel(é) Stavby i všechny ostatní osoby jakkoli zúčastněné na stavbě. Informace o zhotoviteli(ích) Stavby je Vypůjčitel povinen neprodleně Půjčiteli sdělit, a to i v případě jakýchkoli změn.

6.

Půjčitel dále bere na vědomí, že na předmět výpůjčky budou vjíždět i nákladní vozidla,
stavební stroje a další stavební mechanizmy.

7.

Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky přenechat jiné osobě bez písemného svolení
Půjčitele.
III.
Výpověď Smlouvy

1.

Půjčitel může tuto Smlouvu vypovědět, jestliže Vypůjčitel užívá předmět výpůjčky
v rozporu se sjednaným účelem užívání nebo poruší další povinnosti stanovené v této
Smlouvě.

2.

Smlouvu je možné vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet dnem
následujícím po doručení výpovědi.

von

IV.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1.

Vypůjčitel tímto potvrzuje, že o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. ………………………. ze dne ………………...

2.

Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě 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.

4.

Tato Smlouva je sepsána ve třech paré s platností originálu, přičemž půjčitel obdrží jedno vyhotovení, vypůčitel dvě vyhotovení.

5.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

6.

Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1: Situační nákresy.
V.
Podpisy smluvních stran

1.

Smluvní strany 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, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Křešicích dne ………................…

…………………………………………….
Miroslav Týle
předseda základní organizace

Příloha. Situační zákresy

von

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

………………………………………………
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Příloha č. 13 k usnesení č. 70/106R/2016
Příloha č. 6 k bodu č. 41

Příloha č. 14 k usnesení č. 92/106R/2016
Příloha č. 7 k bodu č. 63
č.sml. 7700070713/1/VB

SMLOUVA
o zřízení věcného břemene
uzavřená v souladu s ustanovením § 59 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 1257 – 1266 a 1299 - 1302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami:
Ústecký kraj
Se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 882733379/0800
Č. smlouvy:
dále jen „povinný“
a
RWE GasNet, s.r.o.
Se sídlem: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23083
IČ: 27295567
DIČ: CZ27295567
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 17663193/0300
zastoupen na základě plné moci společností
RWE Distribuční služby, s.r.o.
Se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57165
IČ: 27935311
Zastoupena na základě plné moci:
Marií Rysovou, vedoucí realizace staveb - Plzeň
Ing. Monikou Suchou, technikem majetkoprávní podpory
dále jen „oprávněný“

I.

1. Povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 3035/1 zapsaného na LV č. 3193
pro k.ú. Varnsdorf, obec Varnsdorf, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště
Rumburk (dále jen „služebný pozemek“).
Povinný dále prohlašuje, že vlastnictví ke služebnému pozemku ke dni podpisu této smlouvy nepozbyl.
2. Oprávněný je vlastníkem plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf-Seifertova+3“, číslo stavby
7700070713 včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, které je uloženo
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ve služebném pozemku v celkové délce 5,93 m tedy 16,31 m (dále jen „plynárenské zařízení“).

II.

1. Povinný zřizuje ke služebnému pozemku ve prospěch oprávněného věcné břemeno ve smyslu služebnosti spočívající:
a) v právu zřídit a provozovat na služebném pozemku plynárenské zařízení
b) v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení
(dále jen „věcné břemeno“).
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2. Věcné břemeno se zřizuje úplatně na dobu neurčitou.
3. Smluvní strany se dohodly na rozsahu věcného břemene 1 m na obě strany od půdorysu plynárenského zařízení.
4. Skutečná poloha plynárenského zařízení včetně rozsahu věcného břemene je stanovena a vyznačena v geometrickém plánu č. 5234-110/2015, ze dne 12.10.2015, vyhotoveném Zbyňkem Votavou, potvrzeném dne 14.10.2015 Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
Geometrický plán tvoří nedílnou součást této smlouvy.
5. Povinný prohlašuje, že služebný pozemek je bez faktických i právních vad a neexistují žádné okolnosti, které by bránily řádnému výkonu práv z věcného břemene. Oprávněný práva z věcného břemene přijímá a povinný se zavazuje jejich výkon strpět.
6. Náklady spojené s běžným udržováním služebného pozemku nese povinný.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene v celkové výši
1.631,- Kč (slovy tisícšestsettřicetjednakorun českých) bez DPH (dále jen „úplata“).
2. Je-li povinný plátcem daně z přidané hodnoty a hradí-li úplatu oprávněný, slouží tato smlouva jako
daňový doklad. Základ daně činí 1.631,- Kč, základní sazba daně z přidané hodnoty 21 %, vypočtená
daň 342,50 Kč. Úplata včetně daně z přidané hodnoty činí 1.973,50 Kč (slovy tisícdevětsetsedmdesáttřikorun českých, padesát haléřů). Za datum vystavení daňového dokladu a datum zdanitelného
plnění se považuje datum uzavření této smlouvy. Povinnou náležitostí daňového dokladu je bankovní
účet zveřejněný u Ministerstva financí.
3. Částka bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet povinného na základě faktury (daňového
dokladu) vystavené povinným se splatností do 30 dnů ode dne vystavení faktury.
4. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u povinného naplněny podmínky ust. § 106a
ZoDPH (nespolehlivý plátce) nebo bude na daňovém dokladu - smlouvě uveden bankovní účet nezveřejněný zákonným způsobem ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH (nezveřejněný účet), je
oprávněný oprávněn postupovat dle ust. § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně.
V takovém případě je oprávněný oprávněn uhradit část finančního závazku ve výši vypočtené daně
z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet povinného, ale přímo na bankovní účet příslušného
správce daně. Tímto bude finanční závazek oprávněného vůči povinnému v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnaný.

IV.

1. Oprávněný podá návrh na zápis věcného břemene dle této smlouvy do katastru nemovitostí a ponese
náklady s tím spojené.
2. Pro případ zamítnutí zápisu věcného břemene na základě této smlouvy katastrálním úřadem se
smluvní strany zavazují učinit veškeré relevantní kroky k odstranění překážek provedení zápisu při
zachování smyslu a účelu této smlouvy.

V.

K ochraně plynárenského zařízení je dle příslušných ustanovení energetického zákona zřízeno ochranné
pásmo v rozsahu 1 m na obě strany od půdorysu. V tomto ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích ohrozily plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství, spolehlivost
a bezpečnost jeho provozu, zejména stavební činnosti, zemní práce, umísťování konstrukcí, zřizování
skládek a uskladňování materiálů, není-li oprávněným stanoveno jinak.
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VI.

1. Vznikla-li vlastníku nebo nájemci nemovité věci v důsledku výkonu výše uvedených práv z věcného
břemene provozovatele distribuční soustavy majetková újma nebo je-li omezen v užívání nemovité
věci, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu včetně úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku. Právo na tuto náhradu je nutno uplatnit u provozovatele distribuční soustavy, který
způsobil majetkovou újmu nebo omezení užívání nemovité věci, do 6 měsíců ode dne, kdy se o tom
vlastník nebo nájemce dozvěděl.
2. Provozovatel distribuční soustavy je povinen co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitých
věcí a vstup na jejich nemovitou věc jim oznámit. Po skončení prací je povinen uvést nemovitou věc
do předchozího stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání dotčené nemovité věci a oznámit tuto skutečnost vlastníku
nemovité věci. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

VII.

1. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy obdrží oprávněný, jeden stejnopis
povinný a jeden stejnopis je určen pro potřeby řízení před katastrálním úřadem.
2. Povinný tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto ................. usnesením
.................... č. .....…………… ze dne ………..

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

V Plzni dne ....................

......................................
Povinný
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

......................................
Oprávněný
Marie Rysová
vedoucí realizace staveb - Plzeň

......................................
Oprávněný
Ing. Monika Suchá
technik majetkoprávní podpory

Přílohy:
Příloha č. 1 Geometrický plán č. 5234-110/2015
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Příloha č. 15 k usnesení č. 94/106R/2016
Příloha č. 8 k bodu č. 65

Příloha A seznam pozemků - nemovitosti, u kterých věcné břemeno zaniklo
(služebné pozemky ):

katastrální území
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Staňkovice u Žatce

parcela
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN

st.p.č.
st.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.

parcelní číslo
82/2
87/3
801/20
801/21
801/22
801/30
836/77

spoluvlastnický
podíl
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

LV
137
137
137
137
137
47
482

označení listu se
soupisem
panujících
pozemků
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

Příloha A (1) seznam pozemků - nemovitosti, u kterých oprávnění z věcného
břemene - k služebnému pozemku p.č. 82/2, k.ú. Nehasice - zaniklo (panující
pozemky) :
katastrální území
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice

parcela
KN
KN
KN
KN
KN
KN

st.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.

parcelní číslo
82/1
801/47
801/60
801/67
801/68
881/3

spoluvlastnický
podíl
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

LV
137
137
137
137
137
33

Příloha A (2) seznam pozemků - nemovitosti, u kterých oprávnění z věcného
břemene - k služebnému pozemku p.č. 87/3, k.ú. Nehasice - zaniklo (panující
pozemky) :
katastrální území
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice

parcela
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN

st.p.č.
st.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.

parcelní číslo
87/1
87/2
801/25
801/45
801/47
801/60
801/67
801/68
801/70
801/77
881/1
881/3

spoluvlastnický
podíl
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

LV
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
33
33

Příloha A (3) seznam pozemků - nemovitosti, u kterých oprávnění z věcného
břemene - k služebnému pozemku p.č. 801/20, k.ú. Nehasice - zaniklo (panující
pozemky) :
katastrální území
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice

parcela
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN

st.p.č.
st.p.č.
st.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.

parcelní číslo
82/1
87/1
87/2
801/25
801/45
801/47
801/60
801/67
801/68
801/77
881/1
881/3

spoluvlastnický
podíl
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

LV
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
33
33

Příloha A (4) seznam pozemků - nemovitosti, u kterých oprávnění z věcného
břemene - k služebnému pozemku p.č. 801/21, k.ú. Nehasice - zaniklo (panující
pozemky) :
katastrální území
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice

parcela
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN

st.p.č.
st.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.

parcelní číslo
87/1
87/2
801/25
801/26
801/45
801/47
801/60
801/67
801/68
801/77
881/1
881/3

spoluvlastnický
podíl
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

LV
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
33
33

Příloha A (5) seznam pozemků - nemovitosti, u kterých oprávnění z věcného
břemene - k služebnému pozemku p.č. 801/22, k.ú. Nehasice - zaniklo (panující
pozemky) :
katastrální území
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice

parcela
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN

p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.

parcelní číslo
801/25
801/26
801/45
801/47
801/60
801/67
801/68
801/77
881/1
881/3

spoluvlastnický
podíl
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

LV
137
137
137
137
137
137
137
137
33
33

Příloha A (6) seznam pozemků - nemovitosti, u kterých oprávnění z věcného
břemene - k služebnému pozemku p.č. 801/30, k.ú. Nehasice - zaniklo (panující
pozemky) :
katastrální území
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice
Nehasice

parcela
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN

p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.
p.p.č.

parcelní číslo
801/1
801/2
801/18
801/19
801/47
801/49
801/60
801/62
801/67
801/68
881/3
881/5

spoluvlastnický
podíl
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

LV
137
137
137
137
137
137
137
137
137
137
33
33

Příloha A (7) seznam pozemků - nemovitosti, u kterých oprávnění z věcného
břemene - k služebnému pozemku p.č. 836/77, k.ú. Staňkovice u Žatce - zaniklo
(panující pozemky) :
katastrální území
Staňkovice u Žatce

parcela
KN

p.p.č.

parcelní číslo
1694/3

spoluvlastnický
podíl
1/1

LV
223

Příloha č. 16 k usnesení č. 96/106R/2016
Příloha č. 10 k bodu č. 67

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti,

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. § 1785 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) a ve smyslu ust. § 104 odst. 3
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
elektronických komunikacích“),
1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČ: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623
bankovní spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000
zastoupena na základě plné moci právnickou osobou ARANEA NETWORK a. s.
sídlo: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ: 24126039
DIČ: CZ24126039
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17250
osoba pověřená k podpisu smlouvy na základě pověření – Jana Holubová
jako budoucí oprávněná osoba (dále jen „Oprávněný“)
a
2. Ústecký kraj
sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156
zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem
zástupce pro věcná jednání: Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového Krajského
úřadu Ústeckého kraje
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 882733379/0800
jako budoucí obtížená osoba (dále jen „Obtížený“)
(oba též jako „Smluvní strana“ nebo „Smluvní strany“),
všichni účastníci a jejich oprávnění zástupci dle vlastního prohlášení plně způsobilí k právním
jednáním
takto:

I.
1. Oprávněný je oprávněn vykonávat komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7 zákona o
elektronických komunikacích.
2. Obtížený výslovně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem:
− pozemku parc. č. 1025/27 v katastrálním území Hamr u Litvínova, v obci Litvínov,
zapsaného na LV č. 999 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Most
(dále jen Pozemek)
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K pozemku má právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje Střední odborná škola, Litvínov –
Hamr, příspěvková organizace, Mládežnická 236, Hamr, 435 42 Litvínov.
3. Pro účely této smlouvy se rozumí:
- podzemním komunikačním vedením veřejné komunikační sítě jsou dvě HDPE trubky, v
jedné trubce HDPE zafouknutý svazek mikrotrubiček, v jedné z mikrotrubiček zafouknutý
optický kabel
4.
Oprávněný
je
investorem
stavby
pod
označením
11010-056224
TM_BTA_Most_MOYML_43014_OK (dále jen „Stavba“), v jejímž rámci bude na Pozemku
umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě (dále jen „Podzemní
komunikační vedení“).
Podzemní komunikační vedení na Pozemku bude ve výlučném vlastnictví Oprávněného.
5. Předpokládaná poloha umístění Podzemního komunikačního vedení na Pozemku je vyznačena
v kopii katastrální mapy, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Skutečná poloha
umístění Podzemního komunikačního vedení na Pozemku bude zaměřena po realizaci Stavby na
Pozemku. Na základě skutečné polohy umístění Podzemního komunikačního vedení na Pozemku
bude vyhotoven geometrický plán, kterým bude vyznačena část Pozemku, k níž bude právo
odpovídající služebnosti dle této smlouvy zřízeno (dále jen „Geometrický plán“). Část Pozemku,
k níž bude právo odpovídající služebnosti dle této smlouvy zřízeno, bude po umístění Stavby na
Pozemku vyznačena v Geometrickém plánu v následujícím rozsahu:
− v šířce 0,25m na každou stranu od osy podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě umístěného na Pozemku a v délce tohoto vedení na Pozemku,
se zohledněním skutečnosti, že uvedená šířka a délka jsou limitovány hranicemi Pozemku.

II.
1. Obtížený se zavazuje uzavřít na písemnou výzvu Oprávněného smlouvu o zřízení služebnosti s
podstatnými náležitostmi uvedenými v této smlouvě.

2. Oprávněný do 6 kalendářních měsíců od dokončení Stavby, nejpozději však do 40 kalendářních
měsíců ode dne uzavření této smlouvy, písemně vyzve Obtíženého k uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti a předloží mu návrh smlouvy o zřízení služebnosti včetně Geometrického plánu.
3. Obtížený se zavazuje uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti, a to nejpozději do 6 kalendářních
měsíců ode dne doručení písemné výzvy.

III.
1. Smlouvou o zřízení služebnosti zřídí Obtížený ve prospěch Oprávněného k částem Pozemku
vyznačených Geometrickým plánem služebnost spočívající ve zřízení, provozování, údržbě
a opravách Podzemního komunikačního vedení (dále jen „Služebnost“). Služebnost zahrnuje též
právo provádět na Podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo
zlepšení jeho výkonnosti.
2. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou.
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IV.
1. Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 3.850,- Kč, slovy: třitísíce osmset
padesát korun českých (100Kč/m2, trasa cca 77m = 38,5 m2). K jednorázové náhradě bude
připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem
K poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných ve vlastní smlouvě o zřízení služebnosti, to
vše za podmínky, že k dotčení pozemku dojde v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy.

V.
1. Oprávněný se zavazuje, že při zřizování, provozu, opravách a údržbě Podzemního a Vnitřního
komunikačního vedení bude šetřit práv Obtíženého.
2. Oprávněný je povinen po ukončení stavebních prací uvést dotčené Pozemky bezodkladně na
vlastní náklady do předešlého, popřípadě náležitého stavu a nahradit škodu způsobenou
provedením prací.
3. Oprávněný je povinen oznámit Obtíženému každý vstup na Pozemek, včetně oznámení
činností, které v této souvislosti budou na Pozemku vykonávány. Oznámení musí být učiněno
písemnou formou na adresu Obtíženého uvedenou v této smlouvě, a to s dostatečným předstihem.
4. Oprávněný se zavazuje zajistit vyhotovení Geometrického plánu na své náklady a uhradit
správní poplatek za řízení o povolení zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí.

VI.
Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jsou smluvní strany vázány touto smlouvou
a zavazují se, že neučiní žádná právní jednání, která by vedla ke zmaření účelu této smlouvy.
Obtížený se tímto zavazuje, že v případě převodu vlastnického práva k Pozemku nebo k jeho části
dotčené Stavbou zaváže budoucího vlastníka k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti podle této
smlouvy.

VII.
Závazek Obtíženého uzavřít budoucí smlouvu o zřízení služebnosti zanikne, pokud do
36 kalendářních měsíců ode dne uzavření této smlouvy nedojde k zahájení realizace Stavby na
Pozemku.

VIII.
Uzavřením této smlouvy Obtížený uděluje Oprávněnému souhlas, po nabytí právní moci
územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění Stavby na Pozemku (příp. po vydání územního
souhlasu), v souladu s tímto územním rozhodnutím (příp. územním souhlasem) Stavbu na
Pozemku umístit a provozovat ji. Současně pro potřeby realizace Stavby uděluje Obtížený
Oprávněnému souhlas ke vstupu na Pozemek, příp. jeho smluvnímu dodavateli (zhotoviteli)
Stavby, a to za podmínek uvedených v čl. V bodu 3 této smlouvy.
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IX.
1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Obtížený obdrží 1 vyhotovení, Oprávněný
obdrží 1 vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel
považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
4. Smluvní strany se dohodly, že lhůta podle § 633 odst. 1 občanského zákoníku se prodlužuje na
10 let.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této
smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a
nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
6. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo
odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky
nabídky.
7. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
8. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran a
každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.
9. Obtížený tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady
Ústeckého kraje č. xx/xxx/2016 ze dne dd.mm.2016.
Přílohy:
- kopie katastrální mapy s vyznačením předpokládané polohy umístění Podzemního
komunikačního vedení na Pozemku
- výpis z obchodního rejstříku Oprávněného
- plná moc pro ARANEA NETWORK a.s.
- pověření paní Jany Holubové
V Liberci dne: ……………

V Ústí nad Labem dne: ……………

Oprávněný:

Obtížený:

.............................................................
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Jana Holubová
dle pověření

....................................................................
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 17 k usnesení č. 152/106R/2016
Příloha č. 11 k bodu č. 123

Příloha č. 18 k usnesení č. 153/106R/2016
Příloha č. 12 k bodu č. 124

Příloha č. 19 k usnesení č. 154/106R/2016
Příloha č. 13 k bodu č. 125

Příloha č. 20 k usnesení č. 155/106R/2016
Příloha č. 14 k bodu č. 126

Příloha č. 21 k usnesení č. 156/106R/2016
Příloha č. 15 k bodu č. 127

Příloha č. 22 k usnesení č. 157/106R/2016
Příloha č. 16 k bodu č. 128

Příloha č. 23 k usnesení č. 158/106R/2016
Příloha č. 17 k bodu č. 129

Příloha č. 24 k usnesení č. 161/106R/2016 Příloha č. 18 k bodu č. 132

Příloha č. 25 k usnesení č. 162/106R/2016
Příloha č. 19 k bodu č. 133

Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě č. 400 034 121
Allianz pojišťovna, a.s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 47115971
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

(dále jen „pojistitel”)
a

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum
IČ: 70892156

(dále jen „pojistník“)

1)
Do seznamu venkovního mobiliáře Ústeckého kraje zařazují strážní věže v oploceném areálu čističky odpadních vod
v k.ú. Tatinná, parc.č. 554/78, 554/72, 554/73, 554/75.
Příslušné ujednání pojistné smlouvy se upravuje následovně:
Pojištění venkovního mobiliáře
Zahrnuje se majetek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací Ústeckého kraje umístěný na veřejném
prostranství,
jako např.:
- lavičky, odpadkové koše, kontejnery, okrasné venkovní květináče,
- dopravní a informační značení, informační mapy, stojany na informační letáky, turistická databanka Ústeckého
kraje,
- informační a orientační systém průmyslové zóny Triangle (dopravní a orientační značení, informační billboardy),
- billboardy, reklamní plochy, plakátovací panely, vývěsní tabule,
- internetové kiosky (18 ks),
- pamětní kameny, pamětních desky, pomníky, památníky, sochy, boží muka, hrobky na hřbitově, vybavení
hřbitovů, včetně kapliček, drobných staveb, oplocení, kolombarií a dalšího příslušenství,
- fontány, kašny, vodotrysky, pítka,
- zábradlí, stojany na kola, závory,
- samostatně stojící rozvodové stanice, kolektory,
- kanalizace včetně poklopů a dalšího příslušenství,
- cyklostezky včetně mobilních sčítačů a dalšího příslušenství (komunikace, zábradlí, odpočívadla, zpevněné
plochy, vodící lávky pro jízdní kola apod.),
- gabionové zdi a stěny, opěrné zídky, opěrné stěny a zdi, chodníky, komunikace pro pěší, nástupní ostrůvky a
čekárny,
- kotevní prvky mobilních protipovodňových stěn vč. čerpadel a ostatního příslušenství,
- přístavní mola, části dílenské lodi včetně středotlakého potrubí (délky cca 500m) a spojovací lávky
- vánoční výzdoba,
- parkovací systémy včetně závor,
- světelná signalizace, kamerový systém, varovný informační systém, hlásiče a reproduktory veřejného rozhlasu,
- veřejné a dekorativní osvětlení, včetně příslušenství
- zastávky MHD,
- informační vitríny,
- zařízení proti střetu vozidel se zvěří,
- strážní věže,
- apod.

2)
Sjednává se pojištění příspěvkových organizací Ústeckého kraje dle přiložených přehledů pojištění platných pro
jednotlivé příspěvkové organizace.
Pojistné za pojištění jednotlivých přispěvkových organizací je uvedeno v rozpisu, který je rovněž přílohou tohoto dodatku.
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3)
Pojistná částka souboru vlastních a cizích věcí movitých na území ČR se zahrnutím nového majetku příspěvkových
organizací
navyšuje na celkových 2 640 749 784,- Kč.
Pojistná částka zásob na území ČR se zahrnutím nového majetku příspěvkových organizací navyšuje na celkových 49 761
100,- Kč.

Celkový doplatek pojistného za tento dodatek ve výši 13.275,- Kč bude pojistníkem uhrazen na účet
pojišťovacího makléře RESPECT, a.s., číslo účtu u Raiffeisenbank a.s. 7220843001/5500.
Přílohy:
- seznam příspěvkových organizací a příslušného pojistného
- přehledy pojištěného majetku jednotlivých příspěvkových organizací

Pojistník tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého
kraje
č. ……………………….. ze dne ……….

Podpisy smluvních stran:

…………………………..…………………..…..

…………………………………………

pojistník

pojistitel
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Příloha č. 26 k usnesení č. 166/106R/2016

Krajský úřad
Číslo objednatele:
Číslo dopravce:

16/SML/xxx
______________

SMLOUVA O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH
VEŘEJNOU OSOBNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVOU K ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ
OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE NA TURISTICKÉ LINCE Č. T3
uzavřená níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
Objednatel:
Ústecký kraj,
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800

(dále jen „Objednatel“)
a společnost
Dopravce:
MBM rail s.r.o.
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
zapsaný:

Žižkova 595, 551 01 Jaroměř
Ing. Jiřím Mužíkem, jednatelem společnosti
25277171
CZ25277171
Komerční banka, a. s., číslo účtu: 43-7190610257/0100,
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12265

(dále jen „Dopravce“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“)

PREAMBULE
1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon o veřejných službách“), a v souladu s čl. 5 odst. 1 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách
v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS)
č. 1191/69 a č. 1107/70, v platném znění (dále jen „Nařízení č. 1370/2007“). Tato
smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“).

ČLÁNEK 1
ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Účelem této smlouvy je řádné a plynulé zajištění dopravní obslužnosti části
území Ústeckého kraje ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o veřejných službách na
lince č. T3 a vlacích, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních
stran při poskytování veřejných služeb ve veřejné osobní drážní dopravě s cílem
zajistit dopravní obslužnost Ústeckého kraje na lince č. T3 a vlacích, které jsou
uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, Dopravcem pro Objednatele, zejména pak
vymezení podmínek, za kterých bude Dopravce na základě této smlouvy
oprávněn a povinen poskytovat veřejné služby ve veřejné osobní drážní dopravě.
ČLÁNEK 2
ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI
1. Na základě této smlouvy se Dopravce zavazuje provozovat veřejnou osobní
drážní dopravu k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na lince č. T3
a vlacích, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy a Objednatel se
zavazuje poskytovat Dopravci za veřejné služby v souladu s platnými a účinnými
právními předpisy kompenzaci ve výši a za podmínek stanovených touto
smlouvou.
2. Dopravce bude veřejnou osobní drážní dopravu dle této smlouvy provozovat
nejvýše v rozsahu 8.160 vlkm (dále jen "Maximální rozsah dopravního
výkonu").
3. Veřejná osobní drážní doprava dle této smlouvy bude provozována v období od
25. března 2016 včetně do 30. října 2016 včetně, a to výlučně o sobotách,
nedělích státem uznaných svátcích (dále jen "Doba plnění").
ČLÁNEK 3
PROVOZ VEŘEJNÉ OSOBNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY
1. Dopravce prohlašuje, že mu ze strany příslušného drážního úřadu před
uzavřením této smlouvy (i) byla pravomocně a vykonatelně udělena licence pro
provozování veřejné osobní drážní dopravy a (ii) osvědčení dopravce a (iii) má
přidělenou kapacitu železniční dopravní cesty na vlaky uvedené v příloze č. 1
této smlouvy.
2. Dopravce se v souladu s § 8 odst. 2 zákona o veřejných službách zavazuje
ke dni nabytí účinnosti této smlouvy a dále po celou dobu jejího trvání:
a) mít platnou licenci na provozování veřejné osobní drážní dopravy a osvědčení
dopravce vydané příslušným drážním úřadem,
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b) mít přidělenou kapacitu železniční dopravní cesty pro jízdní řád uvedený
v příloze č. 1 této smlouvy,
c) mít zajištěna vozidla, personál a technické zázemí nezbytné pro provozování
veřejné osobní drážní dopravy podle schváleného jízdního řádu, včetně
zázemí nezbytného pro výkon veškerých dalších služeb souvisejících s
plněním této smlouvy (zejména služeb dle čl. 6 a přílohy č. 2 a 4 této
smlouvy). Povinnost mít zajištěna vozidla nezbytná pro zajištění plnění této
smlouvy Dopravce prokáže Objednateli před zahájením provozu: prostou
kopií „Průkazu způsobilosti drážního vozidla“ a „Smlouvou o smlouvě budoucí
o nájmu drážního vozidla“ v případě, že dopravce není vlastníkem vozidla.
d) být způsobilý zajistit poskytování souhrnu činností uložených zákonem
č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění (dále jen „zákon o dráhách“),
e) splňovat standardy kvality a bezpečnosti dopravy stanovené (i) obecně
závaznými právními předpisy a (ii) touto smlouvou, zejména jejím čl. 6
a přílohou č. 2 (dále jen „Standardy kvality a bezpečnosti“).
3. Dopravce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy splnil všechny povinnosti
dle čl. 3 odst. 2 této smlouvy.
ČLÁNEK 4
DOPRAVNÍ VÝKON A JEHO CENA
1. S ohledem na vymezení linky a jednotlivých spojů dle přílohy č. 1 této smlouvy
činí základní rozsah veřejných služeb (dopravního výkonu) 8.160 vlkm (dále jen
„Základní rozsah veřejných služeb“) (Q).
2. Pro účely výpočtu kompenzace dle čl. 5 této smlouvy se do dopravního výkonu,
který Dopravce skutečně provede, zahrnuje výlučně dopravní výkon, který byl
Dopravce v příslušném časovém rozpětí povinen plnit na základě této smlouvy,
zmenšený o dopravní výkon, který Dopravce neprovedl z důvodů, že v jejich
provedení zabránily Dopravci mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překážky dle čl. 12 této smlouvy (dále jen „Objednaný dopravní výkon“).
3. Při kalkulaci své kompenzace (resp. měsíční zálohové platby a dopočtu měsíční
zálohové platby) je Dopravce povinen za všech okolností uplatňovat základní
cenu dopravního výkonu na 1 vlkm, kterou se rozumí částka vyjádřená v
penězích, která zahrnuje veškeré skutečné ekonomicky odůvodněné náklady
Dopravce a přiměřený zisk Dopravce připadající na 1 vlkm Objednaného
dopravního výkonu (dále jen „Základní cena na 1 vlkm“). Základní cena na
1 vlkm činí po celou Dobu plnění 289,- Kč, bez ohledu na to, jak velký rozsah
dopravního výkonu Dopravce ve skutečnosti realizoval.
4. Základní cena za 1 vlkm zahrnuje veškeré náklady Dopravce ve smyslu čl. 4
odst. 1 písm. c) Nařízení 1370/2007. Dopravce není oprávněn vůči Objednateli
uplatňovat jakékoliv další náklady, které nezahrnul do příslušné ceny ve smyslu
čl. 4 odst. 3 této smlouvy (např. náklady na pořízení vozidel, náklady vzniklé
v důsledku nepředvídaných okolností apod.).
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5. Dopravce tímto plně bere na vědomí stávající cenovou regulaci provozování
dopravy v rámci veřejných služeb, výpočet ceny a kompenzace dle této smlouvy
a prohlašuje, že shora uvedená cena pokrývá jeho veškeré náklady s plněním
této smlouvy a jeho přiměřený zisk.
ČLÁNEK 5
FINANČNÍ VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KOMPENZACE
1. Dopravci bude hrazena kompenzace ve výši a za podmínek stanovených v tomto
čl. 5 smlouvy.
2. Objednatel bude Dopravci v každém příslušném kalendářním měsíci Doby plnění
od března 2016 včetně do října 2016 včetně poskytovat měsíční zálohovou
platbu dle rozpisu zálohových plateb.
Rozpis zálohových plateb:
Číslo

Termín

Výše zálohové platby

1.

23.3.2016

69 360,- Kč

2.

5.4.2016

156 060,- Kč

3.

5.5.2016

156 060,- Kč

4.

5.6.2016

138 720,- Kč

5.

5.7.2016

208 080,- Kč

6.

5.8.2016

138 720,- Kč

7.

5.9.2016

121 380,- Kč

8.

5.10.2016

190 740,- Kč

3. Vždy do 20. dne po skončení kalendářního měsíce, spolu s „měsíčním výkazem
výkonů a tržeb“ (příloha č. 6 této smlouvy), předloží Dopravce Objednateli
fakturu k vyúčtování nároku na úhradu kompenzace se splatností 21 dní ode
dne doručení Objednateli. V případě, že Objednatel shledá v předložené faktuře
nebo v měsíčním výkazu výkonů a tržeb chybu, vrátí ji Dopravci k přepracování.
Splatnost faktury běží znovu od dne doručení opravené faktury. Součástí
měsíčního výkazu výkonů a tržeb bude vyčíslení skutečně provedených
dopravních výkonů v daném měsíci (počet vlkm), vyčíslení veškerých nákladů
a přiměřeného zisku Dopravce na 1 vlkm (jež nesmí převýšit základní cenu na
1 vlkm), celkové vyčíslení za provedené dopravní výkony, vyčíslení skutečných
tržeb, vyčíslení případného snížení ceny (za použití zálohového vozidla dle
přílohy č. 2 této smlouvy), výsledná částka skutečné kompenzace a dále
vyčíslení poskytnuté zálohy a tomu odpovídajícího nedoplatku nebo přeplatku.
4. Dopravce je povinen výši kompenzace („K“) za celou Dobu plnění vypočíst
následujícím způsobem:
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K = {(Q – R) . C } – T
kde:
Q….
R…..
C…….
T …….

je Objednaný dopravní výkon v příslušném (již ukončeném)
kalendářním měsíci
je Nerealizovaný dopravní výkon v příslušném kalendářním měsíci
je Základní cena za 1 vlkm
je částka odpovídající Výnosům pro výpočet kompenzace dosaženým
Dopravcem v příslušném kalendářním měsíci

Nerealizovaný dopravní výkon („R“) se pro účely výpočtu kompenzace podle
tohoto článku rozumí takový dopravní výkon, který Dopravce neuskutečnil
z důvodů na straně Dopravce. V měsíčním výkazu výkonů a tržeb dopravce
uvede důvody nerealizovaného dopravního výkonu, např. (i) Dopravce neprovedl
dopravní výkon v důsledku porušení svých povinností dle této smlouvy
(nevypravil vlak nebo jeho část), (ii) provedl dopravní výkon tak, že byl vlak na
výjezdu z výchozí stanice zpožděn o více než 60 minut nebo na příjezdu do
jakékoliv další zastávky vlaku zpožděn o více než 60 minut, (iii) zpoždění nebo
nevyjetí vlaku (nebo jeho části), bylo způsobeno mimořádnými
nepředvídatelnými a nepřekonatelnými překážkami ve smyslu čl. 12 této
smlouvy (iv) Dopravce provedl dopravní výkon tak, že vlak vyjel z výchozí
stanice či jakékoliv další zastávky oproti jízdnímu řádu s časovým náskokem.
Výnosy pro výpočet kompenzace se pro účely výpočtu kompenzace podle
tohoto článku budou rovnat součtu veškerých skutečných výnosů vyplývajících
z poskytování veřejných služeb Dopravcem dle této smlouvy bez DPH, zejména,
nikoliv však výlučně, tržeb z jízdného či podílů na tržbách z předplatného
i jednotlivého jízdného, které budou v souladu s čl. 7 této smlouvy clearingovým
centrem přiděleny k výkonům Dopravce dle této smlouvy (ke každému
příslušnému kalendářnímu měsíci).
5. Kompenzaci vypočítanou výše uvedeným postupem je Dopravce povinen snížit
o výši měsíční zálohové platby z předchozího kalendářního měsíce, kterou mu
Objednatel zaplatil v souladu s rozpisem zálohových plateb (dle čl. 5 odst. 2 této
smlouvy).
6. Objednatel není povinen vyplatit Dopravci měsíční zálohovou platbu, pokud
Dopravce v rozporu se svými povinnostmi přeruší, omezí či ke stanovenému
termínu nezahájí provoz libovolného vlaku uvedeného v příloze č. 1 této
smlouvy, a to až do pátého dne následujícího po dni, kdy Dopravce sjedná
nápravu.
ČLÁNEK 6
NORMY KVALITY
1. Dopravce je povinen mít pro účely plnění této smlouvy po celou dobu jejího trvání
k dispozici (i) alespoň 1 drážní vozidlo splňující Standardy kvality a bezpečnosti
dle přílohy č. 2 této smlouvy (dále jen „základní vozidlo“) coby vozidlo
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provozující veřejnou osobní drážní dopravu na lince č. T3 dle přílohy č. 1 této
smlouvy, a dále (ii) dostatečný počet zálohových drážních vozidel splňujících
Standardy kvality a bezpečnosti dle přílohy č. 2 této smlouvy (dále jen
„zálohová vozidla“).
Dopravce je povinen provozovat veřejnou osobní drážní dopravu dle této
smlouvy prostřednictvím základního vozidla dle bodu (i) výše. Základní vozidlo
může být Dopravcem využíváno pro jiné účely než pro plnění povinností
Dopravce dle této smlouvy pouze do té míry, do jaké nebude mít použití tohoto
vozidla pro jiné účely negativní dopad na plnění povinností Dopravce
vyplývajících z této smlouvy. Dopravce v žádném případě nemůže odmítnout
plnění dle této smlouvy s poukazem na skutečnost, že vozidlo určené k plnění
této smlouvy využívá pro jiné účely. V případě porušení povinností Dopravce
nebude tato skutečnost považována za mimořádnou nepředvídatelnou
a nepřekonatelnou překážku dle čl. 12 této smlouvy.
Za podmínek uvedených výše je Dopravce oprávněn používat pro jiné účely též
zálohová vozidla, resp. další vybavení určené pro plnění povinností Dopravce dle
této smlouvy.
2. Dopravce je povinen využívat pouze taková drážní vozidla, která mohou být v
České republice dle obecně závazných právních předpisů provozována ve
veřejné osobní drážní dopravě, a řádně dodržovat veškeré povinnosti s jejich
provozem spojené.
3. Dopravce je povinen zajistit, že jeho provoz bude splňovat příslušné Standardy
kvality a bezpečnosti, a je rovněž povinen zajistit výkon dalších služeb
souvisejících s plněním této smlouvy. Dopravce je zejména, nikoliv však výlučně,
povinen:
a) zajistit, že drážní vozidla používaná k plnění této smlouvy budou splňovat
veškeré požadavky blíže specifikované v příloze č. 2 této smlouvy;
b) evidovat výkony drážních vozidel nasazených k plnění této smlouvy
způsobem dle přílohy č. 2 této smlouvy;
c) pečovat o interiér a vzhled drážního vozidla způsobem dle přílohy č. 2 této
smlouvy;
d) zajistit, aby jeho personál používal při plnění této smlouvy stejnokroj dle
požadavků uvedených v příloze č. 2 této smlouvy;
e) zajistit poskytování informací telefonicky a dálkovým přístupem;
f) zajistit operativní nasazování zálohových vozidel způsobem dle přílohy č. 2
této smlouvy;
g) zajistit dispečerské řízení provozu způsobem dle přílohy č. 2 této smlouvy;
h) zajistit, že personál dopravce bude zajišťovat odbavování cestujících
přenosným elektronickým odbavovacím systémem v souladu s přílohou č. 4
této smlouvy a bude využívat veškeré funkcionality elektronického
odbavovacího systému stanovené touto smlouvou při plnění povinností dle
této smlouvy;
i) zajistit, že pro tisk jízdních dokladů dle této smlouvy bude používán papír
s ochrannými prvky dle přílohy č. 4 smlouvy, který mu za tím účelem bude
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bezúplatně poskytnut Objednatelem, a že tento papír nebude zneužit pro jiné
účely než pro plnění povinností dle této smlouvy.
4. Dopravce je povinen mít vedle předepsaného minimálního počtu základních
vozidel dle čl. 6 odst. 2 této smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy zajištěn
dostatek zálohových vozidel, servisních služeb, náhradních dílů, personálu
a dalších nezbytných věcí a práv (včetně potřebných rezerv) pro plnění svých
závazků z této smlouvy tak, aby byl s vynaložením odborné péče schopen za
všech okolností dodržet veškeré požadavky stanovené touto smlouvou, zejména,
nikoliv však výlučně, stanovené Standardy kvality a bezpečnosti a výkon dalších
služeb souvisejících s plněním dle této smlouvy. Dopravce se zavazuje provádět
kontrolní prohlídky vozidel používaných k plnění této smlouvy a servisní zásahy
na nich na pravidelné bázi standardizovaným a kontrolovatelným způsobem.
Dopravce je za tím účelem povinen buď udržovat vlastní opravárenské kapacity,
nebo zajistit pravidelný preventivní servis a opravárenství subdodávkou od třetí
osoby.
5. Dopravce je povinen zajistit, aby byl jeho personál proškolen pro jednání
v krizových situacích, ve vztahu k cestujícím dodržoval normy slušného chování,
ovládal plynně český jazyk (případně rozuměl česky a ovládal plynně slovenský
jazyk) a aby byl schopen poskytovat v českém nebo slovenském jazyce základní
informace o jízdních řádech, tarifech a přepravních podmínkách Dopravce
na dané lince. Na požádání cestujících je personál Dopravce povinen asistovat
s nástupem, výstupem a pohybem osob přepravujících dětský kočárek či osob
s omezenou schopností pohybu a orientace ve vlaku.
6. Dopravce je povinen vydat a uveřejnit tarif a přepravní podmínky, které budou
uplatňovány vůči cestujícím ve vlacích na lince popsaných v příloze č. 1 této
smlouvy a od nichž se Dopravce nesmí odchýlit. Tarif včetně tarifní mapy za tím
účelem vypracuje Objednatel dle principů uvedených v příloze č. 4, č. 5 a č. 7
této smlouvy. Přepravní podmínky vypracuje Dopravce tak, aby byly jím
vypracované přepravní podmínky v souladu se základními požadavky
Objednatele stanovenými v příloze č. 4, č. 5 a č. 7 této smlouvy. Objednatel je
oprávněn tarif či základní požadavky na přepravní podmínky dle přílohy č. 5
kdykoliv změnit, přičemž Dopravce je v takovém případě povinen tyto změny
přijmout a případně upravit jím vypracované přepravní podmínky tak, aby
odpovídaly změněným základním požadavkům Objednatele. Změny v tarifu
či základních požadavcích na přepravní podmínky Objednatel písemně oznámí
Dopravci nejméně 60 kalendářních dnů přede dnem, od kterého mají být takové
změny v tarifu či přepravních podmínkách uplatňovány vůči cestujícím. Dopravce
je v takovém případě povinen informovat cestující o změnách v tarifu
a přepravních podmínkách prostřednictvím svých webových stránek a dále ve
všech vozidlech používaných k plnění této smlouvy, a to nejméně
14 kalendářních dnů přede dnem, od kterého mají být změněný tarif či přepravní
podmínky vůči cestujícím uplatňovány. V souvislosti se změnami tarifu či
přepravních podmínek dle tohoto odstavce spolu Smluvní strany vždy bez
zbytečného odkladu uzavřou dodatek k této smlouvě, který bude příslušné změny
reflektovat.
7. Dopravce je povinen provádět odbavování cestujících dle principů uvedených
v příloze č. 4 a vydat každému cestujícímu doklad v souladu s tarifem
a přepravními podmínkami uvedenými v příloze č. 5. Dopravce je povinen
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k odbavování cestujících využívat výhradně elektronický odbavovací systém,
který bude Dopravci bezplatně zapůjčen Objednatelem na základě smlouvy
o zápůjčce elektronického odbavovacího systému dle čl. 7 odst. 3 písm b) této
smlouvy. Elektronický odbavovací systém bude zajišťovat kompletní komunikaci
(čtení i zápis) při jakékoliv operaci s bezkontaktní čipovou kartou (prodej jízdního
dokladu, zobrazení jízdních dokladů na bezkontaktní čipové kartě při nástupu
cestujícího, dobití elektronické peněženky) v časovém limitu 2s. Dopravce bude
v obsluze elektronického odbavovacího systému proškolen (obsluha zařízení,
aktualizace vstupních dat o tarifu, aktualizace seznamu zakázaných karet,
evidence prodaných jízdních dokladů, aj.).
Data elektronického odbavovacího systému musí být Dopravcem aktualizována,
a to vždy nejpozději do 24 hodin poté, co budou aktualizovaná data Dopravci
Objednatelem, popř. clearingovým centrem dle čl. 7 této smlouvy poskytnuta.
Objednatel je v souvislosti s odbavováním cestujících oprávněn jednostranně
stanovit, které jízdní doklady je Dopravce na linkách provozovaných dle této
smlouvy povinen uznávat; Dopravce je v této souvislosti povinen evidovat
elektronickým odbavovacím systémem všechny cestující s nárokem
na bezplatnou přepravu a všechny cestující s jízdním dokladem, který je
Dopravce povinen uznávat dle instrukcí Objednatele (např. cestující se síťovou
jízdenkou Labe-Elbe, která se neukládá na čipové karty, či cestující s jakýmkoliv
jízdním dokladem stanoveným Objednatelem). Dopravce je povinen vést přesnou
evidenci prodaných jízdních dokladů ve struktuře jednotlivých druhů těchto
dokladů (na konci každého provozního dne vytiskne tzv. „koncový lístek“) a tuto
evidenci předloží Objednateli v prosté kopii za každý ukončený měsíc provozu.
Tuto evidenci je Dopravce povinen uchovávat po celou Dobu plnění a nejméně 5
let poté.
V případě, že dojde k poruše elektronického odbavovacího zařízení, vydá
Dopravce cestujícím náhradní jízdní doklad v hodnotě 0,- Kč platný jen pro daný
vlak. O poruše elektronického odbavovacího zařízení je Dopravce povinen
neprodleně informovat Objednatele.
ČLÁNEK 7
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
1. Za účelem zkvalitnění veřejné dopravy na území Ústeckého kraje Objednatel
zavedl integrovaný dopravní systém Doprava Ústeckého kraje (dále jen „IDS“),
jehož podstatné prvky jsou popsány v příloze č. 7 této smlouvy. IDS umožňuje
zejména:
a) snazší přepravu cestujících veřejnou dopravou včetně možnosti kombinace
více druhů veřejné dopravy (např. vlak a autobus);
b) koordinaci v přepravně - provozní oblasti veřejné dopravy směřující k zajištění
optimálních vazeb mezi spoji a dopravními prostředky provozovanými různými
dopravci a společné nebo vzájemně provázané poskytování souvisejících
služeb;

8

c) koordinaci v oblasti tarifní spočívající v používání jednotného tarifu
u zúčastněných dopravců, aniž by tím musela být dotčena platnost jiných
tarifů používaných těmito dopravci;
d) kooperaci v oblasti ekonomiky, organizace a řízení mezi dopravci a dalšími
subjekty zodpovědnými za hromadnou dopravu osob.
2. V souvislosti s fungováním IDS na území Ústeckého kraje je Dopravce povinen
ve všech vlacích provozovaných dle této smlouvy uznávat vzájemně jízdní
doklady IDS vydané ostatními dopravci zajišťujícími veřejnou osobní dopravu
v rámci IDS, jakož i jakékoliv jiné jízdní doklady, jejichž povinné uznávání
Dopravcem na linkách provozovaných dle této smlouvy je Objednatel oprávněn
Dopravci jednostranně stanovit dle čl. 6 odst. 7 této smlouvy.
3. Dopravce je povinen před zahájením provozu uzavřít níže uvedené smlouvy
nutné pro zapojení do IDS Dopravy Ústeckého kraje (DÚK):
a) Příkazní smlouva s clearingovým centrem IDS DÚK
b) Smlouva o zápůjčce elektronického odbavovacího systému
Uzavření výše uvedených smluv nebude mít vliv na nabídkovou cenu (jedná se
např. o stanovení podmínek bezplatného zapůjčení přístroje el. odbavovacího
systému, řešení termínu zasílání dat do zúčtovacího centra, popis činností, které
zúčtovací centrum dělá jménem dopravce.
4. V provozních dnech turistické linky je Dopravce povinen v pravidelných
intervalech 24 hodin, nebude-li Smluvními stranami dojednána doba delší:
a) předávat clearingovému centru a v záloze též Objednateli informace
o transakcích elektronického odbavovacího systému ve formě dle přílohy č. 4
a č. 7 této smlouvy; Dopravce je v této souvislosti rovněž povinen zajistit
součinnost s dodavateli odbavovacího zařízení, kteří jej spravují, aby
informace o transakcích elektronického odbavovacího systému byly úplné,
a tak zamezit ztrátám transakcí; ztrátou transakce se přitom rozumí přerušení
vzestupné řady čísel Dopravcem realizovaných transakcí;
b) předávat clearingovému centru a v záloze též Objednateli identifikační data o
všech zařízeních používaných Dopravcem v elektronickém odbavovacím
systému;
c) zajistit součinnost s dodavateli při přijímání dat od clearingového centra (např.
aktualizovaný seznam zakázaných čipových karet (tzv. blacklist) a jeho
nahrávání do všech zařízení elektronického odbavovacího systému tak, aby
nebylo možné použití zakázaných čipových karet).
5. Dopravce jmenuje kontaktní osobu, která bude jménem dopravce komunikovat
s dodavateli elektronického odbavovacího systému po celou dobu účinnosti této
smlouvy a tyto údaje sdělí též dodavateli elektronického odbavovacího systému:
Jméno, příjmení: Ing. Jiří Mužík
e-mailová adresa: muzik@mbmr.cz
telefonický kontakt: + 420 731 415 372 .
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6. Mezi jednotlivými dopravci zapojenými do IDS bude probíhat v každém
kalendářním měsíci vzájemné zúčtování jimi inkasovaných tržeb, a to
prostřednictvím clearingového centra. Clearingové centrum bude na základě
informací dle výše uvedeného čl. 7 odst. 4 této smlouvy poskytnutých
Dopravcem, resp. jinými dopravci zapojenými do IDS, identifikovat ve vztahu ke
každému kalendářnímu měsíci výkony provedené Dopravcem výhradně na
linkách provozovaných Dopravcem dle této smlouvy a dopravní výkony
provedené Dopravcem či jinými dopravci na jiných linkách v rámci IDS.
Clearingové centrum následně vypočte výši tržeb, která takovým výkonům
Dopravce provedeným dle této smlouvy odpovídá, a porovná ji s výší tržeb,
kterou Dopravce v příslušném kalendářním měsíci skutečně inkasoval.
V případě, že budou tržby skutečně inkasované Dopravcem v příslušném
kalendářním měsíci vyšší než tržby, které souvisí s výkony provedenými
Dopravcem dle této smlouvy, je Dopravce povinen zaslat částku odpovídající
tomuto rozdílu třetí osobě či třetím osobám (jiným dopravcům zapojeným do IDS)
prostřednictvím bankovního převodu a dle instrukcí clearingového centra. Budouli naopak tržby skutečně inkasované Dopravcem v příslušném kalendářním
měsíci nižší než tržby, které by měl Dopravce inkasovat za výkony provedené v
příslušném kalendářním měsíci dle této smlouvy, bude Dopravci zaslána částka
odpovídající tomuto rozdílu třetí osobou či třetími osobami (jinými dopravci
zapojenými do IDS) prostřednictvím bankovního převodu a dle instrukcí
clearingového centra. Dopravce je v souvislosti s prováděním zúčtování dle
tohoto odstavce povinen řídit se písemnými instrukcemi clearingového centra
a příslušnou platbu vždy provést (resp. přijmout) do 10 kalendářních dnů ode
dne, kdy Dopravce takovou písemnou instrukci obdrží. Objednatel je oprávněn
stanovit podrobnosti týkající se zúčtování tržeb dle tohoto odstavce a dále
stanovit, ve vztahu ke kterým jízdním dokladům (např. síťovým jízdenkám LabeElbe či jiným jízdním dokladům stanoveným Objednatelem dle čl. 6 odst. 9 této
smlouvy) bude zúčtování probíhat odlišným způsobem.

ČLÁNEK 8
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI DOPRAVCE
1. Dopravce je povinen předložit Objednateli nejpozději do 20 dnů po skončení
každého kalendářního měsíce od března 2016 včetně do října 2016 včetně
v tištěné a elektronické podobě (soubor MS Excel nebo ekvivalent, za
předpokladu, že takový ekvivalentní formát Objednatel předem akceptuje)
„měsíční výkaz výkonů a tržeb“ dle vzoru obsaženého v příloze č. 6 smlouvy.
Tento měsíční výkaz výkonů a tržeb musí být vyplněn řádně a pravdivě a jeho
tištěná podoba podepsána osobou oprávněnou jednat za Dopravce.
Nestandardní skutečnosti Dopravce doprovodí vysvětlujícím komentářem.
2. Dopravce je povinen umožnit Objednateli kdykoliv na vyžádání provést kontrolu
veškerých dat potřebných pro posouzení správnosti údajů vykazovaných
Dopravcem dle předchozích odstavců tohoto článku či jiných ustanovení této
smlouvy. Dopravce je rovněž povinen kdykoliv na vyžádání Objednateli umožnit
kontrolu plnění jakýchkoliv povinností Dopravce dle této smlouvy nebo
skutečnosti, zda Dopravce splňuje veškeré zákonné požadavky pro provozování
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veřejné osobní železniční dopravy v režimu veřejné služby. Při kontrolách je
Dopravce povinen poskytnout Objednateli veškerou požadovanou součinnost,
zejména poskytnout Objednateli veškeré vyžádané dokumenty relevantní pro
plnění této smlouvy včetně výročních zpráv, účetních závěrek a jiných účetních
dokladů, zpřístupnit objekty a dopravní prostředky používané k plnění této
smlouvy a zajistit přítomnost vedoucích zaměstnanců či členů orgánů Dopravce
na jednáních, která budou v rámci kontroly Objednatelem požadována.
Objednatel je povinen provádět kontroly způsobem, který nebude nad
přiměřenou míru zatěžovat běžný provoz podniku Dopravce.
3. Dopravce je povinen zajistit, že po celou dobu trvání této smlouvy bude řádně
oprávněn ji dle příslušných právních předpisů plnit.
4. Dopravce se zavazuje vést objektivní, správné, úplné a průkazné účetnictví
v souladu s příslušnými právními předpisy. Poskytuje-li Dopravce přepravní
služby nebo jiné činnosti mimo poskytování veřejných služeb v přepravě
cestujících podle této smlouvy, je v souladu s § 23 odst. 5 zákona o veřejných
službách povinen vést evidenci o nákladech a výnosech z poskytovaných
veřejných služeb v přepravě cestujících podle jednotlivých smluv o veřejných
službách a rozhodnutí o uložení veřejné služby. Pokud Dopravce poruší platné
předpisy nebo pravidla stanovená touto smlouvou o použití finančních prostředků
určených k úhradě kompenzace ve veřejné osobní drážní dopravě, je povinen
finanční prostředky, které neoprávněně použil nebo zadržel, či jejichž použití
řádně neprokázal, v plné výši neprodleně vrátit na účet Objednatele.
5. Objednatel je oprávněn pověřit provedením jakékoliv kontroly dle této smlouvy,
vyjednáváním jakýchkoliv podmínek dle této smlouvy či poskytováním
a získáváním informací o jakémkoliv aspektu této smlouvy externího poradce,
zejména auditora či právního, účetního nebo technického poradce. Dopravce je
povinen poskytnout takovému poradci stejnou součinnost, jakou by byl jinak
povinen poskytnout Objednateli.
6. Dopravce se zavazuje provádět i jiné činnosti v této smlouvě výslovně
nezmíněné, jsou-li nezbytné k jejímu plnění; pro vyloučení pochybností platí, že
toto ustanovení nezakládá nárok Dopravce na úhradu jakýchkoliv částek mimo
kompenzaci poskytovanou dle čl. 5 této smlouvy.
7. Dopravce je oprávněn použít k plnění této smlouvy subdodavatelů. Dopravce je
však povinen realizovat veškeré dopravní výkony dle schválených jízdních
řádů tvořících přílohu č. 1 smlouvy sám, tj. nikoliv prostřednictvím
subdodavatelů.
ČLÁNEK 9
SANKCE PRO PŘÍPAD NEDODRŽENÍ SMLOUVY
1. Za porušení svých povinností dle čl. 6 odst. 1 této smlouvy, mít pro účely plnění
této smlouvy po celou dobu jejího trvání k dispozici základní vozidlo (neplatí
v případě provozní neschopnosti tohoto vozidla) zaplatí Dopravce Objednateli
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý kalendářní den.
2. Poruší-li Dopravce své povinnosti dle čl. 8 odst. 1 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý nepravdivý nebo
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neúplný záznam a smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den
prodlení s plněním povinnosti předložit příslušný výkaz ve stanovené lhůtě.
3. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 1 této smlouvy ve spojení s čl. 6
odst. 4 písm. a) této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den, ve kterém bylo k plnění této smlouvy
nasazeno vozidlo nesplňující požadované parametry.
4. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 3 písm. c) této smlouvy,
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý
kalendářní den, ve kterém interiér a vzhled vozidla nebude odpovídat
požadavkům Objednatele.
5. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 3 písm. d) této smlouvy,
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každého
zaměstnance pověřeného prodejem a kontrolou jízdních dokladů ve vlaku a den,
ve kterém takovýto zaměstnanec nepoužil stejnokroj nebo použil stejnokroj
neúplný.
6. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 3 písm. f) této smlouvy,
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý
případ nenasazení zálohového vozidla.
7. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 3 písm. i) této smlouvy,
zavazuje se zaplatit Objednateli (i) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý
případ, kdy Dopravce nepoužil pro tisk jízdních dokladů papír s ochrannými
prvky, který mu poskytnul Objednatel, a (ii) smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč
za každý případ, kdy Dopravce tento papír zneužil pro jiné účely než pro plnění
povinností dle této smlouvy.
8. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 5 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ
nedodržení norem slušného chování zaměstnance pověřeného prodejem
a kontrolou jízdních dokladů ve vlaku vůči cestujícím, za každý případ neznalosti
českého či slovenského jazyka, neposkytnutí informace o jízdních řádech,
tarifech či přepravních podmínkách a za každý případ neposkytnutí pomoci
osobě přepravující dětský kočárek či osobě s omezenou schopností pohybu
a orientace, pakliže byl cestujícím o tuto pomoc požádán.
9. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 6 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den, ve kterém
Dopravce uplatňoval tarif či přepravní podmínky v rozporu s požadavky
Objednatele nebo neuplatňoval žádný tarif či přepravní podmínky. Dopravce se
dále zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý
den prodlení s informováním cestujících o změnách tarifu či přepravních
podmínek.
10. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 7 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli (i) smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každého cestujícího,
který nebyl řádně odbaven dle principů uvedených v příloze č. 4 smlouvy. Dané
ustanovení se netýká případů, kdy zaměstnanec dopravce nebude stíhat odbavit
z důvodu zvýšené frekvence všechny cestující.
11. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 7 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli (i) smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každého cestujícího,
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kterému nebyl vydán doklad v souladu s tarifem a přepravními podmínkami
uvedenými v příloze č. 5 smlouvy.
12. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 7 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč za každý zjištěný případ
používání jiného odbavovacího zařízení než elektronického odbavovacího
systému zapůjčeného Objednatelem.
13. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 7 odst. 2 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ neuznání
jízdního dokladu IDS.
14. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 7 odst. 4 písm. a) až c) této smlouvy,
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý
kalendářní den prodlení s předáním příslušných informací.
15. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 7 odst. 4 písm. b) této smlouvy,
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý případ
ztráty transakce.
16. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 7 odst. 4 písm. d) této smlouvy,
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý
kalendářní den prodlení s nahráním tzv. blacklistu do všech zařízení
elektronického odbavovacího systému a náhradu případné tržby hrazené
cestujícím z elektronické peněženky čipové karty uvedené na blacklistu v době
prodlení Dopravce s plněním své povinnosti nahrát blacklist do všech zařízení
elektronického odbavovacího systému.
17. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 7 odst. 5 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení
s neprovedením či nepřijetím platby související se zaúčtováním prostřednictvím
clearingového centra.
18. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 8 odst. 5 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý případ
neposkytnutí součinnosti externímu poradci.
19. Pokud Dopravce z důvodů na straně Dopravce neoprávněně ve kterémkoliv dni
Doby plnění přeruší, omezí či ke stanovenému termínu nezahájí provoz nejméně
2 vlaků, které je podle této smlouvy povinen provozovat, nebo ve kterémkoliv
týdnu Doby plnění přeruší, omezí či ke stanovenému termínu nezahájí provoz
nejméně 2 vlaků, které je podle této smlouvy povinen provozovat, je Dopravce
Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý
neprovedený 1 vlkm dopravního výkonu připadajícího na takto přerušené,
omezené či nezahájené vlaky podle příslušné části přílohy č. 1 této smlouvy za
každý den, kdy jsou podmínky dle tohoto ustanovení splněny.
20. Pokud Dopravce poruší svoji povinnost mlčenlivosti dle čl. 14 odst. 1 této
smlouvy, je Dopravce povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a náhradu skutečné škody.
21. Odkazuje-li některé z předchozích ustanovení tohoto článku 9 smlouvy na „každý
případ“ či „každý jednotlivý případ porušení“, přičemž porušení povinnosti
upravené příslušným ustanovením má v konkrétním případě trvající charakter,
rozumí se každým takovým případem každý kalendářní den prodlení s plněním
příslušné povinnosti.
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22. Není-li stanoveno jinak, je Dopravce povinen uhradit smluvní pokuty dle této
smlouvy do 15 kalendářních dnů po obdržení výzvy, kterou Dopravci na základě
zjištěného porušení příslušného ustanovení smlouvy zašle Objednatel. V této
výzvě budou uvedena konkrétní ustanovení smlouvy, která byla Dopravcem
porušena, popis konkrétního jednání, jímž k porušení došlo, včetně jeho
časového určení, jednotlivé položky smluvních pokut a jejich celková výše
a bankovní účet, na který Dopravce smluvní pokutu uhradí. Smluvní strany v této
souvislosti pro vyloučení jakýchkoliv pochybností ujednávají, že Dopravce
nemůže k úhradě smluvní pokuty či jiného dluhu dle této smlouvy použít směnku
ve smyslu § 1909 NOZ.
23. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto čl. 9 smlouvy nezaniká povinnost
Dopravce splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno.
Zaplacením smluvní pokuty dále není vyloučeno právo Objednatele domáhat se
náhrady škody vzniklé porušením povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to
ve výši přesahující smluvní pokutu; obdobně je Objednatel oprávněn domáhat se
náhrady škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu stanovenou pro porušení
příslušné smluvní povinnosti právním předpisem (penále) ve smyslu § 2052 NOZ.
Dojde-li ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává Objednateli zachováno
právo domáhat se náhrady škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou
soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Vznikne-li
Objednateli nárok na několik smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy, je
oprávněn uplatnit každou z nich. Vznikne-li však Objednateli nárok na zaplacení
několika smluvních pokut dle toho článku smlouvy v důsledku porušení téže
povinnosti, je oprávněn uplatnit pouze tu ze smluvních pokut, která bude
v celkové výši (po zohlednění délky prodlení, počtu případů porušení apod.)
nejvyšší.
24. Pokud některá Smluvní strana bude v prodlení s finančním plněním dohodnutým
v této smlouvě, může druhá Smluvní strana uplatnit úrok z prodlení ve výši
stanovené příslušným nařízením vlády. Toto ustanovení se neuplatní v případě
postupu dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.
25. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn kdykoliv
jednostranně započíst jakékoli své splatné peněžité pohledávky za Dopravcem
vůči kterýmkoli splatným či nesplatným peněžitým pohledávkám Dopravce
za Objednatelem, a to bez ohledu na to, zda příslušné pohledávky vznikly
v souvislosti s touto smlouvou nebo s jiným právním vztahem mezi Objednatelem
a Dopravcem a zda se jedná o pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu
§ 1987 NOZ. Dopravce není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky
za Objednatelem vůči kterýmkoli pohledávkám Objednatele za Dopravcem.

ČLÁNEK 10
MARKETING A PROPAGACE
1. Dopravce je povinen dodat Objednateli logo dopravce ve vektorech, slogany
a další identifikace společnosti pro využití při komunikaci společných aktivit
prostřednictvím Objednatele.
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2. Dopravce vyjadřuje souhlas s realizací jednorázové veřejné marketingové akce
Objednatele (1 x ročně) zorganizované dle dispozic Objednatele a zavazuje se k
aktivní spolupráci na přípravě a realizaci této akce.
3. Dopravce vyjadřuje souhlas s umístěním symbolu jednotného tarifu DÚK
(samolepky) na vozidla provozovaná v rámci této smlouvy.
4. Dopravce vyjadřuje souhlas s umístěním alespoň 1 ks A3 plakátu DÚK dodaných
Objednatelem ve vozidlech provozovaných v rámci této smlouvy a zajistí ve své
režii jejich pravidelnou obměnu.
5. Dopravce vyjadřuje souhlas s umístěním informativních letáčků DÚK ve
vozidlech provozovaných v rámci této smlouvy. Informační letáčky budou
umístěny v plastových boxech dodaných Objednatelem.
6. Dopravce dodá Objednateli 10 ks
marketingové použití Objednatelem.

fotografií

z provozu

linky/linek

pro

7. Od podpisu smlouvy má Dopravce povinnost uvádět ve vlastních propagačních
materiálech, týkajících se služeb Objednateli, informaci, že jím zabezpečované
linky jsou součástí jednotného tarifu DÚK.
8. Dopravce jmenuje níže
marketingových aktivit:

uvedenou

kontaktní

osobu

pro

komunikaci

Ing. Jiří Mužík
Tel: 731 415 372
E-mail: muzik@mbmr.cz

ČLÁNEK 11
ZÁNIK SMLOUVY
1. Tato smlouva zaniká uplynutím doby, na niž byla sjednána (viz čl. 2 odst. 3 této
smlouvy).
2. Tato smlouva dále zaniká písemnou dohodou Smluvních stran.
3. Dopravce má právo odstoupit od smlouvy, (a) pokud se Objednatel ocitne
v prodlení s placením zálohových plateb nebo faktur, přesahujícím 30
kalendářních dní, nebo (b) trvají-li na straně Objednatele nepřetržitě mimořádné
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky déle než 30 kalendářních dní. Pro
vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že Dopravce není
oprávněn od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji ani jiným způsobem ukončit její
platnost jinak, než některým ze způsobů stanovených touto smlouvou (s výjimkou
případů, kdy to umožňují kogentní ustanovení platných právních předpisů).
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud se Dopravce dopustí
podstatného porušení svých povinností. Za podstatné porušení povinností
Dopravce se zejména považuje, pokud Dopravce:
a) z jakéhokoli důvodu pozbyl podnikatelské oprávnění,
b) byl postižen odnětím licence na provozování veřejné osobní drážní dopravy či
osvědčení dopravce,
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c) neoprávněně ve kterémkoliv dni Doby plnění přerušil, omezil či ke
stanovenému termínu nezahájil provoz nejméně 2 vlaků, které byl podle této
smlouvy povinen provozovat, nebo ve kterémkoliv týdnu Doby plnění přerušil,
omezil či ke stanovenému termínu nezahájil provoz nejméně 2 vlaků, které byl
podle této smlouvy povinen provozovat, náhradní autobusová doprava
zavedená z důvodů na straně dopravní infrastruktury nemá vliv na ustanovení
tohoto článku,
d) porušil kteroukoli ze svých povinností dle čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 8 odst. 6 a 7
této smlouvy,
e) se dopustil jakéhokoliv jiného porušení této smlouvy, o kterém již při uzavření
této smlouvy věděl nebo musel vědět, že by Objednatel smlouvu neuzavřel,
pokud by takové porušení předvídal;
f) Objednateli oznámí, že nedodrží některou ze svých povinností opravňujících
Objednatele k odstoupení od smlouvy dle předchozích ustanovení tohoto
odstavce, nebo jedná takovým způsobem, ze kterého nepochybně vyplývá, že
se dopustí kteréhokoliv z porušení dle předchozích ustanovení tohoto
odstavce a na výzvu Objednatele nedá přiměřenou jistotu, že příslušnou
povinnost dle této smlouvy splní.
5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude v době trvání této
smlouvy Dopravce, kterýkoliv člen statutárního či jiného orgánu Dopravce, nebo
jeho vedoucí zaměstnanec pravomocným odsuzujícím rozsudkem shledán
vinným ze spáchání trestného činu souvisejícího s plněním této smlouvy nebo
s předmětem podnikání Dopravce, či trestného činu spáchaného ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestného činu účasti na organizované
zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí
úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu nebo úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu.
6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit:
a) pokud se Dopravce dopustí opakovaného či trvajícího porušení jakýchkoliv
jiných svých povinnosti dle této smlouvy, a příslušné porušení i přes výzvu
Objednatele v jím stanovené přiměřené lhůtě neodstraní, či v průběhu
jednoho roku znovu zopakuje;
b) pokud na straně Dopravce nepřetržitě trvají mimořádné nepředvídatelné
a nepřekonatelné překážky déle než 30 kalendářních dní;
c) v jiných případech stanovených platnými právními předpisy.
7. Pokud se v důsledku přijetí jakéhokoliv nového zákona nebo jiného obecně
závazného předpisu platného v České republice (včetně předpisů Evropské unie)
nebo jejich změn následně po uzavření této smlouvy ukáže plnění jakéhokoliv
podstatného ujednání této smlouvy jako nedovolené, zavazují se Smluvní strany
postupem dle čl. 14 odst. 15 této smlouvy v dobré víře jednat o uzavření dodatku,
který by tuto smlouvu upravil přiměřeně novým okolnostem. Za podstatné
ujednání se bude pro tyto účely považovat jakékoliv ujednání, o kterém lze
odůvodněně očekávat, že by při jeho absenci nebo závažné změně nemohla mít
příslušná Smluvní strana zájem na uzavření této smlouvy. Nedosáhnou-li
Smluvní strany dohody o takovém dodatku do třiceti (30) dní od doručení výzvy
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kterékoliv Smluvní strany k jednání, má Smluvní strana, z jejíhož pohledu je
dotčené ujednání podstatné, právo od této smlouvy odstoupit.
8. Pokud by Objednatel v důsledku přijetí jakéhokoliv nového zákona nebo jiného
obecně závazného předpisu platného v České republice (včetně předpisů
Evropské unie) nebo jejich změn nebo v důsledku podstatné změny interpretace
současných právních předpisů (a) se stal povinným zajišťovat dopravní
obslužnost svého území veřejnými službami jiným způsobem než doposud, nebo
(b) ztratil kompetenci zajišťovat dopravní obslužnost na svém území veřejnými
službami, nebo (c) se stal povinným provést nové výběrové řízení na výběr
dopravce poskytujícího veřejné služby, zavazují se Smluvní strany postupem dle
čl. 14 odst. 15 této smlouvy v dobré víře jednat o uzavření dodatku, který by tuto
smlouvu upravil přiměřeně novým okolnostem. Pokud Smluvní strany
nedosáhnou dohody o takovém dodatku do devadesáti (90) dní od doručení
výzvy Objednatele k jednání nebo pokud takový dodatek nemůže s ohledem
na povahu věci sám o sobě vést k souladu s nově nastalým právním stavem
ve smyslu předchozí věty, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
9. Smluvní strany v souvislosti s tímto čl. 11 smlouvy výslovně vylučují aplikaci
§ 2003 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ).
ČLÁNEK 12
MIMOŘÁDNÉ PŘEKÁŽKY
1. Za porušení této smlouvy se nepovažuje, pokud kterákoliv Smluvní strana svou
povinnost dle této smlouvy nesplní z toho důvodu, že jí v tom dočasně nebo
trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na její vůli (§ 2913 NOZ). Za mimořádné nepředvídatelné
a nepřekonatelné překážky se zejména považují přírodní katastrofy, havárie
včetně dopravních nehod nezpůsobených personálem Dopravce, mimořádné
klimatické podmínky, občanské nepokoje, vojenské, celní nebo policejní operace
(s výjimkou kontrol plnění povinností Dopravce nebo jeho personálu podle
obecně závazných právních předpisů) a stávky vyvolané otázkami obecného
(veřejného) zájmu (např. centrálně vyhlášené generální stávky).
2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se však pro vyloučení
jakýchkoliv pochybností nepovažují překážky vzniklé z osobních, majetkových či
jiných poměrů Dopravce, jeho subdodavatelů či osob s nimi propojených (např.
jejich hospodářské poměry, stávka mající původ v okolnostech souvisejících
s plněním či neplněním této smlouvy, porušení jakýchkoliv právních předpisů
těmito subjekty apod.), dále překážky, které vznikly teprve v době, kdy Dopravce
byl v prodlení s plněním své povinnosti, ani překážky, které je Dopravce dle této
Smlouvy povinen překonat.
3. Účinky vylučující odpovědnost Smluvní strany dle tohoto čl. 12 smlouvy jsou
omezeny pouze na dobu, po kterou mimořádná nepředvídatelná
a nepřekonatelná překážka, s níž jsou spojeny příslušné povinnosti, trvá. Lhůta
ke splnění příslušných povinností se prodlužuje pouze o dobu, po kterou danou
smluvní povinnost nebylo v důsledku nastalých mimořádných nepředvídatelných
a nepřekonatelných překážek objektivně možné splnit.
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ČLÁNEK 13
KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN
1. Všechna oznámení, výzvy, právní jednání, informace a jiná sdělení učiněná
ve věcech této smlouvy mohou být doručována (a) osobně, nebo (b)
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo (c) prostřednictvím
datové schránky, nebo (d) faxem, nebo (e) elektronickou poštou (e-mailem) na
následující adresy k rukám následujících osob:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem
Datová schránka: t9zbsva
kontaktní osoba pro jednání ve věcech smlouvy:
Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
tel.: + 420 475 657 526
mobil: + 420 737 203 661
fax.: + 420 475 200 245
e-mail.: franek.j@kr-ustecky.cz
kontaktní osoba pro jednání v technických otázkách:
Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
tel.: + 420 475 657 527
mobil: + 420 737 203 884
fax.: + 420 475 200 245
e-mail.: jerabek.j.j@kr-ustecky.cz

MBM rail s.r.o.
Žižkova 595
551 01 Jaroměř
Datová schránka: ukjji92
kontaktní osoba pro jednání ve věcech smlouvy:
Ing. Jiří Mužík
mobil.: 731 415 372
e-mail.: muzik@mbmr.cz
kontaktní osoba pro jednání v technických otázkách:
doplnit jméno, příjmení
mobil.: xxxxxxxxx
e-mail.: xxxxxx@xxxx.cz
nebo na takovou jinou poštovní a/nebo elektronickou adresu či k rukám jiných
osob, než je shora uvedeno, pokud o takové změně učiní příslušná Smluvní
strana (adresát) oznámení v souladu s tímto čl. 13.
2. Veškerá oznámení, informace a jiná sdělení podaná ve věcech této smlouvy se
považují za doručená (i) dnem, kdy je adresát osobně převezme, (ii) dnem, kdy je

18

adresát převezme na své poštovní adrese, (iii) dnem, kdy je datová zpráva
doručena adresátovi podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, (iv) dnem, kdy je odesílateli
technickými prostředky potvrzeno, že faxová zpráva byla doručena adresátovi,
nebo (v) dnem prokazatelného odeslání na elektronickou adresu Smluvní strany
(e-mail), a to za podmínky, že je zpráva opatřena zaručeným elektronickým
podpisem osoby oprávněné v dané věci jednat za odesílající Smluvní stranu.
ČLÁNEK 14
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dopravce je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se
od Objednatele dozvěděl nebo v budoucnu dozví v souvislosti s touto smlouvou.
Dopravce je v souladu s § 1730 NOZ povinen aktivně dbát o to, aby takové
informace nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného
důvodu. Dopravce není povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, ve vztahu
k nimž mu Objednatel předem výslovně oznámí, že je nepovažuje za důvěrné.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran a je
uzavírána na dobu určitou do 30. října 2016 (viz čl. 2 odst. 3 této smlouvy). Tím
nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran, o nichž smlouva stanoví, že
se uplatní i po tomto dni.
3. Jestliže po dobu trvání této smlouvy dojde v České republice k zavedení měny
Euro, budou všechny částky uvedené v této smlouvě v českých korunách
přepočteny na měnu Euro podle přepočítacího koeficientu stanoveného na
základě obecně závazného právního předpisu.
4. Bude-li plnění této smlouvy významně dotčeno zásahem třetí osoby či orgánu
veřejné moci nebo působením přírodních sil, zavazuje se Dopravce o tom
Objednatele bezodkladně informovat. Smluvní strany budou v dobré víře
postupovat tak, aby bylo plnění této smlouvy v maximálním možném rozsahu
zachováno. Tím není dotčeno právo Objednatele na uplatnění smluvních či
zákonných sankcí, dojde-li k porušení povinností Dopravce, ani č. 12 této
smlouvy.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze po dohodě Smluvních
stran formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které se po podpisu
poslední Smluvní stranou stanou nedílnou součástí smlouvy; v jiné formě změny
a doplňky této smlouvy činit nelze. Za učiněné písemnou formou nebude pro
tento účel považováno právní jednání učiněné elektronickými nebo jinými
technickými prostředky ve smyslu § 562 NOZ. Objednatel je oprávněn namítnout
neplatnost smlouvy, popř. jakékoliv její změny či doplňku z důvodu nedodržení
formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
6. S údaji, které Objednatel obdrží od Dopravce v souvislosti s předmětem této
smlouvy, není Objednatel povinen nakládat jako s informacemi důvěrnými
a zejména za účelem zajištění transparentnosti vynakládání veřejných prostředků
je oprávněn je i bez souhlasu Dopravce zveřejnit na svých internetových
stránkách či jiným vhodným způsobem.
7. Dopravce je seznámen se skutečností, že Ústecký kraj, jako územní
samosprávný celek, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho
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působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění.
8. Dopravce bere na vědomí, že poskytování peněžních prostředků dopravci na
základě této smlouvy podléhá finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), v platném znění, a že na neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků Objednatele poskytnutých dopravci na základě této
smlouvy se vztahuje ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
9. Dopravce není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její
části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel
je oprávněn práva a povinnosti z této smlouvy postoupit bez omezení na třetí
osoby i bez souhlasu Dopravce, a to v rozsahu, v jakém mu to umožní platné
právní předpisy týkající se mimo jiné veřejného zadávání.
10. Dopravce není oprávněn odepřít plnění dle této smlouvy, a to ani v případě,
budou-li pro takové odepření dány podmínky dle § 1912 NOZ.
11. Dopravce na sebe touto smlouvu přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
§ 1765 odst. 2 NOZ, a to zejména, nikoliv však výlučně, v souvislosti se změnou
nákladů Dopravce vynakládaných při plnění této smlouvy; tím nejsou dotčena
ustanovení o mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážkách
dle čl. 12 této smlouvy.
12. Dopravce výslovně prohlašuje, že je podnikatelem, který tuto smlouvu uzavřel při
svém podnikání, a nemůže se tudíž domáhat zrušení této smlouvy dle § 1793
NOZ (neúměrné zkrácení), ani neplatnosti této smlouvy dle § 1796 NOZ (lichva).
Smluvní strany v této souvislosti dále výslovně vylučují aplikaci ustanovení
§ 1799 a § 1800 NOZ (doložky u smluv uzavíraných adhezním způsobem).
13. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech
náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které
považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev vůle Smluvní
strany učiněný při jednání o této smlouvě nebo po jejím uzavření nesmí být
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze Smluvních stran. Smluvní strany si nepřejí, aby ve smyslu
§ 558 odst. 2 NOZ při výkladu jednotlivých ustanovení této smlouvy byly před
dispozitivními ustanoveními zákona upřednostňovány obchodní zvyklosti
zachovávané obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ani
dosavadní nebo budoucí praxe zavedená mezi Smluvními stranami. Smluvní
strany dále pro výklad této smlouvy výslovně vylučují aplikaci § 557 NOZ (výklad
výrazu k tíži toho, kdo jej použil jako první).
14. Každá Smluvní strana prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy splnila
předsmluvní informační povinnost ve smyslu § 1728 NOZ a nemá v této
souvislosti vůči druhé Smluvní straně žádné nároky.
15. V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane nebo bude
shledáno neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na
platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní
strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení
platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které bude mít do nejvyšší
možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl
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záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. V případě, že kterékoli ustanovení této
smlouvy bude shledáno zdánlivým (nicotným), zavazují se Smluvní strany obsah
takového zdánlivého ustanovení dodatečně vyjasnit, a jeho vadu tak odstranit.
16. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodl Oldřich
Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, na základě jemu svěřených kompetencí
usnesením Rady Ústeckého kraje č. 10/37R/2013 ze dne 16. 12. 2013.
17. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží
po dvou vyhotoveních.
18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Vymezení linky a vlaků
Příloha č. 2 – Standardy kvality, služby související s provozováním dopravy
Příloha č. 3 – Finanční model nákladů a výnosů
Příloha č. 4 – Čipové karty a elektronický odbavovací systém
Příloha č. 5 – Tarif a smluvní přepravní podmínky
Příloha č. 6 – Vzorové formuláře pro „Měsíční výkaz výkonů a tržeb“ a „Evidence
vozidel“
Příloha č. 7 – Integrovaný dopravní systém
19. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají podle své svobodné, vážné
a určité vůle a v absenci hrozby či lsti vyvolané druhou Smluvní stranou, na
důkaz čehož níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne………….

V ………………..dne…………….

za Objednatele:

za Dopravce:

……………………………………….

……………………………………….

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

MBM rail s.r.o.
Ing. Jiří Mužík
jednatel společnosti
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Příloha č. 1

Vymezení dopravního výkonu
Dopravní výkon
Dopravním výkonem se rozumí zajištění provozu veřejné osobní drážní dopravy v trati Ústí
nad Labem-Střekov – Velké Březno - Zubrnice a zpět drážním vozidlem blíže specifikovaným
v příloze č. 2 této smlouvy.
Rozsah dopravního výkonu
Rozsah dopravního výkonu je vymezen jízdním řádem:
Název ŽST/ Číslo vlaku
Omezení provozu
Ústí n.L. - Střekov
Svádov
Valtířov
Velké Březno
Malé Březno
Leština
Zubrnice
Název ŽST/ Číslo vlaku
Omezení provozu
Zubrnice
Leština
Malé Březno
Velké Březno
Valtířov
Svádov
Ústí n.L.- Střekov
 Jede v  a  od 25. III. do 30. X.

10600

10602

10604







10606


9:50
9:55
9:58
10:04
10:13
10:22
10:28
10601

11:50
11.55
11:58
12:04
12:13
12:22
12:28
10603

13:50
13:55
13:58
14:04
14:13
14:22
14.28
10605

15:50
15:55
15:58
16:04
16:13
16:22
16:28
10607









10:53
10:59
11:08
11:19
11:23
11:26
11:31

12:53
12:59
13:08
13:19
13:23
13:26
13:31

14:53
14:59
15:08
15:19
15:23
15:26
15:31

16:53
16:59
17:08
17:19
17:23
17:26
17:31

Provoz linky
Pravidelný provoz v době turistické sezóny v roce 2016 (tj. od 25. 3. 2016 – 30. 10.
2016) v sobotu, neděli a ve státem uznaných svátcích v souladu se stanoveným jízdním
řádem. Počet provozních dnů: 68 dnů
Tabulka provozních dnů:
Měsíc
Březen 2016
Duben 2016
Květen 2016
Červen 2016
Červenec 2016
Srpen 2016
Září 2016
Říjen 2016

Provozní dny
25., 26., 27., 28.
2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30.
1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.
4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26.
2., 3., 5., 6., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., 31.
6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.
3., 4., 10., 11., 17., 18., 28.
1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 28., 29., 30.
Celkem

Počet
4
9
9
8
12
8
7
11
68

Dopravní výkon (vlkm)
Dopravní výkon - počet ujetých vlkm za jeden provozní den činí 120 vlkm. Celkový počet
ujetých vlkm za stanovenou provozní dobu (tj. od 25. 3. do 30. 10. 2016) činí 8 160 vlkm.

Příloha č. 2
Standardy kvality, služby související s provozováním dopravy
1. Základní vozidla
Dopravce je povinen k plnění této smlouvy používat jako základní vozidlo historický
motorový vůz řady M 131.1 (801).
2. Zálohová vozidla
Dopravce je povinen k plnění této smlouvy používat jako zálohová vozidla historické
motorové vozy řad M 131.1 (801), alt. M262.0 (830) či M262.1 (831). V případě
nasazení těchto vozidel se výše základní ceny za vlkm nemění.
3. Evidence vozidel používaných k plnění smlouvy
Dopravce je povinen vést pro potřeby Objednatele evidenci všech nasazovaných
základních a zálohových vozidel používaných k plnění této smlouvy, a to dle vzoru
uvedeného v příloze č. 6.
4. Péče o interiér a vzhled drážních vozidel
Dopravce se zavazuje zajistit, že interiér i exteriér všech drážních vozidel
používaných k plnění této smlouvy bude udržovaný. Dopravce se zejména, nikoliv
však výlučně, zavazuje bez zbytečného odkladu provádět opravy závad jakéhokoliv
vybavení drážních vozidel (např. poškozená sedadla), obnovovat nátěry (barva, lak
apod.) uvnitř i vně drážních vozidel, odstraňovat jakékoliv znečištění drážních
vozidel. V souvislosti s odstraňováním znečištění drážních vozidel je Dopravce
povinen provádět vždy dle konkrétních okolností, nejméně však jedenkrát týdně
kompletní úklid drážních vozidel (včetně odstranění prachu ve vozidle apod.).
5. Personál dopravce
Dopravce zajistí, že všichni průvodčí (osoby dopravce pověřené prodejem a
kontrolou jízdních dokladů) ve vlacích provozovaných při plnění této smlouvy budou
při odbavování, během přepravy cestujících a při další komunikaci s cestující
veřejností opatřeni železničním stejnokrojem opatřeným logem Dopravce dle
následujících požadavků:
- dlouhé stejnokrojové kalhoty společenského typu (ženy alt. sukně)
- košile krátký/dlouhý rukáv
- stejnokrojové sako/jednobarevná tmavá bunda
- obuv černé barvy

Příloha 2 – str. 1

Jednotlivé součásti železničního stejnokroje je průvodčí povinen nosit přiměřeně
počasí, pravidla pro jeho nošení stanoví Dopravce.
Po celou dobu přepravního výkonu je průvodčí povinen dbát o svůj zevnějšek.
Každý průvodčí musí ovládat plynně český jazyk (případně rozumět česky a ovládat
plynně slovenský jazyk), musí se orientovat v příslušném jízdním řádu, tarifu a
smluvních přepravních podmínkách.
6. Operativní nasazování zálohových vozidel, náhradní autobusová doprava
Dopravce je povinen udržovat dostatečný počet zálohových vozidel pro případ
neschopnosti vozidla základního. Pokud technický stav základního vozidla
nedovoluje jeho další jízdu, je Dopravce povinen zabezpečit nasazení vozidla
zálohového.
V případě, že dojde k neschopnosti vozidla při jízdě vlaku je Dopravce povinen
zajistit přepravu cestujících do cílové stanice vlaku a to buď zálohovým vozidlem či
náhradní autobusovou dopravou.
Dopravce je povinen zajistit náhradní autobusovou dopravu v případě, že dojde
k omezení provozuschopnosti dráhy. Cena dopravního výkonu bude v tomto případě
činit 80,- Kč/km.
7. Dispečerské řízení provozu
Dopravce zabezpečí dispečerské řízení provozu se spojením na všechny členy
personálu dopravce nasazené v provozu při plnění této smlouvy, které musí
umožňovat:
- operativní nahrazování základních vozidel vozidly zálohovými,
- řešení mimořádných událostí a provozních situací.

Příloha 2 – str. 2

Výchozí finanční model
Dopravce:
Objednatel:

MBM rail s.r.o.
Krajský úřad Ústeckého kraje
Výchozí finanční model

Trakční energie a palivo
Netrakční energie a palivo
Přímý materiál
Opravy a údržba vozidel
Odpisy dlouhodobého majetku
Pronájem a leasing vozidel
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Cestovné
Úhrada za použití dopravní cesty
Úhrada za použití ostatní infrastruktury
Ostatní přímé náklady
Ostatní služby
Provozní režie
Správní režie
Výchozí náklady (řádek 1 až 15)
Tržby z jízdného
Ostatní tržby z přepravy
Ostatní výnosy
Výchozí výnosy (řádek 17 až 19)
Hodnota provozních aktiv
Čistý příjem
Kompenzace (ř. 16 - ř. 20 + ř. 22)
Dotace na pořízení drážních vozidel
Jiná dotace

řádek

předpokládané hodnoty v tis. Kč
období 1
období 2*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

* uveďte hodnoty pro další období nebo způsob indexace podle § 8 odst. 3
** uveďte v souladu s přílohou č. 5

hodnoty v tis. Kč
období n**

Příloha č. 4
Čipové karty a elektronický odbavovací systém
I. Nosič elektronického jízdného a elektronických peněz
1. Základním nosičem elektronických jízdních dokladů a základním platebním
prostředkem umožňujícím odbavení cestujících elektronickým odbavovacím
systémem je bezkontaktní čipová karta (dále jen „BČK“ nebo „čipová karta“)
Mifare DESFire EV-1 8k (MF3 IC D81), jejíž vydávání cestujícím zajišťují
vydavatelé BČK DÚK. Dopravce je povinen tyto čipové karty akceptovat, a to
prostřednictvím certifikovaného odbavovacího zařízení, které mu bude na
základě „Smlouvy o zápůjčce elektronického odbavovacího systému“ uzavřené
s Ústeckým krajem poskytnuto.
II. Zabezpečení systému
1. Zabezpečení elektronického odbavovacího systému je provedeno v souladu
s dokumenty:
• „Nařízení vlády č. 295/2010 Sb. o stanovení požadavků a postupů pro
zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících“
2. Pro úspěšné zapojení dopravce do systému IDS ÚK je nutné, aby dopravce:
•

dodržoval veškeré bezpečnostní procesy vztahující se k provozování
elektronického odbavovacího systému

3. V souladu s pravidly DÚK jsou bezpočnostní algoritmy a klíče systému pro
komunikaci s BČK umístěny na tzv. SAM, což je bezpečnostní modul k tomu
určený. SAM je umístěn v každém zařízení, které bude pracovat s čipovou
kartou. “SAM”y dopravce obdrží spolu s elektronickým odbavovacím systémem
na základě “Smlouvy o zápůjčce elektronického odbavovacího systému”
uzavřené s Ústeckým krajem.
III. Vstupní a výstupní data odbavovacího systému
Ústecký kraj předá dopravci datové soubory charakterizující IDS ÚK – číselníky
IDS – v elektronické podobě ve tvaru strukturovaného dokumentu (xml, csv, xls).
V případě změn v IDS ÚK bude Ústecký kraj vydávat aktualizace v úplném
znění, které nahradí předchozí verzi.
a) Dopravce bude předávat zúčtovacímu centru IDS ÚK datové soubory ve
tvaru strukturovaného dokumentu (xml, csv, xls) obsahující výstupní data.
b) Jedná se o:
• záznamy o zařazení/vyřazení prvků odbavovacího systému
do/z provozu,
• záznamy o prodaných jízdenkách pro jednotlivou jízdu a časových
kupónech,
• záznamy o dobití elektronické peněženky,
• záznamy o použití jízdenek pro jednotlivou jízdu a časových kupónů.
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Data jsou předávána ve strukturovaném dokumentu (xml).
c) Vstupní data předává účtovatel (provozovatel zúčtovacího
dopravci.

centra)

Jde především o:
• blacklist (seznam zakázaných karet vydaných všemi dopravci),
• záznamy o zakoupených jízdenkách pro jednotlivou jízdu a časových
kupónech u jiných dopravců,
• záznamy o dobití elektronické peněženky u jiných dopravců,
• záznamy o použití jízdenek pro jednotlivou jízdu a časových kupónů u
jiných dopravců.
Data jsou rovněž předávána ve strukturovaném dokumentu (xml).
Pro komunikaci se zúčtovacím centrem jsou předpokládány formáty dat
definované vstupní větou Cards Interface společnosti ČSAD SVT.
IV. Vydávání průkazů na slevu
Dopravce je povinen zajistit vystavování a ověřování žákovských a studentských
průkazů dle zásad uvedených ve Výměru MF č. 01/2016 ze dne 27. listopadu 2015,
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, a je povinen postupovat v
této souvislosti dle Metodického pokynu pro poskytování žákovského jízdného
v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné
autobusové osobní dopravě ze dne 20. března 2012 stanoveném Ministerstvem
dopravy (č.j. 11/2012-410-TAR/1) , resp. dle výměru a metodického pokynu či jiných
předpisů, které výše uvedené předpisy v průběhu plnění této smlouvy Dopravcem
nahradí.
V. Odbavovací zařízení
1. Vstupní a výstupní data odbavovacího systému
Ústecký kraj předá dopravci datové soubory charakterizující IDS ÚK – číselníky
IDS – v elektronické podobě ve tvaru strukturovaného dokumentu (xml, csv, xls).
V případě změn v IDS ÚK bude Ústecký kraj vydávat aktualizace v úplném
znění, které nahradí předchozí verzi.
a) Dopravce bude předávat zúčtovacímu centru IDS ÚK datové soubory ve
tvaru strukturovaného dokumentu (xml, csv, xls) obsahující výstupní data.
Jedná se o:
• záznamy o zařazení/vyřazení prvků odbavovacího systému
do/z provozu,
• záznamy o prodaných jízdenkách pro jednotlivou jízdu a časových
kupónech,
• záznamy o dobití elektronické peněženky,
záznamy o použití jízdenek pro jednotlivou jízdu a časových kupónů.
Data jsou předávána ve strukturovaném dokumentu (xml).
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b) Vstupní data předává účtovatel dopravci.
Jde především o:
• blacklist (seznam zakázaných karet vydaných všemi dopravci),
Data jsou rovněž předávána ve strukturovaném dokumentu (xml).
c) Pro komunikaci se zúčtovacím centrem jsou předpokládány formáty dat
definované vstupní větou Cards Interface společnosti ČSAD SVT.
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Smluvní přepravní podmínky
Dopravy
Ústeckého kraje
platné od 25. března 2016

Vydavatel:
[bude doplněn název společnosti]
Sídlo:
[bude doplněna adresa sídla společnosti]
IČ:
[bude doplněno identifikační číslo společnosti]
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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“) a ve vybraných zónách též Tarif městské hromadné
dopravy pro přepravu na autobusových a trolejbusových linkách vydaný Dopravním
podnikem města Ústí nad Labem a.s. (dále jen „Tarif DPmÚL“).

1.4.

V případě, že nástupní či cílová stanice cestujícího příp. obě dvě stanice leží mimo území
DÚK (např. v Německu), bude cestující odbaven podle tarifu příslušného Dopravce a jeho
smluvních přepravních podmínek.

čl. 2. Základní pojmy
Tarif DÚK stanovuje výši jízdného a přepravného, způsob nabytí a platnost jízdních dokladů a
způsob jejich použití.
BČK DÚK je bezkontaktní čipová karta sloužící jako nosič jízdenek a elektronických peněz v DÚK.
MHD je městská hromadná doprava. V rámci Tarifu DÚK a SPP DÚK je jako MHD označována i
městská autobusová doprava.
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 částečně integrovány do DÚK, uznávají a vydávají pouze
integrované papírové doklady DÚK (nevydávají a neuznávají jízdní doklady na bázi BČK DÚK a
nepoužívají elektronickou peněženku na BČK DÚK). Na linkách ČD uvedených v příloze č. 2 SPP
DÚK je přednostně uznáván tarif a smluvní přepravní podmínky ČD.
Dopravci provozující turistické linky uvedení v příloze č. 2 SPP DÚK jsou od 25. 3. 2016 do
31. 5. 2016 částečně integrovaní dopravci v DÚK, uznávají a vydávají pouze integrované papírové
doklady DÚK (nevydávají a neuznávají jízdní doklady na bázi BČK DÚK a elektronickou
peněženku na BČK DÚK). Od 1. 6. 2016 budou dopravci provozující turistické linky plně
integrovaní dopravci, budou uznávat a vydávat jízdní doklady v papírové podobě i na bázi BČK
DÚK a nabíjet elektronické peněženky na BČK DÚK. Dopravci provozující turistické linky nebudou
vydávat vlastní BČK DÚK.
DPmÚL je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., provozovatel linek MHD Ústí nad Labem,
na kterých je přednostně uplatňován Tarif DPmÚL a SPP DPmÚL. Na linkách tohoto
provozovatele jsou uznávány integrované papírové jízdní doklady vydané v souladu s Tarifem
DÚK a platné dle SPP DÚK. Na linkách uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK jsou ve vybraných
zónách uznávány integrované papírové jízdní doklady DPmÚL vydané v souladu s Tarifem
DPmÚL a platné dle SPP DPmÚL. Na linkách PAD uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK jsou
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uznávány též částečně integrované mobilní jízdenky DPmÚL.
Tarif DPmÚL je Tarif městské hromadné dopravy pro přepravu na autobusových a trolejbusových
linkách vydaný Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.
SPP DPmÚL jsou Smluvní přepravní podmínky pro přepravu na autobusových a trolejbusových
linkách Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
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
cestujícího zaplatit cenu za přepravu podle Tarifu DÚK a dodržovat podmínky Přepravního
řádu, SPP DÚK, Tarifu DÚK a při přepravě vlakem ČD rovněž smluvní přepravní podmínky
a tarif ČD a při přepravě vozidlem městské hromadné dopravy nebo městské autobusové
dopravy (dále jen „MHD“) dodržovat rovněž smluvní přepravní podmínky 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 „řidičem nebo pověřenou osobou, která se prokáže identifikačním štítkem
kontrolním odznakem, nebo průkazem Dopravce nebo Ústeckého kraje“ (dále jen
„pověřená osoba“).

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.

3.7.

Dopravce je povinen vydávat písemné potvrzení o omezení nebo zastavení dopravy,
vynechání nebo doby zpoždění 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 Autobusy Karlovy Vary a. s., BusLine, a.s., ČSAD Slaný a.s. a dopravců
provozujících turistické linky ve vozidlech,
b) u dopravce ARRIVA TEPLICE s.r.o. v informační kanceláři,
c) u dopravce České dráhy, a.s. ve vozidlech a v otevřených pokladnách.
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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 smluvními přepravními podmínkami
Dopravce a v případě přestupu na linky MHD Ústí nad Labem také Tarifem DPmÚL a
SPP DPmÚL;
b) 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,
c) po zakoupení jízdního dokladu si jízdní nebo příjmový doklad převzít,
d) při převzetí jízdenky se přesvědčit, zda mu byla jízdenka vydána podle jeho požadavků;
e) zaujmout v prostoru stanice takové místo, aby mohl být pověřenou osobou včas před
příjezdem do stanice spatřen,
f)

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,

g) 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,
h) uvolnit prostory či vyhrazená místa pro cestující s dětmi do 10 let, pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace a pro ženy těmto osobám,
i)

uvolnit místa cestujícím s platnou místenkou pro dané místo,

j)

dbát pokynů a příkazů pověřených osob,

k) 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,
l)

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,

m) obsadit maximálně jedno místo k sezení,
n) připoutat se, pokud je sedadlo vybaveno bezpečnostním pásem; v případě, že cestující
stojí, je povinen se za jízdy držet,
o) přepravovat zvíře pouze řádně zajištěné (v přepravní schráně nebo pouze s náhubkem
a na vodítku),
p) 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,
q) nastupovat na loď a vystupovat z lodi pouze vchodem obsluhovaným posádkou lodi,
r) 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.
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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,
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,
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,
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f)

umožnit pohyb zvířat, zejména psů bez vodítka a bez náhubku.

4.5.

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.

4.6.

Při 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.

4.7.

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 nepoškozený zápis na
bezkontaktní čipové kartě DÚK (dále jen „BČK DÚK“) v odpovídající ceně, druhu, místní
(zónově vymezené) a časové platnosti. Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a místní a
časová platnost a další tarifní podmínky DÚK jsou stanoveny Tarifem DÚK.

5.3.

Integrovaný papírový jízdní doklad DÚK 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 jízdenky pro
jednotlivou jízdu nebo 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,
relační platnost jízdního dokladu na BČK DÚK (pokud je jízdní doklad na BČK DÚK
časově omezen):
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5.6.

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).

Papírový jízdní doklad DÚK obsahuje tyto údaje:











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.

5.7.

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).

5.8.

Jako platný jízdní doklad v zónách 101 Ústí nad Labem, 112 Řehlovice, 113 Stebno, 115
Habrovany, 116 Řehlovice-Dubice, 121 Chlumec, 122 Přestanov, 123 Chabařovice, 171
Dolní Zálezly a 431 Krupka bude uznán i jízdní doklad Dopravního podniku města DPmÚL
a.s. (dále jen „DPmÚL“), který bude platný i ve smyslu tarifu DPmÚL a smluvních
přepravních podmínek DPmÚL a dle tarifních pravidel Tarifu DÚK.

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.
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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, vyjma vozidel linek MHD.

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
TEPLICE s.r.o. 1 měsíc před prvním dnem platnosti.

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 ČD se řídí smluvními
přepravními podmínkami ČD.

6.5.

Při nákupu jízdenky za zlevněné jízdné je cestující povinen bez vyzvání předložit průkaz na
slevu bez vyzvání, nebude-li v zónách s MHD stanoveno jinak 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.

Cestující je povinen jízdné uhradit mincemi nebo bankovkami, které jsou adekvátní výši
placeného jízdného. Pověřená osoba nemá povinnost přijímat a rozměňovat bankovky nad
1.000,- Kč nebo poškozené peníze.

6.8.

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.

6.9.

Reklamace jízdenky je třeba uplatnit do 3 min po vydání jízdenky. Na pozdější reklamace
nebude brán zřetel. Reklamace z přepravy cestujících a zavazadel mohou být zaslány
poštou, faxem nebo e-mailem na adresu Dopravce.

čl. 7. Neplatné jízdní doklady
7.1.

Jízdní doklady, použité v rozporu s Přepravním řádem, tarifem a smluvními přepravními
podmínkami, 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,
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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.

Odebrání jízdenky je na vyžádání písemně potvrzeno.

čl. 8. Přirážky k jízdnému
8.1.

Osobou pověřenou ke kontrole jízdních dokladů a oprávněnou dávat cestujícím pokyny a
příkazy je řidič, vlakvedoucí, kapitán lodi, posádka lodi nebo jiná osoba pověřená
Dopravcem či Ústeckým krajem a vybavená průkazem, identifikačním štítkem, příp.
odznakem Dopravce nebo Ústeckého kraje.

8.2.

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.

8.3.

Cestující je povinen zaplatit 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. 8.3 a) až d) se neuplatňují, pokud zakoupení platné jízdenky nebo označení jízdenky
nebylo možné z důvodů, za které nenese cestující odpovědnost.

8.4.

Přirážka k jízdnému činí 1500 Kč.

8.5.

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
800 Kč.
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8.6.

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.

8.7.

Přirážka se sníží v případech uvedených v odst. 8.3 b) a c) na 50,- Kč, pokud cestující
během sedmi 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.

8.8.

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.

čl. 9. Vrácení jízdného
9.1.

Právo na vrácení jízdného nebo části jízdného za plně nevyužitou nebo jen částečně
nevyužitou časovou jízdenku z důvodů na straně cestujícího vzniká pouze u jízdenek
třicetidenních a devadesátidenních uložených na BČK DÚK (osobních i anonymních) u
Dopravce, který danou BČK DÚK vydal. Cestují spolu s BČK DÚK musí předložit i platný
certifikát vydaný k dané BČK DÚK.

9.2.

Cestujícímu bude vyplacen návratek ve výši uznané ceny časového kupónu, 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.

9.3.

Srážka se vypočte maximálně do výše ceny časového kupónu v závislosti na počtu dosud
uplynulých dnů platnosti jízdenky včetně prvního dne platnosti a dne, kdy cestující uplatnil
právo z přepravní smlouvy,
a) u třicetidenních jízdenek na BČK DÚK: cena jízdenky x počet uplynulých dnů platnosti x
0,06,
b) u devadesátidenních jízdenek na BČK DÚK: cena jízdenky x počet uplynulých dnů
platnosti x 0,02.
V případě vrácení dokladu na BČK DÚK před začátkem jeho platnosti činí srážka 10 %
z ceny vraceného dokladu, minimálně 30 Kč.
Dopravce je oprávněn ve výjimečných situacích srážku snížit nebo neodečítat.

9.4.

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. 10. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace
10.1. 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.
10.2. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo
k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených. Pokud není u těchto osob jejich právo zřetelně
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patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který rezervované místo
obsadil, je povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit.
10.3. Dopravce přepraví cestující na 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 vozíku pro invalidy
umožňuje, zajistí Dopravce přístup do vozidla alespoň jedním označeným vstupem.
10.4. Cestující na 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.
čl. 11. Přeprava osob na vozíku pro invalidy
11.1. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy v bezbariérovém vozidle.
11.2. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy i ve vozidle, které není bezbariérové,
pokud je zajištěna pomoc při nástupu a výstupu a pokud to technické provedení vozidla
umožňuje.
11.3. Pro nástup a výstup cestujících na vozíku pro invalidy se zásadně používají dveře vozidla,
označená piktogramem invalidního vozíku.
11.4. Cestující na vozíku pro invalidy dává řidiči autobusu nebo trolejbusu znamení o úmyslu
nastoupit zvednutím ruky nebo jiným zřetelným znamením dle možností cestujícího.
11.5. Cestující na vozíku pro invalidy dává řidiči autobusu nebo trolejbusu znamení o úmyslu
vystoupit před příjezdem do stanice, kde hodlá vystoupit, a to stisknutím speciálního
signalizačního zařízení pro výstup cestujícího na vozíku pro invalidy nebo výstup
cestujícího s kočárkem, je-li s ním vozidlo vybaveno, jinak použije běžné signalizační
zařízení pro výstup nebo jiným zřetelným znamením dle možností cestujícího.
11.6. Cestující na vozíku pro invalidy je povinen vozík ve vozidle umístit na místo, označené
symbolem invalidního vozíku, a po dobu přepravy zajistit vozík proti samovolnému pohybu.
11.7. Pokud v autobusové zastávce nebo v zastávce MHD zastaví více vozidel, je řidič povinen
zajistit znovuzastavení každého vozidla v úrovni označníku, pokud se ve stanici nachází
osoba na vozíku pro invalidy nebo pokud se tato osoba nachází ve vozidle a signalizačním
zařízením dala najevo svůj záměr z vozidla vystoupit na nejbližší zastávce.
čl. 12. Přeprava zavazadel, dětských kočárků a jízdních kol
12.1. Pro přepravu ručních zavazadel, spoluzavazadel a cestovních zavazadel ve vozidlech
autobusové dopravy platí níže uvedená ustanovení. Ve vlacích ČD je cestující povinen
dodržovat i smluvní přepravní podmínky ČD.
12.2. 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,
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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)

věc, která by pro svůj odpudivý vzhled nebo zápach mohla být cestujícím na obtíž.

12.3. 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
může s sebou přepravovat maximálně 3 zavazadla, z nichž druhé a třetí nesmí přesáhnout
rozměry 20 x 30 x 50 cm.
12.4. 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)

vozíky pro invalidy držitelů průkazů ZTP a ZTP/P,

g) zdravotní pomůcky,
h) jedna souprava lyží,
i)

sáně,

j)

snowboard,

k) jeden pár bruslí s chrániči nebo jeden pár kolečkových bruslí.
12.5. Všechna zavazadla, která překračují výše uvedené rozměry nebo neodpovídají definici
ručního zavazadla, se řídí podmínkami pro přepravu spoluzavazadel.
12.6. 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,
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f)

svázaný vánoční stromek,

g) velké cestovní tašky, kufry, krosny.
12.7. Přeprava jiných věcí, které svými rozměry přesáhnou jeden nebo více rozměrů
spoluzavazadla se neprovádí.
12.8. Cestující musí přepravované věci umístit tak, aby neohrozily bezpečnost a řádnost provozu
a nemohly obtěžovat ostatní cestující.
12.9. 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 a nebude ohrožena bezpečnost dítěte v kočárku ani ostatních
cestujících. Řidič může v oprávněném případě (ve vozidle je již přepravován 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.
12.10. 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.
12.11. Přeprava jízdního kola spolu s cestujícím je možná pouze v případě dostatečných
prostorových kapacit. 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 zásadně týká pouze:
a) jízdních kol se dvěma koly a jedním sedlem,
b) složeného přídavného vozíku k jízdnímu kolu a
c) jízdního kola s pomocným elektromotorem.
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. 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.
12.12. Dopravní a provozní personál rozhodne v konkrétním případě, zda lze věci přepravit a kde
musí být uloženy.
12.13. Cena za přepravu spoluzavazadla a jízdního kola (přepravné) je stanovena Tarifem DÚK.
čl. 13. Přeprava živých zvířat
13.1. 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 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.

Strana 13 z 16

13.2. 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.
13.3. Všechna další zvířata a zvířata s nakažlivými nemocemi jsou z přepravy vyloučena.
13.4. 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.
13.5. 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.
čl. 14. BČK DÚK (bezkontaktní čipové karty DÚK)
14.1. U vybraných druhů jízdenek může Tarif DÚK stanovit jejich dostupnost pouze ve formě
elektronického zápisu jízdního dokladu uloženého na BČK DÚK.
14.2. Podmínky pořízení BČK DÚK určuje Dopravce v Podmínkách pro vydávání a užívání BČK
DÚK, které jsou k dispozici v informační kanceláři Dopravce.
14.3. 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.
14.4. 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 6-15“ nebo „dospělý 15+“.
V případě anonymní BČK DÚK je na BČK DÚK automaticky nastaven první profil zákazníka
„přenosný“ a druhý „dospělý 15+“- tyto profily jsou neměnné. 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“.
Možnými profily zákazníka na osobní BČK DÚK jsou:
a) dospělý 15+,
b) dítě 6-15,
c) žák 6-15,
d) student 15-26,
e) držitel ZTP,
f)

držitel ZTP/P,

g) zaměstnanec Dopravce,
h) v zóně 401 Teplice jsou profily zákazníka na osobní BČK DÚK též senior 60+, senior
70+, odboj/PTP, Policie.
14.5. Koordinátor DÚK může omezit platnost některých jízdních dokladů pouze pro držitele
osobních bezkontaktních čipových karet.
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14.6. 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.
14.7. 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.
14.8. Na BČK DÚK je možné mít uloženo max. 3 časové jízdenky a max. 2 jízdenky pro
jednotlivou jízdu.
14.9. 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
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 spolucestujího, zavazadlo, psa nebo jiné zvíře je nutné
zakoupit papírový jízdní doklad.
14.10. Podmínky pro používání elektronické peněženky na BČK DÚK určuje Dopravce
v Podmínkách pro vydávání a užívání BČK DÚK.
14.11. V případě zjištění nefunkčnosti BČK DÚK při odbavení ve vozidle se postupuje následovně:
a) má-li cestující 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,
b) v ostatních případech se musí odbavit jednoduchou jízdenkou zaplacenou v hotovosti,
c) cestující je povinen bezodkladně řešit reklamaci funkčnosti BČK DÚK,
d) při zjištění opakované jízdy na nefunkční BČK DÚK nebude odbavení umožněno.
14.12. V případě ztráty nebo odcizení BČK DÚK je cestující povinen BČK DÚK zablokovat u
Vydavatele BČK DÚK (respektive u Dopravce, který BČK DÚK vydal). Při žádosti o blokaci
je držitel BČK DÚK povinen předložit Certifikát BČK DÚK. Dopravce, který BČK DÚK vydal,
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. 9. Lhůta pro vypořádání zůstatku elektronické peněženky a
časových jízdenek je ze strany Dopravce maximálně 30 dnů.
14.13. V případě nefunkční BČK DÚK, kdy se zároveň nejedná o reklamaci, se postupuje též
analogicky dle čl. 9.
14.14. V případě reklamace BČK DÚK s platným časovým kupónem má cestující možnost využít
platný časový kupon nahraný na reklamované BČK DÚK i po dobu řešení reklamace, a to
použitím tzv. náhradního dokladu. Náhradní doklad se skládá z Protokolu o reklamaci BČK
DÚK (dále jen protokol) a dokladu o zaplacení platného kupónu na reklamované BČK DÚK.
Pokud cestující doklad o zaplacení (papírový doklad) kuponu nahraného na reklamované
BČK DÚK nemá, může u Dopravce získat opis. Za vyhotovení opisu je účtován
manipulační poplatek ve výši 20 Kč.
14.15. Platnost náhradního dokladu je omezena buď uplynutím časové platnosti kupónu nebo
lhůtou pro vyřízení reklamace BČK DÚK (tato lhůta je vyznačena na protokolu). Je-li časový
kupon platný i po vyřízení reklamace, je tento kupón přenesen na novou BČK DÚK.
14.16. Pokud není reklamace uznána a cestující nepodá žádost o vydání nové BČK DÚK,
postupuje se analogicky k bodu 14.13. Za rozhodující pro výpočet návratku se považuje
den po datu, kdy cestující požádal o vybití kupónů.
14.17. Za provedení operací vyjmenovaných v odstavcích 14.12, 14.13 a 14.16. je účtován
manipulační poplatek ve výši 30 Kč.
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14.18. Vkládání peněz na BČK DÚK se řídí následujícími pravidly:
a) na předprodejních místech lze na BČK DÚK vložit libovolnou částku až do 2 000 Kč,
b) 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 mít u
sebe přesný finanční obnos, který požaduje vložit na BČK DÚK.
čl. 15. Závěrečná ustanovení
15.1. Smluvní přepravní podmínky DÚK s účinností od 1. ledna 2016 se zrušují dnem nabytí
účinnosti těchto smluvních přepravních podmínek DÚK.
15.2. Tyto smluvní přepravní podmínky pro přepravu cestujících, zavazadel a živých zvířat v DÚK
nabývají účinnosti dnem 25. března 2016.
15.3. Úplné znění Smluvních přepravních podmínek DÚK a Tarifu DÚK je k dispozici:


v sídle Ústeckého kraje,



v informačních kancelářích Dopravců,



v otevřených železničních stanicích zařazených do systému DÚK.

Seznam příloh Smluvních přepravních podmínek 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: Matice povolených cest DÚK
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Příloha č. 1 SPP DÚK: Seznam Dopravců zapojených do DÚK

Plně integrovaní dopravci – vydávají a uznávají BČK DÚK; vydávají i uznávají jízdní doklady
DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a nabíjejí elektronické peněženky BČK DÚK;
dle tarifních pravidel Tarifu DÚK se v zónách 101 Ústí nad Labem, 112 Řehlovice, 113
Stebno, 115 Habrovany, 116 Řehlovice-Dubice, 121 Chlumec, 122 Přestanov, 123
Chabařovice, 171 Dolní Zálezly a 431 Krupka uznávají též integrované papírové jízdní
doklady DPmÚL a v zóně 101 Ústí nad Labem částečně integrované mobilní jízdenky
DPmÚL platné dle Tarifu DPmÚL:
ARRIVA TEPLICE s.r.o., Emílie Dvořákové 70, 415 01 Teplice, IČ 49900820
Autobusy Karlovy Vary a. s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČ 25332473
BusLine, a.s., Na rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ 28360010
ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný, IČ 60193425

Částečně integrovaní dopravci – dopravci provozující turistické linky - nevydávají a
neuznávají BČK DÚK; vydávají a uznávají integrované papírové jízdní doklady DÚK a v zóně
101 Ústí nad Labem dle tarifních pravidel Tarifu DÚK uznávají integrované papírové jízdní
doklady DPmÚL platné dle Tarifu DPmÚL:
České dráhy a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ: 70994226
KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 – Koloděje, IČ: 274 23 069 (turistická linka
T1)
MBM rail s.r.o., Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, IČ: 252 77 171 (turistická linka T3)
Labská plavební společnost, s.r.o., Kamenická 692/199, 405 02 Děčín II – Nové Město, IČ:
27346471 (turistická linka 901)
[bude doplněn výčet dopravců provozující turistické linky]
Od 1. 6. 2016 budou dopravci provozující turistické linky vydávat i uznávat jízdní doklady
DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a nabíjet elektronické peněženky BČK DÚK,
nebudou však vydávat BČK DÚK:
KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 – Koloděje, IČ: 274 23 069 (turistická linka
T1)
MBM rail s.r.o., Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, IČ: 252 77 171 (turistická linka T3)
Labská plavební společnost, s.r.o., Kamenická 692/199, 405 02 Děčín II – Nové Město, IČ:
27346471 (turistická linka 901)
[bude doplněn výčet dopravců provozující turistické linky]
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Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK
Linky MHD Teplice - plně integrované linky; na těchto linkách jsou vydávány a uznávány
jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a elektronické peněženky na BČK
DÚK:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nová Ves - Bílá Cesta - Třešňovka - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Plavecká hala Šanov II - Trnovany,Somet
Řetenice,Tolstého - Nemocnice - Benešovo náměstí - Trnovany - Anger
Šanov I lázně - Pražská - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Trnovany - Šanov II –
Panorama
Řetenice,Tolstého - Nemocnice - Benešovo náměstí - Plavecká hala - Panorama
Řetenice,Tolstého - Nemocnice - Benešovo náměstí - Trnovany - Šanov II
Novoveská - Bílá cesta - Třešňovka - Libušina - Jateční - Hřbitovní - Dubská – Benešovo
náměstí - Městské sály - Luna - Maršovská - Sobědruhy - Trnovany,Somet
Řetenice,Tolstého - Nemocnice - Benešovo náměstí - Pražská - Prosetice
Hudcov - Buzulucká - Nemocnice - Bílinská - Valy - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží Trnovany - Šanov II – Panorama
Prosetice - Šanov I lázně - Pražská - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Městské sály Luna - Maršovská - Sobědruhy - Olympia - Gagarinova - Šanov II
Nová Ves - Bílá Cesta - Třešňovka - Benešovo náměstí - Trnovany - Anger
Nová Ves - Třešňovka - Nemocnice - Benešovo náměstí - Trnovany - Šanov II – Panorama
Benešovo náměstí - Trnovany – Olympia

Linky PAD - linky příměstské autobusové dopravy; plně integrované linky; na těchto linkách
jsou vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a
elektronické peněženky na BČK DÚK;
dle tarifních pravidel Tarifu DÚK v zónách 101 Ústí nad Labem, 112 Řehlovice, 113 Stebno,
115 Habrovany, 116 Řehlovice-Dubice, 121 Chlumec, 122 Přestanov, 123 Chabařovice, 171
Dolní Zálezly a 431 Krupka jsou na těchto linkách uznávány i integrované papírové jízdní
doklady DPmÚL a v zóně 101 Ústí nad Labem částečně integrované mobilní jízdenky
DPmÚL platné dle Tarifu DPmÚL:
401
402
403
405
406
407
408
409
410
421
422
423
424
431
432
433
434
435
436

Ebersbach-Jiříkov-Rumburk-Krásná Lípa-Rybniště-Chřibská (jen po území ČR)
Varnsdorf-Chřibská-Česká Kamenice-Děčín
Varnsdorf-Dolní Podluží-Chřibská,Krásné Pole
Rumburk-Staré Křečany-Krásná Lípa-Doubice
Lobendava-Dolní Poustevna
Staré Křečany,Brtníky-Krásná Lípa-Varnsdorf
Mikulášovice-Velký Šenov-Šluknov,Rožany
Varnsdorf-Seifhennersdorf-Rumburk-V.Šenov/D.Poustevna (jen po území ČR)
Varnsdorf-Rumburk-Jiříkov-Šluknov-Velký Šenov-Lobendava,Severní
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 (jen po území ČR)
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa
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Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK
437
438
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
498
499
501
503
505
506
508
521
523
524
525
529
544
545
560
561
564
565
568

Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice – Rychnov
Jílové,Sněžník - Jílové - Děčín
Chlumec - Ústí n.L. - Velké Březno – Děčín
Petrovice,Krásný Les-Ústí n.L.-Velké Březno-Homole u P.,Suletice
Bahratal-Ústí n.L.-Úštěk-Verneřice (jen po území ČR)
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
Krupka,Bohosudov-Proboštov-Teplice-Žim
Proboštov,Přítkov-Teplice-Kostomlaty p. Milešovkou
Krupka,Vrchoslav-Teplice-Zabrušany-Duchcov
Teplice-Krupka,Fojtovice
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Dubí-Teplice-Chlumec
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
Osek-Háj u Duchcova-Osek
Teplice-Bílina-Louny
Teplice-Světec-Rtyně n.Bílinou,Velvěty
Bílina-Osek-Litvínov,Záluží
Bílina-Ohníč-Teplice
Bílina-Ledvice-Světec,Úpoř
Měrunice-Bílina-Lovosice
Bílina-Lukov
Litvínov,Záluží-Hora Sv.Kateřiny-Brandov
Litvínov-Český Jiřetín
Litvínov,Záluží – Dubí – Chlumec
Litvínov-Mariánské Radčice-Lom,Loučná
Litvínov - Staňkovice,,Triangle-jih
Lužice-Most-Strupčice
Braňany-Most-Bělušice,Odolice
Chomutov-Blatno-Kalek,Načetín
Chomutov-Jirkov-Boleboř
Chomutov-Jirkov-Litvínov,Janov
Chomutov-Jirkov-Most
Chomutov-Strupčice-Jirkov
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Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK
569
570
571
572
578
580
582
583
584
585
586
587
588
600
601
602
603
606
608
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
631
632
633
634
635
636
637
638
646
651
655
660
661
662
663
664
665
666

Chomutov-Údlice-Velemyšleves
Chomutov-Staňkovice
Chomutov-Březno-Radonice
Jirkov-Chomutov-Březno-Kadaň
Chomutov-Kadaň-Podbořany
Chomutov-Klášterec nad Ohří
Vejprty-Kovářská-Boží Dar
Vejprty-Annaberg-Buchholz (jen po území ČR)
Jirkov-Chomutov-Boží Dar
Jirkov-Chomutov-Kurort Oberwiesenthal (jen po území ČR)
Chomutov-Výsluní-Vejprty
Chomutov-Místo-Vejprty
Chomutov-Hora Sv. Šebestiána
Kadaň-Klášterec nad Ohří-Vejprty
Kadaň,Tušimice-Klášterec nad Ohří-Okounov
Klášterec nad Ohří-Domašín,Petlery
Kadaň-Klášterec nad Ohří
Kadaň-Podbořany
Kadaň-Radonice-Veliká Ves-Podbořany
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
Liběšice - Lovečkovice,Touchořiny
Úštěk - Úštěk,Konojedy
Úštěk,Lukov - Snědovice - Štětí,Hněvice
Štětí,Hněvice - Štětí,Újezd
Úštěk - Hoštka - Štětí - Roudnice n. L.
Úštěk - Liběšice - Polepy - Roudnice n. L.
Litoměřice-Brozany n.Ohří-Libochovice
Litoměřice-Mšené-lázně-Martiněves,Radešín
Roudnice n.Labem-Ledčice
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
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672
676
679
681
683
684
685
701
702
703
704
705
706
707
711
713
715
716
717
718
721
723
725
726
731
732
733
734
735
738
739
741
742
743
744
745
750
751
752
753
755
762
764
773
774
778
801

Dušníky-Roudnice n.L.-Štětí-Snědovice,Sukorady-Dubá
Roudnice n.L. - Račiněves - Horní Beřkovice
Lovosice-Libochovice-Mšené-lázně-Roudnice n.Labem
Brozany n.Ohří-Roudnice n.Labem-Černěves
Litoměřice-Libotenice-Roudnice n.Labem-Horní Beřkovice
Roudnice n.Labem-Chodouny-Litoměřice
Štětí-Hoštka-Roudnice n.Labem-Libochovice
Žerotín-Louny-Postoloprty-Chomutov
Chlumčany,Vlčí-Louny-Libčeves
Třebívlice-Děčany-Louny-Velemyšleves,,Triangle sever
Louny-Koštice-Třebívlice-Libčeves,Řisuty
Louny-Slavětín-Peruc,Telce
Třebívlice-Děčany-Libčeves
Žerotín-Panenský Týnec-Klobuky
Louny-Mšené-lázně-Roudnice n.Labem
Louny-Vinařice-Kozojedy
Louny-Ročov-Třeboc
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-Staňkovice,,Triangle-jih
Žatec-Chomutov
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
Podbořany-Krásný Dvůr-Podbořany,Kněžice
Podbořany-Velká Černoc
Podbořany-Kryry-Kolešov
Podbořany-Valeč
Podbořany-Nepomyšl-Podbořanský Rohozec
Ústí n.L.-Chabařovice-Chlumec-Krupka
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802 Krupka,Soběchleby-Teplice-Dubí
803 Teplice-Osek
Pozn: Jízdní doklady do/z Německa jsou upraveny tarifem a smluvními přepravními podmínkami
konkrétních dopravců. Pro cesty do/z Německa nelze použít Tarif DÚK a SPP DÚK.

Linky ČD jsou zapojeny do DÚK pouze částečně a pouze na území Ústeckého kraje;
z jízdních dokladů DÚK jsou vydávány a uznávány pouze integrované papírové jízdní
doklady DÚK (nelze použít jízdenky na bázi BČK DÚK, ani elektronickou peněženku na BČK
DÚK); v zónách 101 Ústí nad Labem, 112 Řehlovice, 171 Dolní Zálezly a 431 Krupka dle
tarifních pravidel Tarifu DÚK uznává integrované papírové jízdní doklady DPmÚL platné dle
Tarifu DPmÚL (částečně integrované mobilní jízdenky DPmÚL nelze použít):
L2
Děčín – Česká Lípa – Liberec (v úseku Děčín – Starý Šachov)
U1/U51 Děčín - Ústí nad Labem - Most - Chomutov - Kadaň-Prunéřov
U2
Most - Klášterec nad Ohří - Karlovy Vary (v úseku Most – Perštejn)
U4
Ústí nad Labem - Roudnice nad Labem – Praha (v úseku Ústí nad Labem – Hněvice)
U5
Ústí nad Labem - Úpořiny - Bílina
U6
Lovosice - Teplice v Čechách
U7
Ústí nad Labem-Střekov - Děčín
U8
Děčín - Česká Kamenice - Rumburk
U10/U11 Litoměřice - Lovosice
U11
Česká Lípa - Litoměřice - Lovosice - Louny – Postoloprty (v úseku Dubičná –
Postoloprty)
U12
Most - Louny – Rakovník (v úseku Most – Domoušice)
U13
Most - Postoloprty – Žatec
U14
Jirkov - Chomutov - Žatec - Lužná u Rakovníka (v úseku Jirkov – Deštnice)
U15
Chomutov - Vejprty
U16
Kadaň - Jirkov
RE20
Dresden – Litoměřice (v úseku Děčín – Litoměřice)
U21
Roudnice nad Labem - Račiněves
U22
Vraňany - Straškov (v úseku Horní Beřkovice – Straškov)
U24
Ústí nad Labem - Litvínov - Teplice v Čechách
U25
Most - Osek - Moldava v Krušných horách
U27
Mikulášovice - Rumburk
U28
Děčín - Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk (v úseku Děčín – Dolní Žleb a v úseku
Dolní Poustevna – Rumburk)
U32
Ústí nad Labem - Štětí
U40
Louny – Slaný (v úseku Louny – Telce)
U dálkových linek jsou uznávány integrované papírové jízdní doklady DÚK pouze na vlacích
kategorie rychlík „R“:
R5
Praha – Ústí nad Labem – Chomutov – Cheb (pouze úsek Ústí n.L. hl.n. – Klášterec n.O.)
R20 Praha – Ústí nad Labem – Děčín (pouze úsek Hněvice – Děčín hl.n.)
R15 Liberec – Česká Lípa – Děčín – Ústí nad Labem (pouze úsek Benešov n.Pl. – Ústí n.L.
hl.n.)
R22 Kolín – Česká Lípa – Rumburk – Šluknov (pouze úsek Jedlová – Šluknov)
R23 Kolín – Ústí nad Labem západ (pouze úsek Štětí – Ústí n.L. západ)
Linka Plzeň – Most (pouze úsek Blatno u Jesenice – Most)
TURISTICKÉ LINKY jsou zapojeny do DÚK od 25.3.2016 do 31. 5. 2016 pouze částečně;
z jízdních dokladů DÚK jsou vydávány a uznávány pouze integrované papírové jízdní
doklady DÚK (nelze použít jízdenky na bázi BČK DÚK, ani elektronickou peněženku na BČK
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DÚK); v zóně 101 Ústí nad Labem jsou dle tarifních pravidel Tarifu DÚK uznávány
integrované papírové jízdní doklady DPmÚL platné dle Tarifu DPmÚL (částečně integrované
mobilní jízdenky DPmÚL nelze použít); od 1. 6. 2016 budou na těchto linkách vydávány a
uznávány i jízdenky na bázi BČK DÚK:
Železniční turistické linky:
T1 Turistická železniční linka Česká Kamenice – Kamenický Šenov
T2 Turistická železniční linka Děčín – Telnice
T3 Turistická železniční linka Ústí nad Labem – Velké Březno - Zubrnice
T4 Turistická železniční linka Lovosice – Most
T5 Turistická železniční linka Libochovice – Mšené Lázně – Roudnice nad Labem
T6 T uristická železniční linka Kadaň – Kadaňský Rohozec – Podbořany
Lodní turistická linka:
901 Turistická lodní linka Ústí nad Labem – Litoměřice
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Označení Název zóny
101
112
113
115
116
121
122
123
124
125
131
133
135
136
137
141
142
151
152
153
154
161
162
171
201
202
203
204
205
206
207
208
211
212
221
231
232
241
242
243
245
246
247
251
252
253
254

Ústí nad Labem
Řehlovice
Stebno
Habrovany
Řehlovice-Dubice
Chlumec
Přestanov
Chabařovice
Telnice
Petrovice-Krásný Les
Libouchec
Chuderov-Lipová
Tisá
Velké Chvojno
Petrovice
Povrly
Povrly-Mírkov
Velké Březno
Malé Březno UL
Zubrnice
Homole u Panny
Malečov
Tašov
Dolní Zálezly
Most
Most - Čepirohy
Havraň
Obrnice
Patokryje
Korozluky
Lišnice
Malé Březno MO
Litvínov - Záluží
Most-Komořany
Litvínov
Braňany
Želenice
Bečov
Polerady
Volevčice
Bělušice
Skršín
Lužice
Horní Jiřetín
Nová Ves v Horách
Hora Svaté Kateřiny
Brandov

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
14 Povrly
14 Povrly
15 Velké Březno
15 Velké Březno
15 Velké Březno
15 Velké Březno
16 Malečov
16 Malečov
17 Dolní Zálezly
20 Most
20 Most
20 Most
20 Most
20 Most
20 Most
20 Most
20 Most
21 Záluží
21 Záluží
22 Litvínov
23 Braňany
23 Braňany
24 Bečov
24 Bečov
24 Bečov
24 Bečov
24 Bečov
24 Bečov
25 Horní Jiřetín
25 Horní Jiřetín
25 Horní Jiřetín
25 Horní Jiřetín

Strana 1 ze 9

Příloha č. 3 SPP DÚK: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón
261
262
271
272
273
301
311
312
318
319
320
321
322
324
325
326
327
328
329
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
364
365

Český Jiřetín
Klíny
Louka u Litvínova
Mariánské Radčice
Lom
Děčín
Jílové
Těchlovice
Dobkovice
Malšovice
Sněžník
Hřensko
Mezná
Bynovec
Arnoltice
Růžová
Janov
Labská Stráň
Dolní Žleb
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
Horní Podluží
Jiřetín pod Jedlovou

26 Český Jiřetín
26 Český Jiřetín
27 Louka u Litvínova
27 Louka u Litvínova
27 Louka u Litvínova
30 Děčín
31 Jílové
31 Jílové
31 Jílové
31 Jílové
32 Hřensko
32 Hřensko
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
36 Chřibská
36 Chřibská
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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
486
491

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
Světec
Lahošť

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
48 Hostomice
49 Lahošť
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492
493
501
502
503
504
505
511
521
522
523
524
525
526
527
531
532
533
541
542
543
544
545
551
552
553
554
555
556
557
558
561
562
563
564
565
566
567
568
571
572
573
574
575
576
581
582
583
584
585

Jeníkov
Zabrušany
Chomutov
Černovice
Údlice
Droužkovice
Otvice
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
Vilémov CV
Rokle
Pětipsy
Račetice
Veliká Ves
Libědice
Vilémov-Vinaře
Chbany
Vysoká Pec
Boleboř
Vrskmaň
Strupčice
Pesvice
Všestudy
Všehrdy
Nezabylice
Bílence
Hrušovany
Březno

49 Lahošť
49 Lahošť
50 Chomutov
50 Chomutov
50 Chomutov
50 Chomutov
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
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
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591
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
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
671
672

Radonice
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
Oleško
Roudnice n.Labem
Židovice
Hrobce
Vědomice
Černěves
Chodouny
Kyškovice
Brzánky
Libotenice
Polepy
Křešice

59 Radonice
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
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
801
811
812
813
814
815
816
821
822
823
824
825
827
831
832
833
834
835
836
837
838
839
841
842
843
844
845
846
851
852

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.
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
Jimlín
Postoloprty-Mradice
Zálužice
Liběšice LN
Tuchořice
Lipno
Libčeves
Lenešice

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
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
84 Jimlín
84 Jimlín
84 Jimlín
84 Jimlín
84 Jimlín
84 Jimlín
85 Libčeves
85 Libčeves
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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
901
911
912
917
921
922
923
924
931
932
933
934
935
936
937
941
942
943
944
945
946
947

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
Žatec
Žiželice
Velemyšleves
Staňkovice,Triangle
Měcholupy
Holedeč
Deštnice
Měcholupy-Velká Černoc
Podbořany
Podbořany-sever
Krásný Dvůr
Libořice
Blšany-Soběchleby
Očihov
Blšany
Vroutek
Vroutek-Lužec
Nepomyšl
Kryry
Petrohrad
Valeč
Kolešov

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
90 Žatec
91 Žiželice
91 Žiželice
91 Žiželice
92 Měcholupy
92 Měcholupy
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
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Příloha č. 3 SPP DÚK: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón
948
949
951
952
953
961
962
963

Kryry-Strojetice
Podbořanský Rohozec
Blatno LN
Kryry-Stebno
Lubenec
Libočany
Čeradice
Nové Sedlo

94 Vroutek
94 Vroutek
95 Blatno
95 Blatno
95 Blatno
96 Libočany
96 Libočany
96 Libočany
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Tarif Dopravy Ústeckého kraje
platný od 25. března 2016
Preambule
Tarif integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (dále jen „Tarif DÚK“) je
vyhlášen v souladu s Výměrem MF č. 01/2016 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami, a je stanoven v souladu s Nařízením Ústeckého kraje
č. 7/2015 ze dne 25. listopadu 2015, dle § 4 odst.1 a § 4a 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 městské hromadné dopravě 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.
Tarif DÚK stanovuje výši jízdného a přepravného, způsob nabytí a platnost jízdních dokladů a
způsob jejich použití.
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.
Klouzavý tarif znamená volitelný počátek platnosti časové jízdenky.
Jízdné je cena za přepravu cestujícího. Podmínky přepravy osob upravují SPP DÚK.
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
integrovanými jízdními doklady pouze papírové jízdní doklady.
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
jízdenky vydané Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. (SMS a SEJF).
Neintegrovaný jízdní doklad je doklad, který není uvedený v Tarifu DÚK a v Tarifu DPmÚL jako
integrovaný nebo částečně integrovaný. Tento doklad je nepřestupní na linky DÚK a na linky
DPmÚL.
BČK DÚK je bezkontaktní čipová karta sloužící jako nosič jízdenek a elektronických peněz v DÚK.
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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 (jízdenka na bázi BČK 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.
DPmÚL je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., provozovatel linek MHD Ústí nad Labem.
Na linkách MHD Ústí nad Labem s přepravou dle Tarifu DPmÚL a SPP DPmÚL tohoto
provozovatele jsou uznávány integrované jízdní doklady vydané v souladu s tímto Tarifem DÚK a
platné dle SPP DÚK. Integrované jízdní doklady nejsou uznávány na sezónních linkách a lanové
dráze, které jsou upraveny jiným zvláštním tarifem.
Tarif DPmÚL je Tarif městské hromadné dopravy pro přepravu na autobusových a trolejbusových
linkách vydaný Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.
SPP DPmÚL jsou Smluvní přepravní podmínky pro přepravu na autobusových a trolejbusových
linkách Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
PAD je příměstská autobusová doprava, linky uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK s označením 401
až 899.
Rozdělení linek na linky PAD, linky MHD Teplice, linky MHD Ústí nad Labem, linky ČD a turistické
linky je uvedeno v příloze č. 2 SPP DÚK.
Nosičem jízdenky jsou:
a)

papírová jízdenka na termocitlivém papíru s ochrannými prvky,

b)

BČK DÚK.

Integrovanými jízdními doklady jsou:
a)

integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu,

b)

integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka,

c)

integrovaná papírová sedmidenní jízdenka,

d)

integrovaná papírová třicetidenní jízdenka,

e)

integrovaná jednodenní síťová jízdenka Labe-Elbe,

f)

integrovaná papírová jízdenka pro spoluzavazadlo (psa),

g)

průkaz opravňující cestujícího k bezplatné přepravě,

h)

v zóně 101 Ústí nad Labem integrované papírové jízdenky vydané dle Tarifu DPmÚL:
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i)

i.

integrovaná jízdenka pro jednotlivou jízdu označená označovačem ve vozidle
MHD,

ii.

integrovaná časová jízdenka nepřenosná (průkazka DPmÚL s platným
časovým kupónem DPmÚL),

v zóně 101 Ústí nad Labem průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu,
Tarifu DPmÚL nebo SPP DPmÚL právo na přepravu.

Částečně integrovanými jízdními doklady jsou:
a)

částečně integrovaná jízdenka pro jednotlivou jízdu na bázi BČK DÚK,

b)

částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka na bázi BČK DÚK,

c)

částečně integrovaná sedmidenní jízdenka na bázi BČK DÚK,

d)

částečně integrovaná třicetidenní jízdenka na bázi BČK DÚK,

e)

částečně integrovaná devadesátidenní jízdenka na bázi BČK DÚK,

f)

částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro - Nisa,

g)

v zóně 401 Teplice též částečně integrované 365 denní jízdenky na bázi BČK DÚK,

h)

v zóně 101 Ústí nad Labem částečně integrované jízdenky vydané dle Tarifu DPmÚL:
i.
mobilní jízdenka - SMS jízdenka,
ii.

mobilní jízdenka - jízdenka zakoupená v aplikaci SEJF (mobilní peněženka) a

iii.

mobilní jízdenka - časový kupón zakoupený v aplikaci SEJF.

Neintegrovaným jízdním dokladem je neintegrovaná papírová jízdenka pro jízdní kolo.
Jednotlivé kategorie cestujících se označují:
a)

obyčejné,

b)

dítě 6-15 let,

c)

žák 6-15 let,

d)

student 15-26 let,

e)

ZTP,

f)

ZTP/P,

g)

zaměstnanec Dopravce,

h)

v zóně 401 Teplice též senior 60+, senior 70+, člen Svazu bojovníků za svobodu,
Konfederace politických vězňů a Svazu PTP, Městská policie Teplice, Policie ČR OŘ
Teplice,

i)

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 (plné) jízdné - cena za přepravu cestujícího, který neprokáže nárok na použití
zlevněného nebo zvláštního jízdného podle podmínek stanovených Tarifem DÚK a SPP
DÚK, 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. 7) a SPP DÚK, toto zlevněné (zvláštní)
jízdné existuje v následujících variantách:
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i.

ii.

poloviční jízdné - jízdné maximálně ve výši 50% obyčejného (plného) jízdného, za
toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „dítě 6-15 let“, tj.:


děti od 6. do 15. roku (do dne, který předchází dni 15. narozenin), nárok na toto
jízdné se od 10 let prokazuje příslušným průkazem,



rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci k návštěvě dětí zdravotně
postižených, umístěných v ústavech; nárok na toto jízdné se prokazuje
příslušným průkazem,

žákovské jízdné - jízdné maximálně ve výši 37,5% obyčejného (plného) jízdného,
za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „žák 6-15 let“, tj.:


iii.

studentské jízdné - jízdné maximálně ve výši 75% obyčejného (plného) jízdného,
za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „student 15-26 let“, tj.:


iv.

žáci a studenti denní nebo prezenční formy studia ve věku od 15 do 26 let (do
dne, který předchází dni 26. narozenin), cestující prokazuje nárok na zlevněné
jízdné Žákovským průkazem 15-26 let,

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


v.

žáci do 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin), nárok na toto jízdné
se prokazuje Žákovským průkazem do 15 let,

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 dle podmínek uvedených v Tarifu DÚK,

c) bezplatná přeprava - nárok na bezplatnou přepravu mají:

3.2.

i.

jedno dítě nebo dvě děti do 6 let v doprovodu cestujícího staršího 10 let s platným
jízdním dokladem,

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 TEPLICE s.r.o.:
a) Na zlevněnou časovou jízdenku 7, 30 a 90 denní seniorskou 60+ mají v zóně Teplice
nárok:
i.
ii.

starobní důchodci bez ohledu na věk,
cestující starší 60 let.

b) Na zlevněnou časovou jízdenku 7, 30, 90 a 365 denní seniorskou 70+ v zóně Teplice
mají nárok cestující starší 70 let.
c) Na zlevněnou časovou jízdenku 90 denní mají nárok příslušníci Městské policie Teplice
a Policie ČR OŘ Teplice.
d) Na zlevněnou přenosnou časovou jízdenku 365 denní mají nárok příslušníci Městské
policie Teplice ve stejnokroji.
e) Na zlevněnou časovou jízdenku 365 denní mají v zóně Teplice nárok členové Svazu
bojovníku za svobodu, Konfederace politických vězňů a Svazu PTP, 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:
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a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,
b) dětský kočárek s dítětem do tří let věku a jedna osoba, která ho doprovází.
3.4.

Zlevněné (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 zlevněné jízdné je doprovod
povinen prokázat věrohodným způsobem (např. průkazkou zdravotní pojišťovny
pojištěnce - dítěte příslušné zdravotní pojišťovny, rodným listem či cestovním pasem
dítěte);
b) důchodce; nárok na toto zlevněné jízdné má:
i.

3.5.

osoba, které byl přiznán invalidní důchod III. stupně, přičemž:


tato osoba je povinna prokázat nárok na zlevněné jízdné platným průkazem
DPmÚL a slevovým kupónem v hodnotě 5 Kč se shodným číselným kódem,
anebo pro tyto účely dokladem vydaným jiným dopravcem obsahujícím
jméno, příjmení, datum narození, podobenku držitele, razítko a podpis
oprávněného zaměstnance dopravce a druh přiznaného invalidního
důchodu,



platnost slevového kupónu je omezena datem 30. 6. příslušného
kalendářního roku; k tomuto datu je osoba povinna předložit v prodejně
jízdenek DPmÚL k nahlédnutí rozhodnutí nebo potvrzení příslušného
pracoviště České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního
důchodu III. stupně na další období (toto potvrzení nesmí být starší
2 měsíce); při nedoložení potvrzení v požadovaném termínu ztrácí osoba
pobírající invalidní důchod III. stupně nárok na vydání slevového kupónu pro
další období;

ii.

osoba, jež nedosáhla věku 62 let, ale nárok na zlevněné jízdné uplatnila
u DPmÚL za podmínek tarifu platného do 30. 11. 2011 a DPmÚL tento nárok
zaevidoval v elektronické databázi; při přepravě prokazuje nárok na zlevněné
jízdné platným průkazem DPmÚL a slevovým kupónem v hodnotě 5 Kč se
shodným číselným kódem;

iii.

osoba od dosažení věku 62 let; tato osoba je při přepravě povinna prokázat svůj
věk platným průkazem DPmÚL nebo průkazem pro tyto účely vydaným jiným
dopravcem příp. osobním dokladem (občanský průkaz, cestovní pas).

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) děti do 6 let věku (bez omezení počtu dětí),
b) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,
c) osoby od dosažení věku 70 let s platným průkazem DPmÚL nebo průkazem jiného
dopravce, nebo osobním dokladem, prokazujícím dosažený věk 70 let této osoby;
bezplatná přeprava se se nevztahuje na přepravu spoluzavazadel a psů
přepravovaných bez schrány, které tato osoba přepravuje,
d) strážníci Městské policie Ústí nad Labem a Trmice ve stejnokroji nebo na služební
průkaz,
e) držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu,
Konfederací politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Ústřední
radou Svazu PTP-VTNP, s platným průkazem vydavatele; musí-li být nedílnou součástí
platný kupón nebo známka na příslušné období je cestující povinen k průkazce
předložit i tento kupón nebo známku,
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f)

občané uvedení v § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 87/1991 Sb. za podmínek uvedených
v Tarifu DPmÚL, tj. s platným průkazem DPmÚL a bezplatným časovým kupónem
DPmÚL, který má shodný číselný kód s průkazem; platnost časového kupónu je časově
omezena.

g) policista Policie ČR ve stejnokroji.
3.6.

Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c)
článku 3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 301 Děčín:


držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.

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, tzn. 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, a to pouze papírové, platí ode dne vyhlášení u
zapojených železničních dopravců pouze ve 2. vozové třídě osobních vlaků, spěšných
vlaků a vyhlášených rychlíků a na linkách MHD Ústí nad Labem 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 jízdní doklady DPmÚL, tj. SMS jízdenka, jízdenka a časový kupón zakoupený v
aplikaci SEJF. Cestující musí zohlednit nosič jízdního 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. Výjimkou jsou
zlevněné žákovské a studentské jízdní doklady pro jednotlivou jízdu ve vozidlech
provozovatele MHD v zónách 101 Ústí nad Labem, 301 Děčín a 401 Teplice. Na linkách
MHD neplatí jízdenky pro jednotlivou jízdu pro kategorii cestujících „žák 6-15 let“ a „student
15-26 let“. Jízdní doklady pro jednotlivou jízdu, vyjma jednozónových dokladů, jsou
prodávány 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,
b) typu zóny (v zónách 101 Ústí nad Labem, 301 Děčín a 401 Teplice 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 byla jízdenka zakoupena. Cestující je povinen se při
převzetí jízdenky přesvědčit, zda mu byla jízdenka vydána podle jeho požadavků a
případnou reklamaci řešit ihned s prodejcem jízdenky.

4.6.

Reklamace jízdních dokladů na bázi BČK DÚK a transakcí z elektronické peněženky se
provádí u vydavatele BČK DÚK.
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Použití BČK DÚK
4.7.

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.

4.8.

Při jízdě mezi zónami s jízdenkou na bázi BČK DÚK lze zahájit jízdu v kterékoliv stanici
výchozí zóny a jízdu ukončit v kterékoli stanici cílové zóny (s možným přestupem mezi spoji
nebo dopravci). Vydávány jsou rovněž jednozónové jízdenky na bázi BČK DÚK pro jízdy
mezi stanicemi jedné zóny.

4.9.

Jízdní doklady na bázi BČK DÚK ani elektronické prostředky na BČK DÚK není možné
použít ve vlacích ČD a na linkách MHD Ústí nad Labem. Dopravce České dráhy a.s. a
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. částečně zapojení v DÚK akceptují pouze
integrované jízdní doklady v papírové podobě. Dopravci provozující turistické linky budou
od 25. 3. 2016 vydávat a uznávat pouze jízdní doklady v papírové podobě (částečné
zapojení) a od 1. 6. 2016 i jízdní doklady na bázi BČK DÚK (plné zapojení), nebudou však
prodávat BČK DÚK.

Povolená cesta
4.10. 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.
4.11. 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
4.12. 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:
a) bez přirážek v případě, že cestující předloží původní jízdenku a o vystavení nové
jízdenky požádá 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,
c) v železniční dopravě bez manipulační přirážky v případě, že cestující předloží původní
jízdenku a o vystavení nové jízdenky požádá bezodkladně po nástupu u pověřené
osoby dopravce, a to ještě dříve, než jí bude vyzván k předložení jízdních dokladů.
Jízda za cílovou zónu
4.13. 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.
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Odbavení ve vlaku a v osobních pokladnách ČD
4.14. 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 ČD řídí smluvními přepravními podmínkami ČD.
Jízda cestujícího mimo území DÚK
4.15. V případě, že nástupní či cílová stanice cestujícího příp. obě dvě stanice leží mimo území
DÚK, bude cestující odbaven podle tarifu dopravce a jeho smluvních přepravních
podmínek.
čl. 5. Jízdní doklady
5.1.

Ceny jízdenek se řídí Tarifem DÚK.

Jízdenka pro jednotlivou jízdu
5.2.

Jízdenku pro jednotlivou jízdu lze zakoupit buď ve formě papírové jízdenky nebo u
vybraných dopravců ve formě elektronického zápisu uloženého na BČK DÚK, jízdenka je
přestupní, platnost jízdenky je omezena zónovou, relační a časovou platností jízdenky.
Jízdenky na bázi BČK DÚK jsou pouze částečně integrované a lze je použít pouze u
vybraných dopravců.

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 následující
tabulce:
Tabulka: Tarif - Časová platnost jízdního dokladu
Tarifní vzdálenost [tarifní jednice]

Časová platnost

0–6

45 min

7 – 10

60 min

11 – 20

90 min

21 – 30

120 min

31 – 55

180 min

56 - 80

240 min

81 a více

24:00 hod

5.4.

Časová platnost jízdenek pro jednotlivou jízdu počíná běžet okamžikem prodeje této
jízdenky, a to i u jízdenek DÚK zakoupených u železničních dopravců. Předprodej jízdenek
pro jednotlivou jízdu se neprovádí.

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 kromě
jednotlivých jízdenek pro zóny s MHD jsou vydávány pro tyto kategorie cestujících:
a) obyčejné,
b) dítě 6-15 let,
c) žák 6-15 let,
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d) student 15-26 let,
e) ZTP
f)

ZTP/P.

5.7.

Při platbě prostřednictvím BČK DÚK (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 jízdenky pro jednotlivou jízdu, jak papírové, tak nahrané na anonymní
nebo osobní BČK DÚK, je povinen prokázat nárok na její použití příslušným papírovým
průkazem v souladu s článkem 6 a 7. (U těchto jízdenek nelze prokázat nárok profilem na
BČK DÚK.)

Jednozónová jízdenka
5.9.

Jednozónová jízdenka platí pouze pro jízdy v rámci jedné zóny. Cena a časová platnost
této jízdenky je uvedena v Ceníku jízdného DÚK (jako jízdenka pro 0 tarifních jednic). Cena
a časová platnost jednotlivých jízdenek pro zóny 101 Ústí nad Labem, 301 Děčín a 401
Teplice se zapojenou MHD jsou rovněž uvedeny v Ceníku jízdného DÚK.

Integrovaná jednodenní síťová jízdenka Labe-Elbe
5.10. Integrovaná jednodenní síťová jízdenka Labe-Elbe je papírový jízdní doklad, který
opravňuje cestujícího nebo cestující k jízdám veřejnou osobní dopravou nebo k přepravě
jízdního kola v rámci sítě DÚK a sítě německého dopravního svazu VVO. Jízdenky platí od
zakoupení do 4:00 hod následujícího dne. Prodávají se ve 3 variantách:
a) pro jednoho cestujícího,
b) pro až 5 cestujících bez rozdílu věku,
c) pro jízdní kolo.
Jízdenka Labe-Elbe platí na všech linkách uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK (více o
platnosti mimo DÚK:
http://www.kr-ustecky.cz/jizdenka-labe-elbe/ds-98825/p1=206501).
Částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro-Nisa
5.11. Částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro-Nisa je papírový jízdní doklad, které
opravňují cestujícího nebo cestující k jízdám veřejnou osobní dopravou nebo k přepravě
jízdního kola v rámci sítě DÚK pouze na vybraných linkách. Jízdenky platí od zakoupení do
4:00 hod následujícího dne. Prodávají se ve 3 variantách:
a) pro jednoho cestujícího,
b) pro až 5 cestujících bez rozdílu věku,
c) pro jízdní kolo.
Jízdenka Euro-Nisa platí pouze na vybraných linkách DÚK:
401 Ebersbach-Jiříkov-Rumburk-Krásná Lípa-Rybniště-Chřibská
402 Varnsdorf-Chřibská-Česká Kamenice-Děčín
403 Varnsdorf-Dolní Podluží-Chřibská,Krásné Pole
405 Rumburk-Staré Křečany-Krásná Lípa-Doubice
406 Lobendava-Dolní Poustevna
407 Staré Křečany,Brtníky-Krásná Lípa-Varnsdorf
408 Mikulášovice-Velký Šenov-Šluknov,Rožany
409 Varnsdorf-Seifhennersdorf-Rumburk-V.Šenov/D.Poustevna
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410 Varnsdorf-Rumburk-Jiříkov-Šluknov-Velký Šenov-Lobendava,Severní
(více o platnosti mimo DÚK viz:
http://www.zvon.de/cz/Jednodenni-jizdenka-EURO-NEISSELIBNET/).
Časové jízdenky
5.12. Časové jízdenky jsou vydávány v papírové podobě a u vybraných dopravců i v elektronické
podobě na bázi BČK DÚK.
5.13. Časová jízdenka opravňuje v době své platnosti k libovolnému počtu jízd v obou směrech
mezi zónami (relacemi), pro které byla 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.
5.15. Časové jízdenky se v rámci DÚK vydávají v těchto variantách:
a) integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka – jízdenka platí na celém území DÚK
do 4:00 hod následujícího dne,
b) částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka na bázi BČK DÚK – jízdenka platí u
vybraných dopravců na celém území DÚK do 4:00 hod následujícího dne,
c) integrovaná papírová sedmidenní jízdenka – platnost jízdenky je omezena zónovou,
relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,
d) částečně integrovaná sedmidenní 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) integrovaná papírová třicetidenní jízdenka – platnost jízdenky je omezena zónovou,
relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,
f) částečně integrovaná třicetidenní 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 devadesátidenní 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.
5.16. Časové jízdenky kromě časových jízdenek pro zóny s MHD jsou vydávány pro tyto
kategorie cestujících:
a) obyčejné,
b) dítě 6-15 let,
c) žák 6-15 let (pouze jednodenní síťová jízdenka dle odstavce 5.15 bodu a) a b)),
d) student 15-26 let
e) ZTP (pouze jednodenní síťová jízdenka dle odstavce 5.15 bodu a) a b)).
f) ZTP/P(pouze jednodenní síťová jízdenka dle odstavce 5.15 bodu a) a b)).
5.17. Držitel zlevněné časové papírové jízdenky je povinen prokázat nárok na její použití:
a) v případě časové jízdenky „dítě 6-15 let“ - průkazem pro děti od 10 do 15 let, u držitelů
starších 10 let,
b) v případě jednodenní síťové jízdenky „žák 6-15 let“ - Žákovským průkazem 6 - 15 let,
c) v případě časové jízdenky „student 15-26 let“ - Žákovským průkazem 15 - 26 let,
d) v případě jednodenní síťové jízdenky ZTP a ZTP/P - průkazem ZTP a ZTP/P.
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5.18. Držitel zlevněné časové jízdenky nahrané na osobní BČK DÚK prokazuje nárok na její
použití:
a) profilem „dítě 6-15“ na osobní BČK DÚK,
b) profilem „žák 6-15“ na osobní BČK DÚK,
c) profilem „student 15-26“ na osobní BČK DÚK,
d) profilem „ZTP,ZTP/P“
e) profilem „zaměstnanec dopravce“
f) profily „senior 60+“, „senior 70+“, „odboj/PTP“, „Policie“ v případě zlevněného jízdného
dle odst. 2 článku 3 Tarifu DÚK platného pouze pro zónu 401 Teplice.
5.19. V tarifních zónách s informační kanceláří dopravce zapojeného do DÚK může být
v některých časech omezen prodej časových jízdenek u řidiče.
5.20. Tarify MHD platné pouze v zónách s MHD zpravidla umožňují používání zlevněných
časových jednozónových jízdenek pro žáky a studenty i během školních prázdnin, tj.
v červenci a v srpnu, ale mimo měsíc září následujícího školního roku. 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.).
5.21. V zónách 101 Ústí nad Labem, 121 Chlumec, 122 Přestanov a 171 Dolní Zálezly jsou na
linkách DPmÚL uznávány integrované papírové jízdenky DÚK platné v daném čase,
v příslušné zóně/relaci a pro danou kategorii cestujících dle podmínek a pravidel Tarifu
DÚK a SPP DÚK.
Jízdní doklady DPmÚL
5.22. V zónách 101 Ústí nad Labem, 112 Řehlovice, 113 Stebno, 115 Habrovany, 116 ŘehloviceDubice, 121 Chlumec, 122 Přestanov, 123 Chabařovice, 171 Dolní Zálezly a 431 Krupka
jsou uznávány integrované papírové jízdní doklady vydané DPmÚL dle Tarifu DPmÚL
platné v daném čase a v příslušné zóně a pro danou kategorii cestujících.
5.23. Částečně integrované jízdní doklady (SMS jízdenky a jízdenky a časové kupóny vydané
prostřednictvím aplikace SEJF) vydané DPmÚL dle Tarifu DPmÚL jsou uznávány v zóně
101 Ústí nad Labem a pouze u vybraných dopravců (na linkách PAD a MHD Ústí nad
Labem tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 SPP DÚK).
5.24. Tarif DPmÚL je předpis, který stanovuje výši jízdného a dovozného, druhy jízdného a
jednotlivé kategorie cestujících, právo a způsob nabytí jízdních dokladů a jejich platnost a
rozsah bezplatné přepravy na linkách MHD.
5.25. Jízdní doklady DPmÚL vydané dle Tarifu DPmÚL a uznávané dle tarifních pravidel Tarifu
DÚK na linkách zapojených do systému DÚK jsou označené čísly výchozí a cílové zóny
v souladu s Tarifem DÚK. Jednozónové jízdenky mohou být označeny pouze jedním číslem
zóny.
5.26. Jízdní doklady DPmÚL mohou být v papírové nebo mobilní podobě.
5.27. Jízdenky DPmÚL v mobilní podobě, tj. SMS jízdenky a jízdenky a kupóny vydané
prostřednictvím aplikace SEJF jsou platné pouze v zóně 101 Ústí nad Labem na linkách
MHD Ústí nad Labem a na linkách PAD. Nelze je použít na linkách ČD.
5.28. Integrované jízdenky pro jednotlivou jízdu lze uznat na linkách PAD a na linkách ČD pouze
pokud již byly označeny označovačem ve vozidlech MHD a pouze do doby jejich časové
platnosti.
5.29. Jízdenky pro přepravu na sezónních turistických linkách a lanové dráze vydané dle
zvláštního tarifu DPmÚL nelze použít na linkách zapojených do systému DÚK, platí pouze
pro dané linky DPmÚL.
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5.30. DPmÚL vydává integrované časové jízdenky nepřenosné - časové kupóny pouze pro tyto
kombinace výchozích a cílových zón:


101 Ústí nad Labem - 101 Ústí nad Labem,



101 Ústí nad Labem - 112 Řehlovice,



101 Ústí nad Labem - 113 Stebno,



101 Ústí nad Labem - 115 Habrovany,



101 Ústí nad Labem - 116 Řehlovice-Dubice,



101 Ústí nad Labem - 121 Chlumec,



101 Ústí nad Labem - 122 Přestanov,



101 Ústí nad Labem - 123 Chabařovice,



101 Ústí nad Labem - 171 Dolní Zálezly,



101 Ústí nad Labem - 431 Krupka.

5.31. Časové kupóny DPmÚL jsou vydávány pro tyto kategorie cestujících:


obyčejný,



pro dítě od 6 do 15 let (dítě),



pro žáky a studenty od 15 do 26 let (student):



a výlučně pro zónu 101 Ústí nad Labem též pro důchodce zlevněný – D, pro osobu
přepravující dítě do věku 3 let zlevněný – J a pro osoby, které jsou na základě
pravomocného rozsudku příslušného soudu zbaveny nebo omezeny způsobilosti
k právním úkonům zlevněný – N.

5.32. Časové platnosti jednotlivých časových kupónů DPmÚL jsou stanoveny Tarifem DPmÚL.
5.33. Cena těchto časových kupónů DPmÚL odpovídá časovým jízdenkám pro příslušnou relaci
a časovou platnost dle Tarifu DÚK a platnost v dané zóně a v daném spoji se řídí tarifními
pravidly Tarifu DÚK.
5.34. Integrovanou papírovou časovou jízdenku nepřenosnou DPmÚL tvoří průkaz DPmÚL
a časový kupón DPmÚL.
5.35. Časové kupóny DPmÚL jsou v zónách uznávány dle tarifních pravidel uvedených v článku
4 Tarifu DÚK. Zóna, do níž stanice spadá, se stanovuje dle údajů uvedených v platném
jízdním řádu dané linky.
Přepravné
5.36. Spoluzavadla a psi (živá zvířata) jsou odbaveni přestupnými jízdními doklady dle ceníku
přepravného s platností 60 min nebo s platností ode dne nákupu do 4:00 následujícího dne.
V zóně 401 Teplice lze zakoupit i 90 denní jednozónovou jízdenku pro psa, tato jízdenka je
nabízena pouze na bázi BČK. Jízdní doklady pro jízdní kola jsou nepřestupné, vyjma
jízdenek Labe-Elbe a Euro-Nisa. Ruční zavazadla jsou přepravována bezplatně. Bezplatně
jsou přepravováni též vodící, asistenční a služební psi. Bližší podmínky k přepravě
spoluzavazadel, dětských kočárků, jízdních kol, živých zvířat jsou uvedeny ve SPP DÚK.
Jízdy mimo území ČR
5.37. Na linkách zajíždějících mimo území ČR, po německém území lze cestovat pouze dle tarifu
a smluvních přepravních podmínek příslušného dopravce, neplatí zde Tarif DÚK a SPP
DÚK.
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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.

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 článku čl. 3.
Nárok na zlevněné jízdné se přizná při zakoupení jízdenky ve výdejně jízdenek, ve vozidle
autobusové dopravy i ve vlaku.

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. 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, přičemž cestující starší 10 let má
právo přepravit s sebou bezplatně nejvýše dvě děti do 6. roku, pokud pro ně požaduje
pouze jedno místo k sezení. Děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin) lze
přepravovat na lodi jen s doprovodem osoby starší 15 let, přičemž cestující starší 15 let má
právo přepravit s sebou bezplatně nejvýše dvě děti do 6. roku, pokud pro ně požaduje
pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující pro druhé dítě samostatné místo, zaplatí za
ně, jakož i za každé další dítě do 6. roku, zlevněné jízdné pro kategorii „dítě 6-15 let“ podle
Ceníku jízdného DÚK. Požaduje-li doprovod dítěte uplatnění bezplatné přepravy dítěte
nebo dětí do 6 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, občanským průkazem dítěte, nebo předložením občanského průkazu
zákonného zástupce, ve kterém je dítě zapsáno.

Zlevněné (zvláštní) jízdné pro kategorii „dítě 6-15 let“
7.5.

Dětem od 6 do 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin) je přiznáváno zlevněné
jízdné „dítě 6-15 let“ uvedené v Ceníku jízdného DÚK. Pro určení nároku na slevu
v závislosti na věku dítěte je rozhodující den nástupu jízdy. Děti ve věku od 10 do 15 let
prokazují nárok na slevu jakýmkoli (oficiálním) průkazem obsahujícím fotografii, jméno,
příjmení, datum narození a razítko vydávající organizace, příp. občanským průkazem či
cestovním pasem, popř. průkazem dopravce vydaného za účelem uznávání slevy pro děti
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nebo žáky do 15 let věku se jménem, příjmením, fotografií a datem narození nebo datem
ukončení platnosti průkazu opravňujícím ke slevě pro dítě nebo žáka do 15 let věku.
7.6.

V případě nákupu časové jízdenky je možné nárok na slevu prokázat osobní BČK DÚK
s platným profilem „dítě 6-15“. Pokud dítě takový průkaz nemá, vystaví dopravce průkaz po
předložení rodného listu nebo cestovního pasu a nepoškozené fotografie průkazového
provedení o rozměru 35 x 45 mm, která zobrazuje skutečnou současnou podobu dítěte, je
na lesklém fotografickém papíru a nesmí být vystřižena z jiné fotografie. Za ověření
průkazu na slevu jízdného účtuje dopravce jím vyhlášený poplatek.

Zlevněné (zvláštní) jízdné pro kategorii „žák 6-15 let“ a „student 15-26 let“
7.7.

Pro kategorii „žák 6-15 let“ (žáci ve věku 6 – 15 let, tj. do dne, který předchází dni 15.
narozenin) platí zlevněné jízdné „žák 6-15 let“ uvedené v Ceníku jízdného DÚK. Pro
kategorii „student 15-26 let“ (žáci a studenti ve věku 15 – 26 let, tj. do dne, který předchází
dni 26. narozenin) platí zlevněné jízdné „student 15-26 let“ uvedené v Ceníku jízdného
DÚK.

7.8.

Místo časových jízdních dokladů pro kategorii „žák 6-15 let“ se cestující za odpovídající
zlevněné jízdné pro žáky a studenty přepraví na jízdní doklad „dítě 6-15 let“, kde
poskytnutá sleva odpovídá kategorii „žák 6-15 let“. Nárok na toto časové jízdné „dítě 6-15
let“ se prokazuje dle této kategorie „dítě 6-15 let“, tedy bez nutnosti žákovského průkazu.

7.9.

Nárok na zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol se prokazuje Žákovským průkazem 6-15
let nebo Žákovským průkazem 15-26 let, anebo v případě časových jízdních dokladů
odpovídajícím profilem na BČK DÚK. Výši jízdného stanovuje Ceník jízdného DÚK.

7.10. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává k dojíždění ze zóny místně nebo časově nejbližší
místu trvalého pobytu v ČR do zóny místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo
její součásti (internátu/koleje) či místu praktického vyučování a zpět. V případě
zahraničních škol/škol za hranicí oblasti DÚK se zlevněné jízdné přiznává k dojíždění ze
zóny místně nebo časově nejbližší místu trvalého pobytu v ČR do pohraničního
přechodového bodu/hraničního bodu oblasti DÚK směrem nejkratším nebo časově
nejvýhodnějším k místu sídla školy nebo její součásti (možno zakoupit i pro část úseku této
cesty při použití více dopravců) a zpět.
7.11. Nárok na jízdenku pro jednotlivou jízdu za zlevněné jízdné se nepřiznává na linkách
městských hromadných doprav.
7.12. Nárok na jízdenku pro jednotlivou jízdu za zlevněné jízdné se o sobotách, nedělích a
svátcích uzná s ohledem na označení dnů (symbolem “So/Ne“ resp. „kladívka“)
v žákovském průkazu.
7.13. Nárok na jízdenku pro jednotlivou jízdu za zlevněné jízdné se za výše uvedených podmínek
poskytuje v období 1.9. – 30.6. školního/akademického roku vyznačeného školou na
žákovském průkazu.
7.14. V případě nákupu časové jízdenky na bázi BČK DÚK je možné nárok na slevu prokázat
osobní BČK DÚK s platným profilem „žák 6-15“ (pouze u jednodenní síťové jízdenky) nebo
„student 15-26“. Tyto jízdenky lze s platným profilem „žák 6-15“ nebo „student 15-26“ pro
daný školní/akademický rok zakoupit s koncem platnosti do 30. 9. následujícího
školního/akademického roku a jsou platné i v období prázdnin od 1. 7. do 31. 8., a také o
sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, a bez ohledu na místo bydliště a sídlo
školy. Profil na BČK DÚK lze nahrát dopravcem, který BČK DÚK vydal, pouze na
předprodejích po doložení nároku na příslušné zlevněné jízdné odpovídající danému profilu
předložením potvrzení o docházce do školského zařízení nebo předložením příslušného
žákovského průkazu.
7.15. Časovou papírovou jízdenku „student 15-26“ a jednodenní síťovou jízdenku „žák 6-15“ je
možné zakoupit do 30. 9. následujícího školního roku a nárok na slevu prokázat žákovským
průkazem s platností do 30. 6. – tj. jízdenku lze použít i v období následujících letních
prázdnin od 1. 7. do 31. 8. a v měsíci září následujícího školního/akademického roku
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přestože žákovský průkaz v tomto období není platný. Tyto jízdenky lze použít i o sobotách,
nedělích a státem uznávaných svátcích bez ohledu na omezení uvedená v žákovském
průkazu a bez ohledu na místo bydliště a sídlo školy.
7.16. V zónách se zapojenou MHD může být nárok na zlevněné jízdné upraven jiným způsobem
dle tarifů MHD.
7.17.

Žákovské průkazy vystavují a ověřují dopravci dle zásad uvedených ve Výměru MF
01/2016 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými
cenami, a postupují dle Metodického pokynu pro poskytování žákovského jízdného
v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové
osobní dopravě ze dne 20. března 2012 stanoveném Ministerstvem dopravy (č.j. 11/2012410-TAR/1).

7.18. Žákovský průkaz musí obsahovat následující údaje:


jméno, příjmení, datum narození,



aktuální fotografii žáka,



název a místo sídla školy (příp. místo konání praktického vyučování), razítko školy a
podpis pověřeného zaměstnance školy;



místo trvalého pobytu žáka/studenta příp. jiného bydliště, než je uvedeno v jeho
osobním dokladu, jestliže lze tuto skutečnost prokázat předložením rozhodnutí soudu
upravujícím poměry péče o dítě nebo jiným úředním potvrzením o skutečném bydlišti,
jako je povolení k trvalému pobytu, dlouhodobému pobytu za účelem studia, popřípadě
místo koleje, internátu, domova mládeže



způsob dojíždění (ponechaný či přeškrtnutý symbol „kladívka“ nebo symbol „So/Ne“),
(přestože se v tarifu DÚK na toto nebere zřetel)



platnost; platí po dobu trvání školního/akademického roku, vyznačeného školou mimo
měsíců červenec a srpen a pouze z míst a do míst v něm uvedených,



razítko a podpis pověřeného zaměstnance dopravce, který ověří totožnost držitele.

Zlevněné (zvláštní) jízdné pro kategorii „ZTP, ZTP/P“ (držitele průkazů ZTP, ZTP/P) a
přeprava jejich průvodců
7.19. 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.
7.20. 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 vozíku pro invalidy,
c) bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě.
7.21. 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
7.22. 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 za zlevněné (poloviční)
jízdné „dítě 6-15 let“ podle Ceníku jízdného DÚK, které bude využito pro přepravu z místa
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trvalého bydliště do místa ústavu a zpět do výchozího místa. Zpáteční cesta musí být
nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.
7.23. 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.
7.24. 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.
7.25. 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 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
7.26. Zaměstnanecké jízdné je poskytováno pouze na bázi BČK DÚK. Na zlevněnou časovou
jízdenku 365denní zaměstnaneckou mají nárok zaměstnanci těch dopravců, kteří jsou
vydavateli BČK DÚK, (dále jen zaměstnanec) a jejich rodinní příslušníci, a to pouze po
dobu trvání pracovního poměru mezi dopravcem a příslušným zaměstnancem.
7.27. Po skončení pracovního poměru zaměstnance je příslušný zaměstnanec povinen
neprodleně vrátit svou zaměstnaneckou kartu i karty svých rodinných příslušníků,
v opačném případě je dopravce oprávněn karty vydané zaměstnanci a jeho rodinným
příslušníkům zneplatnit zadáním karet na blacklist.
7.28. Za nevyužité časové kupóny pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky se jízdné
nevrací. Za rodinného příslušníka zaměstnance se považují jeho manžel, manželka,
registrovaný partner/ka, 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.
7.29. Za rodinného příslušníka zaměstnance se považují i tyto kategorie dětí:
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.
7.30. Za druha (družku) zaměstnance se považuje osoba, která žije se zaměstnancem spolu ve
společné domácnosti, a oba mají stejné trvalé bydliště. Jako svého druha (družku) může
zaměstnanec určit pouze 1 osobu.
čl. 8. Obchodní nabídky DÚK
8.1.

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.

8.2.

Nárok na přiznání zlevněného jízdného mají cestující, kteří splňují podmínky příslušné
obchodní nabídky.
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8.3.

Pokud cestující nemůže prokázat nárok na použití zlevněného jízdného předepsaným
způsobem, zaplatí z výchozí do cílové zóny jízdné, na které prokáže nárok nebo jízdné
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. 9. Přirážky a poplatky
9.1.

Výše přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu a za porušení Smluvních
přepravních podmínek se řídí SPP DÚK.

čl. 10. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
10.1. Úplná verze Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK je k nahlédnutí v sídle
administrátora DÚK, v informačních kancelářích dopravců a na webu www.dopravauk.cz.
10.2. 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.
10.3. Tarif DÚK s účinností od 1. ledna 2016 se zrušuje dnem nabytí účinnosti tohoto Tarifu DÚK.
10.4. Tento Tarif DÚK nabývá účinnosti dnem 25. března 2016.

Seznam příloh Tarifu DÚK
Příloha č. 1: Ceník jízdného DÚK
Příloha č. 2: Tarifní mapa DÚK
Příloha č. 3: Matice tarifních jednic DÚK
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Příloha č. 6

EVIDENCE VOZIDEL POUŽÍVANÝCH K PLNĚNÍ SMLOUVY
Objednatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

Dopravce:

název, adresa
IČ: xxxxxxxx, DIČ: CZxxxxxxxx, Bankovní spojení: doplnit ………..., č. ú. doplnit
zapsán: OR vedený Krajským soudem v xxxxxxxxx , oddíl x, vložka xxxxxx

Číslo smlouvy:
Období:

Datum

25. 3. 2016 pá
26. 3. 2016 so
27. 3. 2016 ne
28. 3. 2016 po
Celkem za 3/2016
2. 4. 2016 so
3. 4. 2016 ne
9. 4. 2016 so
10. 4. 2016 ne
16. 4. 2016 so
17. 4. 2016 ne
23. 4. 2016 so
24.4.2016 ne
30. 4. 2016 so
Celkem za 4/2016
1. 5. 2016 ne
7. 5. 2016 so
8. 5. 2016 ne
14. 5. 2016 so
15. 5. 2016 ne
21. 5. 2016 so
22. 5. 2016 ne
28. 5. 2016 so
29. 5. 2016 ne
Celkem za 5/2016
4. 6. 2016 so
5. 6. 2016 ne
11. 6. 2016 so
12. 6. 2016 ne
18. 6. 2016 so
19. 6. 2016 ne
25. 6. 2016 so
26. 6. 2016 ne
Celkem za 6/2016
2. 7. 2016 so
3. 7. 2016 ne
5. 7. 2016 út
6. 7. 2016 st
9. 7. 2016 so
10. 7. 2016 ne
16. 7. 2016 so
17. 7. 2016 ne
23. 7. 2016 so
24. 7. 2016 ne
30. 7. 2016 so
31. 7. 2016 ne
Celkem za 7/2016
6. 8. 2016 so
7. 8. 2016 ne
13. 8. 2016 so

ROK 2016

Nasazené základní vozidlo

Počet odjetých vlkm

Nasazené zálohové vozidlo

Počet odjetých vlkm

Příloha č. 6

14. 8. 2016 ne
20. 8. 2016 so
21. 8. 2016 ne
27. 8. 2016 so
28. 8. 2016 ne
Celkem za 8/2016
3. 9. 2016 so
4. 9. 2016 ne
10. 9. 2016 so
11. 9. 2016 ne
17. 9. 2016 so
18. 9. 2016 ne
28. 9. 2016 st
Celkem za 9/2016
1. 10. 2016 so
2. 10. 2016 ne
8. 10. 2016 so
9. 10. 2016 so
15. 10. 2016 so
16. 10. 2016 ne
22. 10. 2016 so
23. 10. 2016 ne
28. 10. 2016 pá
29. 10. 2016 so
30. 10. 2016 ne
Celkem za 10/2016
CELKEM za 2016

Příloha č. 6

Měsíční výkaz výkonů a tržeb
Objednatel:

VZOR

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

Dopravce:

název, adresa
IČ: xxxxxxxx, DIČ: CZxxxxxxxx, Bankovní spojení: doplnit ………..., č. ú. doplnit
zapsán: OR vedený Krajským soudem v xxxxxxxxx , oddíl x, vložka xxxxxx

K = {( Q - R ) * C } - T

Číslo smlouvy:
Období:

březen 2016

V=K-Z
Výpočet kompenzace
Q

je Objednaný dopravní výkon v příslušném (již ukončeném) kalendářním měsíci

160,00

R
C

-

je nerealizovaný dopravní výkon v příslušném kalendářním měsíci

190,00

je Základní cena za 1 vlkm platná v příslušném kalendářním roce

Q-R

160,00

je částka odpovídající rozdílu Q - R

T

10 149,12

je částka odpovídající Výnosům dosaženým Dopravcem v příslušném kalendářním měsíci

(Q - R) . C
Z

30 400,00

je částka odpovídající výpočtu (Q - R) * C v příslušném kalendářním měsíci

15 000,00

je měsíční zálohová platba (Kč) vyplacená Objednatelem Dopravci v předchozím kalendářním měsíci

K

20 250,88

je hodnota měsíční kompenzace

V

5 250,88

měsíční vyúčtování kompenzace (přeplatek/nedoplatek)

Tržby dle zúčtovacího centra
Tržby z mezinárodních jízdenek
Zamítnuté el. jízdenky z důvodu duplicitního ID kontraktu
Podíl z časových kupónů DPmÚL
Další tržby výše nezahrnuté
10300
T1
T1
10301
10302
T1
T1
10303
10304
T1
T1
10305
10306
T1
T1
10307

f
11 500,00
11 000,00
500,00
0,00
0,00
0,00

5

4

20,00

5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4

20,00

gg

hh

10 149,12
9 649,12
500,00
0,00
0,00
0,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

Celkem za oblast a období

neuplatnitelný
dopravní výkon

řádne dle
smlouvy
uplatnitelná
odjetá délka
spoje

řádná pravidelná
délka spoje

číslo spoje

číslo linky

datum se
závadou

Nerealizovaný dopravní výkon v příslušném kalendářním měsíci

0,00

Celkem za oblast a období

dopravní výkon
realizovaný
zálohovým
vozidlem

z toho
realizováno
základním
vozidlem

řádná pravidelná
délka spoje

číslo spoje

číslo linky

datum s
nasazením
zálohového
vozidla

Dopravní výkon realizovaný zálohovými vozidly

0,00

zdůvodnění

tržby v Kč/vlkm

počet cestujících
na spoji za
období

e
160,00

tržba za období
bez DPH

d

tržba za období
vč DPH

c

výkon spoje ve
vlkm dle JŘ

počet spojů za
období (měsíc)
dle JŘ

a
b
Celkem za oblast a období

objednaná délka
spoje ve vlkm
dle JŘ

Číslo spoje

číslo linky

Objednaný dopravní výkon a Výnosy pro výpočet kompenzace

Příloha č. 7

Integrovaný dopravní systém

Základní principy
zónově – relačního integrovaného tarifu v Ústeckém kraji
Ústecký kraj zavedl integrovaný dopravní systém Doprava Ústeckého kraje (dále jen
„DÚK“) na území celého kraje. Veškeré záležitosti týkající se odbavování cestujících
v oblasti působnosti Smlouvy vychází z procesů navržených pro integrovaný
dopravní systém DÚK.
Základní charakteristiky daného tarifu jsou:













zájmové území je rozděleno do geografických obvodů (tarifních zón), ve
kterých platí jedna cena, při cestách přes více zón je cena odvozena od
projeté vzdálenosti - relace;
umožňuje sjednocení kilometrických tarifů ČD a příměstské autobusové
dopravy a současných tarifů MHD tím, že sjednocuje železniční stanice
a zastávky, zastávky veřejné linkové dopravy a zastávky MHD do jedné tarifní
zóny;
možnost systematické rozšířenosti území IDS DÚK bez ohledu na podíl
a spádovost radiálních a tangenciálních cest v začleněném území;
ponechává velkou samostatnost jednotlivým zónám (např. městům s MHD),
kterým umožňuje stanovit výši tarifu v dané zóně dle rozhodnutí samosprávy
města;
možnost přiřazení tržeb místu jejich vzniku a tím možnost identifikovat místo
spotřeby dopravního výkonu;
jedna cena v celé obci – všechny zastávky/stanice, které se nacházejí ve
všech jejích částech, budou patřit do jedné zóny;
menší přepravní nespravedlivost ve srovnání se zónovým tarifem;
odstraňuje nepřestupnost v liniových tarifech. Dobré dopravní řešení spolu
s vhodnými cenami může podpořit mobilitu cestujících, která může generovat
větší tržby a snižovat potřebu dotací.
Vydavateli bezkontaktních čipových karet s dopravní aplikací Ústeckého kraje
budou vybraní dopravci. Vydavatelem elektronických peněz bude Ústecký
kraj, je však možné přechodné období na začátku platnosti smlouvy, kdy
budou elektronické peníze vydávány dopravcem.
Vydávané čipové karty mají jednotnou grafickou podobu DÚK.

Základním prvkem zónově-relačního integrovaného tarifu IDS DÚK jsou tarifní zóny.
Při tvorbě tarifních zón se vychází z principu: jedna obec = minimálně jedna tarifní
zóna, územně rozsáhlejší obce jsou rozděleny na více tarifních zón.
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Obrázek: Příklad přiřazení jednotlivých zastávek k tarifní zóně

Každá tarifní zastávka je do mapy zakreslena jako bod. Spojením těchto bodů
vznikne základní tarifní síť, která udává skutečnou vzdálenost (relaci) mezi zónami
při použití veřejné hromadné dopravy. Pro zachování stávající výše tržeb v systému
veřejné dopravy bylo s tarifními vzdálenostmi dále pracováno – vzdálenost mezi
jednotlivými zónami určují tzv. tarifní jednice. Změnou počtu tarifních jednic je možné
docílit zdražovaní příp. zlevňování vybraných mezizónových relací. Hlavním cílem
těchto úprav je zabránit poklesu ceny jízdného ve srovnání s dnešními tarify
dopravců a pro cestující vytvořit spravedlivý tarifní systém.
Obrázek: Ukázka Tarifní mapy IDS DÚK

Při konstrukci tarifní mapy IDS DÚK je uvažováno s maximální mezizónovou
vzdáleností 6 tarifních jednic. Těmto šesti tarifním jednicím byla přiřazena cena, která
je obvykle používána v MHD. Ve výjimečných případech, kdy mezi jednotlivými
zónami není početné osídlení (např. horské či pánevní oblasti) a v okolí měst
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s městskou hromadnou dopravou (se kterými je, z důvodu ponechání rozhodnutí o
tarifu v dané zóně na místní samosprávě, počítáno jako s jednou nadzónou) je tarifní
vzdálenost, tj. počet tarifních jednic, mezi dvěma sousedními zónami vyšší.
Při stanovení přepravní vzdálenosti mezi nesousedními zónami je spočítána nejkratší
cesta pomocí Dijkstrova algoritmu. Na základě tarifních vzdáleností mezi jednotlivými
tarifními zónami je vytvořena Tarifní matice IDS DÚK, která je rozhodná pro
stanovení jízdného.
Tarifní nadzóna je uskupení několika tarifních zón, které spolu bezprostředně
sousedí do logického celku, který následně (formou matice povolených cest)
vymezuje povolené cesty v rámci zakoupené jízdenky. Tarifní nadzóny neslouží pro
výpočet jízdného, ale jsou podkladem pro kontrolní mechanismus. Každá tarifní zóna
je přiřazena právě k jedné tarifní nadzóně.
V Tarifu IDS DÚK je cca. 404 tarifních zón, které jsou zahrnuty v cca. 81 tarifních
nadzónách.
Matice povolených cest stanovuje pro každou cestu v rámci IDS DÚK, kterými
nadzónami se může cestující s platným jízdním dokladem pohybovat při své cestě
z nástupní do cílové zastávky. Matice povolených cest je nahrána v odbavovacím
zařízení a při přiložení bezkontaktní čipové karty k odbavovacímu zařízení
(provedení check-in) dojde automaticky ke kontrole, zda se cestující pohybuje
v prostoru platnosti svého jízdního dokladu.
Matice povolených cest v IDS DÚK je konstruována tak, aby umožňovala cestujícímu
jízdy veřejnou dopravou nejkratší nebo časově nejvýhodnější cestou a zároveň
zamezila zneužití jízdních dokladů pro cesty, na které nemá cestující s daným
jízdním dokladem nárok.
Nosičem integrovaného jízdného budou bezkontaktní čipové karty (BČK)
vydávané dopravci. Kromě těchto jízdenek budou existovat také papírové jízdenky.
V IDS DÚK budou cestujícím dostupné tyto druhy jízdného:
 integrovaná jízdenka pro jednotlivou jízdu uložená na BČK i v papírové
podobě;
 integrovaná papírová sedmidenní jízdenka;
 integrovaná sedmidenní jízdenka uložená na BČK;
 integrovaná papírová třicetidenní jízdenka;
 integrovaná třicetidenní jízdenka uložená na BČK;
 integrovaná devadesátidenní jízdenka uložená na BČK;
 integrovaná jednodenní papírová jízdenka Labe-Elbe a Euro-Nisa;
 integrovaná síťová jízdenka jednodenní, sedmidenní, třicetidenní
a devadesátidenní;
 neintegrovaný papírový doklad pro zavazadlo/psa na spoj 60 min;
 neintegrovaný papírový doklad pro kolo na spoj;
 integrovaný jednodenní papírový doklad pro zavazadlo/psa;
 průkaz opravňující cestujícího k bezplatné přepravě nebo k nároku na slevu;
 další druhy jízdních dokladů dostupné pouze v nadzónách s MHD;
 výhledové též integrovaná oblastní jízdenka jednodenní a vícedenní (na BČK
i v papírové podobě).
Rozúčtování tržeb z jízdného od cestujících mezi jednotlivé subjekty v IDS DÚK
provádí Zúčtovatel tržeb na základě dat získaných z odbavovacích zařízení. Mezi
jeho hlavní činnosti patří:
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rozúčtovávat tržby z prodeje jednotlivých a časových předplatních jízdních
dokladů IDS DÚK kraje nahraných na bezkontaktních čipových kartách
jednotlivým zúčastněným dopravcům dle stanovených principů;
přebírat globální seznamy zablokovaných BČK (blacklisty) od jednotlivých
dopravců a zpřístupňovat aktuální globální seznamy zablokovaných
dopravních aplikací v celém IDS DÚK a umožňovat tak dopravcům jejich
stažení do odbavovacích zařízení;
zpřístupňovat dopravcům informace o aktuálním zůstatku financí
v elektronické peněžence na konkrétní kartě;
zajišťovat podklady pro fakturaci tak, aby každý účastník clearingu mohl
vyrovnávat své pohledávky vůči ostatním účastníkům clearingu po každé
závěrce;
vedení účtů bezkontaktních čipových karet, dohled nad kontinuitou dat
a bezpečností systému;
zpracování jednotlivých transakcí z odbavovacích systémů dopravců pro účely
sledování IDS DÚK.

Principy rozúčtování tržeb v IDS DÚK určuje Ústecký kraj.
Cestující s integrovanou jízdenkou nemá důvod rozlišovat, který dopravce provozuje
danou linku. Aby bylo docíleno evidence pohybu cestujících v rámci IDS DÚK, budou
cestující s jízdenkami uloženými na BČK provádět při nástupu do vozidla check-in.
Tím bude zajištěna statistika toku cestujících a využití jednotlivých spojů v rámci IDS
DÚK. Tato data budou sloužit jako podklady pro činnost zúčtovatele tržeb IDS DÚK
a pro Ústecký kraj.

Příloha 7 – str. 4

Příloha č. 27 k usnesení č. 166/106R/2016

Krajský úřad
Číslo objednatele:
Číslo dopravce:

16/SML/xxx
______________

SMLOUVA O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH
VEŘEJNOU OSOBNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVOU K ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ
OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE NA TURISTICKÉ LINCE Č. T6
uzavřená níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
Objednatel:
Ústecký kraj,
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800

(dále jen „Objednatel“)
a společnost
Dopravce:
Railway Capital a.s.
Sídlo:
Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5 - Košíře
Zastoupený:
Ing. Janem Šatavou, členem představenstva společnosti
IČ:
24158071
DIČ:
CZ24158071
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 107-895280217/0100,
zapsaný:
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 17503
(dále jen „Dopravce“, společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“)

PREAMBULE
1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon o veřejných službách“), a v souladu s čl. 5 odst. 1 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách
v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS)
č. 1191/69 a č. 1107/70, v platném znění (dále jen „Nařízení č. 1370/2007“). Tato
smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“).

ČLÁNEK 1
ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Účelem této smlouvy je řádné a plynulé zajištění dopravní obslužnosti části
území Ústeckého kraje ve smyslu § 3 odst. 2 zákona o veřejných službách na
lince č. T6 a vlacích, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních
stran při poskytování veřejných služeb ve veřejné osobní drážní dopravě s cílem
zajistit dopravní obslužnost Ústeckého kraje na lince č. T6 a vlacích, které jsou
uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, Dopravcem pro Objednatele, zejména pak
vymezení podmínek, za kterých bude Dopravce na základě této smlouvy
oprávněn a povinen poskytovat veřejné služby ve veřejné osobní drážní dopravě.
ČLÁNEK 2
ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI
1. Na základě této smlouvy se Dopravce zavazuje provozovat veřejnou osobní
drážní dopravu k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na lince č. T6
a vlacích, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy a Objednatel se
zavazuje poskytovat Dopravci za veřejné služby v souladu s platnými a účinnými
právními předpisy kompenzaci ve výši a za podmínek stanovených touto
smlouvou.
2. Dopravce bude veřejnou osobní drážní dopravu dle této smlouvy provozovat
nejvýše v rozsahu 19.040 vlkm (dále jen "Maximální rozsah dopravního
výkonu").
3. Veřejná osobní drážní doprava dle této smlouvy bude provozována v období od
25. března 2016 včetně do 30. října 2016 včetně, a to výlučně o sobotách,
nedělích státem uznaných svátcích (dále jen "Doba plnění").
ČLÁNEK 3
PROVOZ VEŘEJNÉ OSOBNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY
1. Dopravce prohlašuje, že mu ze strany příslušného drážního úřadu před
uzavřením této smlouvy (i) byla pravomocně a vykonatelně udělena licence pro
provozování veřejné osobní drážní dopravy a (ii) osvědčení dopravce a (iii) má
přidělenou kapacitu železniční dopravní cesty na vlaky uvedené v příloze č. 1
této smlouvy.
2. Dopravce se v souladu s § 8 odst. 2 zákona o veřejných službách zavazuje
ke dni nabytí účinnosti této smlouvy a dále po celou dobu jejího trvání:
a) mít platnou licenci na provozování veřejné osobní drážní dopravy a osvědčení
dopravce vydané příslušným drážním úřadem,
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b) mít přidělenou kapacitu železniční dopravní cesty pro jízdní řád uvedený
v příloze č. 1 této smlouvy,
c) mít zajištěna vozidla, personál a technické zázemí nezbytné pro provozování
veřejné osobní drážní dopravy podle schváleného jízdního řádu, včetně
zázemí nezbytného pro výkon veškerých dalších služeb souvisejících s
plněním této smlouvy (zejména služeb dle čl. 6 a přílohy č. 2 a 4 této
smlouvy). Povinnost mít zajištěna vozidla nezbytná pro zajištění plnění této
smlouvy Dopravce prokáže Objednateli před zahájením provozu: prostou
kopií „Průkazu způsobilosti drážního vozidla“ a „Smlouvou o smlouvě budoucí
o nájmu drážního vozidla“ v případě, že dopravce není vlastníkem vozidla.
d) být způsobilý zajistit poskytování souhrnu činností uložených zákonem
č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění (dále jen „zákon o dráhách“),
e) splňovat standardy kvality a bezpečnosti dopravy stanovené (i) obecně
závaznými právními předpisy a (ii) touto smlouvou, zejména jejím čl. 6
a přílohou č. 2 (dále jen „Standardy kvality a bezpečnosti“).
3. Dopravce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy splnil všechny povinnosti
dle čl. 3 odst. 2 této smlouvy.
ČLÁNEK 4
DOPRAVNÍ VÝKON A JEHO CENA
1. S ohledem na vymezení linky a jednotlivých spojů dle přílohy č. 1 této smlouvy
činí základní rozsah veřejných služeb (dopravního výkonu) 19.040 vlkm (dále jen
„Základní rozsah veřejných služeb“) (Q).
2. Pro účely výpočtu kompenzace dle čl. 5 této smlouvy se do dopravního výkonu,
který Dopravce skutečně provede, zahrnuje výlučně dopravní výkon, který byl
Dopravce v příslušném časovém rozpětí povinen plnit na základě této smlouvy,
zmenšený o dopravní výkon, který Dopravce neprovedl z důvodů, že v jejich
provedení zabránily Dopravci mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
překážky dle čl. 12 této smlouvy (dále jen „Objednaný dopravní výkon“).
3. Při kalkulaci své kompenzace (resp. měsíční zálohové platby a dopočtu měsíční
zálohové platby) je Dopravce povinen za všech okolností uplatňovat základní
cenu dopravního výkonu na 1 vlkm, kterou se rozumí částka vyjádřená v
penězích, která zahrnuje veškeré skutečné ekonomicky odůvodněné náklady
Dopravce a přiměřený zisk Dopravce připadající na 1 vlkm Objednaného
dopravního výkonu (dále jen „Základní cena na 1 vlkm“). Základní cena na
1 vlkm činí po celou Dobu plnění 108,- Kč, bez ohledu na to, jak velký rozsah
dopravního výkonu Dopravce ve skutečnosti realizoval.
4. Základní cena za 1 vlkm zahrnuje veškeré náklady Dopravce ve smyslu čl. 4
odst. 1 písm. c) Nařízení 1370/2007. Dopravce není oprávněn vůči Objednateli
uplatňovat jakékoliv další náklady, které nezahrnul do příslušné ceny ve smyslu
čl. 4 odst. 3 této smlouvy (např. náklady na pořízení vozidel, náklady vzniklé
v důsledku nepředvídaných okolností apod.).
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5. Dopravce tímto plně bere na vědomí stávající cenovou regulaci provozování
dopravy v rámci veřejných služeb, výpočet ceny a kompenzace dle této smlouvy
a prohlašuje, že shora uvedená cena pokrývá jeho veškeré náklady s plněním
této smlouvy a jeho přiměřený zisk.
ČLÁNEK 5
FINANČNÍ VZTAHY MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KOMPENZACE
1. Dopravci bude hrazena kompenzace ve výši a za podmínek stanovených v tomto
čl. 5 smlouvy.
2. Objednatel bude Dopravci v každém příslušném kalendářním měsíci Doby plnění
od března 2016 včetně do října 2016 včetně poskytovat měsíční zálohovou
platbu dle rozpisu zálohových plateb.
Rozpis zálohových plateb:
Číslo

Termín

Výše zálohové platby

1.

23.3.2016

58 752,- Kč

2.

5.4.2016

132 192,- Kč

3.

5.5.2016

132 192,- Kč

4.

5.6.2016

117 504,- Kč

5.

5.7.2016

176 256,- Kč

6.

5.8.2016

117 504,- Kč

7.

5.9.2016

132 192,- Kč

8.

5.10.2016

161 568,- Kč

3. Vždy do 20. dne po skončení kalendářního měsíce, spolu s „měsíčním výkazem
výkonů a tržeb“ (příloha č. 6 této smlouvy), předloží Dopravce Objednateli
fakturu k vyúčtování nároku na úhradu kompenzace se splatností 21 dní ode
dne doručení Objednateli. V případě, že Objednatel shledá v předložené faktuře
nebo v měsíčním výkazu výkonů a tržeb chybu, vrátí ji Dopravci k přepracování.
Splatnost faktury běží znovu od dne doručení opravené faktury. Součástí
měsíčního výkazu výkonů a tržeb bude vyčíslení skutečně provedených
dopravních výkonů v daném měsíci (počet vlkm), vyčíslení veškerých nákladů
a přiměřeného zisku Dopravce na 1 vlkm (jež nesmí převýšit základní cenu na
1 vlkm), celkové vyčíslení za provedené dopravní výkony, vyčíslení skutečných
tržeb, vyčíslení případného snížení ceny (za použití zálohového vozidla dle
přílohy č. 2 této smlouvy), výsledná částka skutečné kompenzace a dále
vyčíslení poskytnuté zálohy a tomu odpovídajícího nedoplatku nebo přeplatku.
4. Dopravce je povinen výši kompenzace („K“) za celou Dobu plnění vypočíst
následujícím způsobem:
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K = {(Q – R) . C } – T
kde:
Q….
R…..
C…….
T …….

je Objednaný dopravní výkon v příslušném (již ukončeném)
kalendářním měsíci
je Nerealizovaný dopravní výkon v příslušném kalendářním měsíci
je Základní cena za 1 vlkm
je částka odpovídající Výnosům pro výpočet kompenzace dosaženým
Dopravcem v příslušném kalendářním měsíci

Nerealizovaný dopravní výkon („R“) se pro účely výpočtu kompenzace podle
tohoto článku rozumí takový dopravní výkon, který Dopravce neuskutečnil
z důvodů na straně Dopravce. V měsíčním výkazu výkonů a tržeb dopravce
uvede důvody nerealizovaného dopravního výkonu, např. (i) Dopravce neprovedl
dopravní výkon v důsledku porušení svých povinností dle této smlouvy
(nevypravil vlak nebo jeho část), (ii) provedl dopravní výkon tak, že byl vlak na
výjezdu z výchozí stanice zpožděn
o více než 60 minut nebo na příjezdu do
jakékoliv další zastávky vlaku zpožděn o více než 60 minut, (iii) zpoždění nebo
nevyjetí vlaku (nebo jeho části), bylo způsobeno mimořádnými
nepředvídatelnými a nepřekonatelnými překážkami ve smyslu čl. 12 této
smlouvy (iv) Dopravce provedl dopravní výkon tak, že vlak vyjel z výchozí
stanice či jakékoliv další zastávky oproti jízdnímu řádu s časovým náskokem.
Výnosy pro výpočet kompenzace se pro účely výpočtu kompenzace podle
tohoto článku budou rovnat součtu veškerých skutečných výnosů vyplývajících
z poskytování veřejných služeb Dopravcem dle této smlouvy bez DPH, zejména,
nikoliv však výlučně, tržeb z jízdného či podílů na tržbách z předplatného
i jednotlivého jízdného, které budou v souladu s čl. 7 této smlouvy clearingovým
centrem přiděleny k výkonům Dopravce dle této smlouvy (ke každému
příslušnému kalendářnímu měsíci).
5. Kompenzaci vypočítanou výše uvedeným postupem je Dopravce povinen snížit
o výši měsíční zálohové platby z předchozího kalendářního měsíce, kterou mu
Objednatel zaplatil v souladu s rozpisem zálohových plateb (dle čl. 5 odst. 2 této
smlouvy).
6. Objednatel není povinen vyplatit Dopravci měsíční zálohovou platbu, pokud
Dopravce v rozporu se svými povinnostmi přeruší, omezí či ke stanovenému
termínu nezahájí provoz libovolného vlaku uvedeného v příloze č. 1 této
smlouvy, a to až do pátého dne následujícího po dni, kdy Dopravce sjedná
nápravu.
ČLÁNEK 6
NORMY KVALITY
1. Dopravce je povinen mít pro účely plnění této smlouvy po celou dobu jejího trvání
k dispozici (i) alespoň 1 drážní vozidlo splňující Standardy kvality a bezpečnosti
dle přílohy č. 2 této smlouvy (dále jen „základní vozidlo“) coby vozidlo
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provozující veřejnou osobní drážní dopravu na lince č. T6 dle přílohy č. 1 této
smlouvy, a dále (ii) dostatečný počet zálohových drážních vozidel splňujících
Standardy kvality a bezpečnosti dle přílohy č. 2 této smlouvy (dále jen
„zálohová vozidla“).
Dopravce je povinen provozovat veřejnou osobní drážní dopravu dle této
smlouvy prostřednictvím základního vozidla dle bodu (i) výše. Základní vozidlo
může být Dopravcem využíváno pro jiné účely než pro plnění povinností
Dopravce dle této smlouvy pouze do té míry, do jaké nebude mít použití tohoto
vozidla pro jiné účely negativní dopad na plnění povinností Dopravce
vyplývajících z této smlouvy. Dopravce v žádném případě nemůže odmítnout
plnění dle této smlouvy s poukazem na skutečnost, že vozidlo určené k plnění
této smlouvy využívá pro jiné účely. V případě porušení povinností Dopravce
nebude tato skutečnost považována za mimořádnou nepředvídatelnou
a nepřekonatelnou překážku dle čl. 12 této smlouvy.
Za podmínek uvedených výše je Dopravce oprávněn používat pro jiné účely též
zálohová vozidla, resp. další vybavení určené pro plnění povinností Dopravce dle
této smlouvy.
2. Dopravce je povinen využívat pouze taková drážní vozidla, která mohou být v
České republice dle obecně závazných právních předpisů provozována ve
veřejné osobní drážní dopravě, a řádně dodržovat veškeré povinnosti s jejich
provozem spojené.
3. Dopravce je povinen zajistit, že jeho provoz bude splňovat příslušné Standardy
kvality a bezpečnosti, a je rovněž povinen zajistit výkon dalších služeb
souvisejících s plněním této smlouvy. Dopravce je zejména, nikoliv však výlučně,
povinen:
a) zajistit, že drážní vozidla používaná k plnění této smlouvy budou splňovat
veškeré požadavky blíže specifikované v příloze č. 2 této smlouvy;
b) evidovat výkony drážních vozidel nasazených k plnění této smlouvy
způsobem dle přílohy č. 2 této smlouvy;
c) pečovat o interiér a vzhled drážního vozidla způsobem dle přílohy č. 2 této
smlouvy;
d) zajistit, aby jeho personál používal při plnění této smlouvy stejnokroj dle
požadavků uvedených v příloze č. 2 této smlouvy;
e) zajistit poskytování informací telefonicky a dálkovým přístupem;
f) zajistit operativní nasazování zálohových vozidel způsobem dle přílohy č. 2
této smlouvy;
g) zajistit dispečerské řízení provozu způsobem dle přílohy č. 2 této smlouvy;
h) zajistit, že personál dopravce bude zajišťovat odbavování cestujících
přenosným elektronickým odbavovacím systémem v souladu s přílohou č. 4
této smlouvy a bude využívat veškeré funkcionality elektronického
odbavovacího systému stanovené touto smlouvou při plnění povinností dle
této smlouvy;
i) zajistit, že pro tisk jízdních dokladů dle této smlouvy bude používán papír
s ochrannými prvky dle přílohy č. 4 smlouvy, který mu za tím účelem bude
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bezúplatně poskytnut Objednatelem, a že tento papír nebude zneužit pro jiné
účely než pro plnění povinností dle této smlouvy.
4. Dopravce je povinen mít vedle předepsaného minimálního počtu základních
vozidel dle čl. 6 odst. 2 této smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy zajištěn
dostatek zálohových vozidel, servisních služeb, náhradních dílů, personálu
a dalších nezbytných věcí a práv (včetně potřebných rezerv) pro plnění svých
závazků z této smlouvy tak, aby byl s vynaložením odborné péče schopen za
všech okolností dodržet veškeré požadavky stanovené touto smlouvou, zejména,
nikoliv však výlučně, stanovené Standardy kvality a bezpečnosti a výkon dalších
služeb souvisejících s plněním dle této smlouvy. Dopravce se zavazuje provádět
kontrolní prohlídky vozidel používaných k plnění této smlouvy a servisní zásahy
na nich na pravidelné bázi standardizovaným a kontrolovatelným způsobem.
Dopravce je za tím účelem povinen buď udržovat vlastní opravárenské kapacity,
nebo zajistit pravidelný preventivní servis a opravárenství subdodávkou od třetí
osoby.
5. Dopravce je povinen zajistit, aby byl jeho personál proškolen pro jednání
v krizových situacích, ve vztahu k cestujícím dodržoval normy slušného chování,
ovládal plynně český jazyk (případně rozuměl česky a ovládal plynně slovenský
jazyk) a aby byl schopen poskytovat v českém nebo slovenském jazyce základní
informace o jízdních řádech, tarifech a přepravních podmínkách Dopravce
na dané lince. Na požádání cestujících je personál Dopravce povinen asistovat
s nástupem, výstupem a pohybem osob přepravujících dětský kočárek či osob
s omezenou schopností pohybu a orientace ve vlaku.
6. Dopravce je povinen vydat a uveřejnit tarif a přepravní podmínky, které budou
uplatňovány vůči cestujícím ve vlacích na lince popsaných v příloze č. 1 této
smlouvy a od nichž se Dopravce nesmí odchýlit. Tarif včetně tarifní mapy za tím
účelem vypracuje Objednatel dle principů uvedených v příloze č. 4, č. 5 a č. 7
této smlouvy. Přepravní podmínky vypracuje Dopravce tak, aby byly jím
vypracované přepravní podmínky v souladu se základními požadavky
Objednatele stanovenými v příloze č. 4, č. 5 a č. 7 této smlouvy. Objednatel je
oprávněn tarif či základní požadavky na přepravní podmínky dle přílohy č. 5
kdykoliv změnit, přičemž Dopravce je v takovém případě povinen tyto změny
přijmout a případně upravit jím vypracované přepravní podmínky tak, aby
odpovídaly změněným základním požadavkům Objednatele. Změny v tarifu
či základních požadavcích na přepravní podmínky Objednatel písemně oznámí
Dopravci nejméně 60 kalendářních dnů přede dnem, od kterého mají být takové
změny v tarifu či přepravních podmínkách uplatňovány vůči cestujícím. Dopravce
je v takovém případě povinen informovat cestující o změnách v tarifu
a přepravních podmínkách prostřednictvím svých webových stránek a dále ve
všech vozidlech používaných k plnění této smlouvy, a to nejméně
14 kalendářních dnů přede dnem, od kterého mají být změněný tarif či přepravní
podmínky vůči cestujícím uplatňovány. V souvislosti se změnami tarifu či
přepravních podmínek dle tohoto odstavce spolu Smluvní strany vždy bez
zbytečného odkladu uzavřou dodatek k této smlouvě, který bude příslušné změny
reflektovat.
7. Dopravce je povinen provádět odbavování cestujících dle principů uvedených
v příloze č. 4 a vydat každému cestujícímu doklad v souladu s tarifem
a přepravními podmínkami uvedenými v příloze č. 5. Dopravce je povinen
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k odbavování cestujících využívat výhradně elektronický odbavovací systém,
který bude Dopravci bezplatně zapůjčen Objednatelem na základě smlouvy
o zápůjčce elektronického odbavovacího systému dle čl. 7 odst. 3 písm b) této
smlouvy. Elektronický odbavovací systém bude zajišťovat kompletní komunikaci
(čtení i zápis) při jakékoliv operaci s bezkontaktní čipovou kartou (prodej jízdního
dokladu, zobrazení jízdních dokladů na bezkontaktní čipové kartě při nástupu
cestujícího, dobití elektronické peněženky) v časovém limitu 2s. Dopravce bude
v obsluze elektronického odbavovacího systému proškolen (obsluha zařízení,
aktualizace vstupních dat o tarifu, aktualizace seznamu zakázaných karet,
evidence prodaných jízdních dokladů, aj.).
Data elektronického odbavovacího systému musí být Dopravcem aktualizována,
a to vždy nejpozději do 24 hodin poté, co budou aktualizovaná data Dopravci
Objednatelem, popř. clearingovým centrem dle čl. 7 této smlouvy poskytnuta.
Objednatel je v souvislosti s odbavováním cestujících oprávněn jednostranně
stanovit, které jízdní doklady je Dopravce na linkách provozovaných dle této
smlouvy povinen uznávat; Dopravce je v této souvislosti povinen evidovat
elektronickým odbavovacím systémem všechny cestující s nárokem
na bezplatnou přepravu a všechny cestující s jízdním dokladem, který je
Dopravce povinen uznávat dle instrukcí Objednatele (např. cestující se síťovou
jízdenkou Labe-Elbe, která se neukládá na čipové karty, či cestující s jakýmkoliv
jízdním dokladem stanoveným Objednatelem). Dopravce je povinen vést přesnou
evidenci prodaných jízdních dokladů ve struktuře jednotlivých druhů těchto
dokladů (na konci každého provozního dne vytiskne tzv. „koncový lístek“) a tuto
evidenci předloží Objednateli v prosté kopii za každý ukončený měsíc provozu.
Tuto evidenci je Dopravce povinen uchovávat po celou Dobu plnění a nejméně 5
let poté.
V případě, že dojde k poruše elektronického odbavovacího zařízení, vydá
Dopravce cestujícím náhradní jízdní doklad v hodnotě 0,- Kč platný jen pro daný
vlak. O poruše elektronického odbavovacího zařízení je Dopravce povinen
neprodleně informovat Objednatele.
ČLÁNEK 7
INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
1. Za účelem zkvalitnění veřejné dopravy na území Ústeckého kraje Objednatel
zavedl integrovaný dopravní systém Doprava Ústeckého kraje (dále jen „IDS“),
jehož podstatné prvky jsou popsány v příloze č. 7 této smlouvy. IDS umožňuje
zejména:
a) snazší přepravu cestujících veřejnou dopravou včetně možnosti kombinace
více druhů veřejné dopravy (např. vlak a autobus);
b) koordinaci v přepravně - provozní oblasti veřejné dopravy směřující k zajištění
optimálních vazeb mezi spoji a dopravními prostředky provozovanými různými
dopravci a společné nebo vzájemně provázané poskytování souvisejících
služeb;
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c) koordinaci v oblasti tarifní spočívající v používání jednotného tarifu
u zúčastněných dopravců, aniž by tím musela být dotčena platnost jiných
tarifů používaných těmito dopravci;
d) kooperaci v oblasti ekonomiky, organizace a řízení mezi dopravci a dalšími
subjekty zodpovědnými za hromadnou dopravu osob.
2. V souvislosti s fungováním IDS na území Ústeckého kraje je Dopravce povinen
ve všech vlacích provozovaných dle této smlouvy uznávat vzájemně jízdní
doklady IDS vydané ostatními dopravci zajišťujícími veřejnou osobní dopravu
v rámci IDS, jakož i jakékoliv jiné jízdní doklady, jejichž povinné uznávání
Dopravcem na linkách provozovaných dle této smlouvy je Objednatel oprávněn
Dopravci jednostranně stanovit dle čl. 6 odst. 7 této smlouvy.
3. Dopravce je povinen před zahájením provozu uzavřít níže uvedené smlouvy
nutné pro zapojení do IDS Dopravy Ústeckého kraje (DÚK):
a) Příkazní smlouva s clearingovým centrem IDS DÚK
b) Smlouva o zápůjčce elektronického odbavovacího systému
Uzavření výše uvedených smluv nebude mít vliv na nabídkovou cenu (jedná se
např. o stanovení podmínek bezplatného zapůjčení přístroje el. odbavovacího
systému, řešení termínu zasílání dat do zúčtovacího centra, popis činností, které
zúčtovací centrum dělá jménem dopravce.
4. V provozních dnech turistické linky je Dopravce povinen v pravidelných
intervalech 24 hodin, nebude-li Smluvními stranami dojednána doba delší:
a) předávat clearingovému centru a v záloze též Objednateli informace
o transakcích elektronického odbavovacího systému ve formě dle přílohy č. 4
a č. 7 této smlouvy; Dopravce je v této souvislosti rovněž povinen zajistit
součinnost s dodavateli odbavovacího zařízení, kteří jej spravují, aby
informace o transakcích elektronického odbavovacího systému byly úplné,
a tak zamezit ztrátám transakcí; ztrátou transakce se přitom rozumí přerušení
vzestupné řady čísel Dopravcem realizovaných transakcí;
b) předávat clearingovému centru a v záloze též Objednateli identifikační data o
všech zařízeních používaných Dopravcem v elektronickém odbavovacím
systému;
c) zajistit součinnost s dodavateli při přijímání dat od clearingového centra (např.
aktualizovaný seznam zakázaných čipových karet (tzv. blacklist) a jeho
nahrávání do všech zařízení elektronického odbavovacího systému tak, aby
nebylo možné použití zakázaných čipových karet).
5. Dopravce jmenuje kontaktní osobu, která bude jménem dopravce komunikovat
s dodavateli elektronického odbavovacího systému po celou dobu účinnosti této
smlouvy a tyto údaje sdělí též dodavateli elektronického odbavovacího systému:
Jméno, příjmení: Ing. Jan Šatava
e-mailová adresa: satava@railwaycapital.cz
telefonický kontakt: + 420 737 204 554 .
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6. Mezi jednotlivými dopravci zapojenými do IDS bude probíhat v každém
kalendářním měsíci vzájemné zúčtování jimi inkasovaných tržeb, a to
prostřednictvím clearingového centra. Clearingové centrum bude na základě
informací dle výše uvedeného čl. 7 odst. 4 této smlouvy poskytnutých
Dopravcem, resp. jinými dopravci zapojenými do IDS, identifikovat ve vztahu ke
každému kalendářnímu měsíci výkony provedené Dopravcem výhradně na
linkách provozovaných Dopravcem dle této smlouvy a dopravní výkony
provedené Dopravcem či jinými dopravci na jiných linkách v rámci IDS.
Clearingové centrum následně vypočte výši tržeb, která takovým výkonům
Dopravce provedeným dle této smlouvy odpovídá, a porovná ji s výší tržeb,
kterou Dopravce v příslušném kalendářním měsíci skutečně inkasoval.
V případě, že budou tržby skutečně inkasované Dopravcem v příslušném
kalendářním měsíci vyšší než tržby, které souvisí s výkony provedenými
Dopravcem dle této smlouvy, je Dopravce povinen zaslat částku odpovídající
tomuto rozdílu třetí osobě či třetím osobám (jiným dopravcům zapojeným do IDS)
prostřednictvím bankovního převodu a dle instrukcí clearingového centra. Budouli naopak tržby skutečně inkasované Dopravcem v příslušném kalendářním
měsíci nižší než tržby, které by měl Dopravce inkasovat za výkony provedené v
příslušném kalendářním měsíci dle této smlouvy, bude Dopravci zaslána částka
odpovídající tomuto rozdílu třetí osobou či třetími osobami (jinými dopravci
zapojenými do IDS) prostřednictvím bankovního převodu a dle instrukcí
clearingového centra. Dopravce je v souvislosti s prováděním zúčtování dle
tohoto odstavce povinen řídit se písemnými instrukcemi clearingového centra
a příslušnou platbu vždy provést (resp. přijmout) do 10 kalendářních dnů ode
dne, kdy Dopravce takovou písemnou instrukci obdrží. Objednatel je oprávněn
stanovit podrobnosti týkající se zúčtování tržeb dle tohoto odstavce a dále
stanovit, ve vztahu ke kterým jízdním dokladům (např. síťovým jízdenkám LabeElbe či jiným jízdním dokladům stanoveným Objednatelem dle čl. 6 odst. 9 této
smlouvy) bude zúčtování probíhat odlišným způsobem.

ČLÁNEK 8
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI DOPRAVCE
1. Dopravce je povinen předložit Objednateli nejpozději do 20 dnů po skončení
každého kalendářního měsíce od března 2016 včetně do října 2016 včetně
v tištěné a elektronické podobě (soubor MS Excel nebo ekvivalent, za
předpokladu, že takový ekvivalentní formát Objednatel předem akceptuje)
„měsíční výkaz výkonů a tržeb“ dle vzoru obsaženého v příloze č. 6 smlouvy.
Tento měsíční výkaz výkonů a tržeb musí být vyplněn řádně a pravdivě a jeho
tištěná podoba podepsána osobou oprávněnou jednat za Dopravce.
Nestandardní skutečnosti Dopravce doprovodí vysvětlujícím komentářem.
2. Dopravce je povinen umožnit Objednateli kdykoliv na vyžádání provést kontrolu
veškerých dat potřebných pro posouzení správnosti údajů vykazovaných
Dopravcem dle předchozích odstavců tohoto článku či jiných ustanovení této
smlouvy. Dopravce je rovněž povinen kdykoliv na vyžádání Objednateli umožnit
kontrolu plnění jakýchkoliv povinností Dopravce dle této smlouvy nebo
skutečnosti, zda Dopravce splňuje veškeré zákonné požadavky pro provozování
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veřejné osobní železniční dopravy v režimu veřejné služby. Při kontrolách je
Dopravce povinen poskytnout Objednateli veškerou požadovanou součinnost,
zejména poskytnout Objednateli veškeré vyžádané dokumenty relevantní pro
plnění této smlouvy včetně výročních zpráv, účetních závěrek a jiných účetních
dokladů, zpřístupnit objekty a dopravní prostředky používané k plnění této
smlouvy a zajistit přítomnost vedoucích zaměstnanců či členů orgánů Dopravce
na jednáních, která budou v rámci kontroly Objednatelem požadována.
Objednatel je povinen provádět kontroly způsobem, který nebude nad
přiměřenou míru zatěžovat běžný provoz podniku Dopravce.
3. Dopravce je povinen zajistit, že po celou dobu trvání této smlouvy bude řádně
oprávněn ji dle příslušných právních předpisů plnit.
4. Dopravce se zavazuje vést objektivní, správné, úplné a průkazné účetnictví
v souladu s příslušnými právními předpisy. Poskytuje-li Dopravce přepravní
služby nebo jiné činnosti mimo poskytování veřejných služeb v přepravě
cestujících podle této smlouvy, je v souladu s § 23 odst. 5 zákona o veřejných
službách povinen vést evidenci o nákladech a výnosech z poskytovaných
veřejných služeb v přepravě cestujících podle jednotlivých smluv o veřejných
službách a rozhodnutí o uložení veřejné služby. Pokud Dopravce poruší platné
předpisy nebo pravidla stanovená touto smlouvou o použití finančních prostředků
určených k úhradě kompenzace ve veřejné osobní drážní dopravě, je povinen
finanční prostředky, které neoprávněně použil nebo zadržel, či jejichž použití
řádně neprokázal, v plné výši neprodleně vrátit na účet Objednatele.
5. Objednatel je oprávněn pověřit provedením jakékoliv kontroly dle této smlouvy,
vyjednáváním jakýchkoliv podmínek dle této smlouvy či poskytováním
a získáváním informací o jakémkoliv aspektu této smlouvy externího poradce,
zejména auditora či právního, účetního nebo technického poradce. Dopravce je
povinen poskytnout takovému poradci stejnou součinnost, jakou by byl jinak
povinen poskytnout Objednateli.
6. Dopravce se zavazuje provádět i jiné činnosti v této smlouvě výslovně
nezmíněné, jsou-li nezbytné k jejímu plnění; pro vyloučení pochybností platí, že
toto ustanovení nezakládá nárok Dopravce na úhradu jakýchkoliv částek mimo
kompenzaci poskytovanou dle čl. 5 této smlouvy.
7. Dopravce je oprávněn použít k plnění této smlouvy subdodavatelů. Dopravce je
však povinen realizovat veškeré dopravní výkony dle schválených jízdních
řádů tvořících přílohu č. 1 smlouvy sám, tj. nikoliv prostřednictvím
subdodavatelů.
ČLÁNEK 9
SANKCE PRO PŘÍPAD NEDODRŽENÍ SMLOUVY
1. Za porušení svých povinností dle čl. 6 odst. 1 této smlouvy, mít pro účely plnění
této smlouvy po celou dobu jejího trvání k dispozici základní vozidlo (neplatí
v případě provozní neschopnosti tohoto vozidla) zaplatí Dopravce Objednateli
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý kalendářní den.
2. Poruší-li Dopravce své povinnosti dle čl. 8 odst. 1 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý nepravdivý nebo
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neúplný záznam a smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den
prodlení s plněním povinnosti předložit příslušný výkaz ve stanovené lhůtě.
3. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 1 této smlouvy ve spojení s čl. 6
odst. 4 písm. a) této smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den, ve kterém bylo k plnění této smlouvy
nasazeno vozidlo nesplňující požadované parametry.
4. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 3 písm. c) této smlouvy,
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý
kalendářní den, ve kterém interiér a vzhled vozidla nebude odpovídat
požadavkům Objednatele.
5. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 3 písm. d) této smlouvy,
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každého
zaměstnance pověřeného prodejem a kontrolou jízdních dokladů ve vlaku a den,
ve kterém takovýto zaměstnanec nepoužil stejnokroj nebo použil stejnokroj
neúplný.
6. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 3 písm. f) této smlouvy,
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý
případ nenasazení zálohového vozidla.
7. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 3 písm. i) této smlouvy,
zavazuje se zaplatit Objednateli (i) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý
případ, kdy Dopravce nepoužil pro tisk jízdních dokladů papír s ochrannými
prvky, který mu poskytnul Objednatel, a (ii) smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč
za každý případ, kdy Dopravce tento papír zneužil pro jiné účely než pro plnění
povinností dle této smlouvy.
8. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 5 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ
nedodržení norem slušného chování zaměstnance pověřeného prodejem
a kontrolou jízdních dokladů ve vlaku vůči cestujícím, za každý případ neznalosti
českého či slovenského jazyka, neposkytnutí informace o jízdních řádech,
tarifech či přepravních podmínkách a za každý případ neposkytnutí pomoci
osobě přepravující dětský kočárek či osobě s omezenou schopností pohybu
a orientace, pakliže byl cestujícím o tuto pomoc požádán.
9. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 6 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den, ve kterém
Dopravce uplatňoval tarif či přepravní podmínky v rozporu s požadavky
Objednatele nebo neuplatňoval žádný tarif či přepravní podmínky. Dopravce se
dále zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý
den prodlení s informováním cestujících o změnách tarifu či přepravních
podmínek.
10. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 7 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli (i) smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každého cestujícího,
který nebyl řádně odbaven dle principů uvedených v příloze č. 4 smlouvy. Dané
ustanovení se netýká případů, kdy zaměstnanec dopravce nebude stíhat odbavit
z důvodu zvýšené frekvence všechny cestující.
11. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 7 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli (i) smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každého cestujícího,
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kterému nebyl vydán doklad v souladu s tarifem a přepravními podmínkami
uvedenými v příloze č. 5 smlouvy.
12. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 6 odst. 7 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč za každý zjištěný případ
používání jiného odbavovacího zařízení než elektronického odbavovacího
systému zapůjčeného Objednatelem.
13. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 7 odst. 2 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ neuznání
jízdního dokladu IDS.
14. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 7 odst. 4 písm. a) až c) této smlouvy,
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý
kalendářní den prodlení s předáním příslušných informací.
15. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 7 odst. 4 písm. b) této smlouvy,
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý případ
ztráty transakce.
16. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 7 odst. 4 písm. d) této smlouvy,
zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý
kalendářní den prodlení s nahráním tzv. blacklistu do všech zařízení
elektronického odbavovacího systému a náhradu případné tržby hrazené
cestujícím z elektronické peněženky čipové karty uvedené na blacklistu v době
prodlení Dopravce s plněním své povinnosti nahrát blacklist do všech zařízení
elektronického odbavovacího systému.
17. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 7 odst. 5 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení
s neprovedením či nepřijetím platby související se zaúčtováním prostřednictvím
clearingového centra.
18. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. 8 odst. 5 této smlouvy, zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každý případ
neposkytnutí součinnosti externímu poradci.
19. Pokud Dopravce z důvodů na straně Dopravce neoprávněně ve kterémkoliv dni
Doby plnění přeruší, omezí či ke stanovenému termínu nezahájí provoz nejméně
2 vlaků, které je podle této smlouvy povinen provozovat, nebo ve kterémkoliv
týdnu Doby plnění přeruší, omezí či ke stanovenému termínu nezahájí provoz
nejméně 2 vlaků, které je podle této smlouvy povinen provozovat, je Dopravce
Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý
neprovedený 1 vlkm dopravního výkonu připadajícího na takto přerušené,
omezené či nezahájené vlaky podle příslušné části přílohy č. 1 této smlouvy za
každý den, kdy jsou podmínky dle tohoto ustanovení splněny.
20. Pokud Dopravce poruší svoji povinnost mlčenlivosti dle čl. 14 odst. 1 této
smlouvy, je Dopravce povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a náhradu skutečné škody.
21. Odkazuje-li některé z předchozích ustanovení tohoto článku 9 smlouvy na „každý
případ“ či „každý jednotlivý případ porušení“, přičemž porušení povinnosti
upravené příslušným ustanovením má v konkrétním případě trvající charakter,
rozumí se každým takovým případem každý kalendářní den prodlení s plněním
příslušné povinnosti.
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22. Není-li stanoveno jinak, je Dopravce povinen uhradit smluvní pokuty dle této
smlouvy do 15 kalendářních dnů po obdržení výzvy, kterou Dopravci na základě
zjištěného porušení příslušného ustanovení smlouvy zašle Objednatel. V této
výzvě budou uvedena konkrétní ustanovení smlouvy, která byla Dopravcem
porušena, popis konkrétního jednání, jímž k porušení došlo, včetně jeho
časového určení, jednotlivé položky smluvních pokut a jejich celková výše
a bankovní účet, na který Dopravce smluvní pokutu uhradí. Smluvní strany v této
souvislosti pro vyloučení jakýchkoliv pochybností ujednávají, že Dopravce
nemůže k úhradě smluvní pokuty či jiného dluhu dle této smlouvy použít směnku
ve smyslu § 1909 NOZ.
23. Zaplacením smluvní pokuty dle tohoto čl. 9 smlouvy nezaniká povinnost
Dopravce splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno.
Zaplacením smluvní pokuty dále není vyloučeno právo Objednatele domáhat se
náhrady škody vzniklé porušením povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to
ve výši přesahující smluvní pokutu; obdobně je Objednatel oprávněn domáhat se
náhrady škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu stanovenou pro porušení
příslušné smluvní povinnosti právním předpisem (penále) ve smyslu § 2052 NOZ.
Dojde-li ke snížení smluvní pokuty soudem, zůstává Objednateli zachováno
právo domáhat se náhrady škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou
soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Vznikne-li
Objednateli nárok na několik smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy, je
oprávněn uplatnit každou z nich. Vznikne-li však Objednateli nárok na zaplacení
několika smluvních pokut dle toho článku smlouvy v důsledku porušení téže
povinnosti, je oprávněn uplatnit pouze tu ze smluvních pokut, která bude
v celkové výši (po zohlednění délky prodlení, počtu případů porušení apod.)
nejvyšší.
24. Pokud některá Smluvní strana bude v prodlení s finančním plněním dohodnutým
v této smlouvě, může druhá Smluvní strana uplatnit úrok z prodlení ve výši
stanovené příslušným nařízením vlády. Toto ustanovení se neuplatní v případě
postupu dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění.
25. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn kdykoliv
jednostranně započíst jakékoli své splatné peněžité pohledávky za Dopravcem
vůči kterýmkoli splatným či nesplatným peněžitým pohledávkám Dopravce
za Objednatelem, a to bez ohledu na to, zda příslušné pohledávky vznikly
v souvislosti s touto smlouvou nebo s jiným právním vztahem mezi Objednatelem
a Dopravcem a zda se jedná o pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu
§ 1987 NOZ. Dopravce není oprávněn jednostranně započíst své pohledávky
za Objednatelem vůči kterýmkoli pohledávkám Objednatele za Dopravcem.

ČLÁNEK 10
MARKETING A PROPAGACE
1. Dopravce je povinen dodat Objednateli logo dopravce ve vektorech, slogany
a další identifikace společnosti pro využití při komunikaci společných aktivit
prostřednictvím Objednatele.
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2. Dopravce vyjadřuje souhlas s realizací jednorázové veřejné marketingové akce
Objednatele (1 x ročně) zorganizované dle dispozic Objednatele a zavazuje se k
aktivní spolupráci na přípravě a realizaci této akce.
3. Dopravce vyjadřuje souhlas s umístěním symbolu jednotného tarifu DÚK
(samolepky) na vozidla provozovaná v rámci této smlouvy.
4. Dopravce vyjadřuje souhlas s umístěním alespoň 1 ks A3 plakátu DÚK dodaných
Objednatelem ve vozidlech provozovaných v rámci této smlouvy a zajistí ve své
režii jejich pravidelnou obměnu.
5. Dopravce vyjadřuje souhlas s umístěním informativních letáčků DÚK ve
vozidlech provozovaných v rámci této smlouvy. Informační letáčky budou
umístěny v plastových boxech dodaných Objednatelem.
6. Dopravce dodá Objednateli 10 ks
marketingové použití Objednatelem.

fotografií

z provozu

linky/linek

pro

7. Od podpisu smlouvy má Dopravce povinnost uvádět ve vlastních propagačních
materiálech, týkajících se služeb Objednateli, informaci, že jím zabezpečované
linky jsou součástí jednotného tarifu DÚK.
8. Dopravce jmenuje níže
marketingových aktivit:

uvedenou

kontaktní

osobu

pro

komunikaci

Ing. Jan Šatava
Tel: 737 204 554
E-mail: satava@railwaycapital.cz

ČLÁNEK 11
ZÁNIK SMLOUVY
1. Tato smlouva zaniká uplynutím doby, na niž byla sjednána (viz čl. 2 odst. 3 této
smlouvy).
2. Tato smlouva dále zaniká písemnou dohodou Smluvních stran.
3. Dopravce má právo odstoupit od smlouvy, (a) pokud se Objednatel ocitne
v prodlení s placením zálohových plateb nebo faktur, přesahujícím 30
kalendářních dní, nebo (b) trvají-li na straně Objednatele nepřetržitě mimořádné
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky déle než 30 kalendářních dní. Pro
vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že Dopravce není
oprávněn od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji ani jiným způsobem ukončit její
platnost jinak, než některým ze způsobů stanovených touto smlouvou (s výjimkou
případů, kdy to umožňují kogentní ustanovení platných právních předpisů).
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud se Dopravce dopustí
podstatného porušení svých povinností. Za podstatné porušení povinností
Dopravce se zejména považuje, pokud Dopravce:
a) z jakéhokoli důvodu pozbyl podnikatelské oprávnění,
b) byl postižen odnětím licence na provozování veřejné osobní drážní dopravy či
osvědčení dopravce,
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c) neoprávněně ve kterémkoliv dni Doby plnění přerušil, omezil či ke
stanovenému termínu nezahájil provoz nejméně 2 vlaků, které byl podle této
smlouvy povinen provozovat, nebo ve kterémkoliv týdnu Doby plnění přerušil,
omezil či ke stanovenému termínu nezahájil provoz nejméně 2 vlaků, které byl
podle této smlouvy povinen provozovat, náhradní autobusová doprava
zavedená z důvodů na straně dopravní infrastruktury nemá vliv na ustanovení
tohoto článku,
d) porušil kteroukoli ze svých povinností dle čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 8 odst. 6 a 7
této smlouvy,
e) se dopustil jakéhokoliv jiného porušení této smlouvy, o kterém již při uzavření
této smlouvy věděl nebo musel vědět, že by Objednatel smlouvu neuzavřel,
pokud by takové porušení předvídal;
f) Objednateli oznámí, že nedodrží některou ze svých povinností opravňujících
Objednatele k odstoupení od smlouvy dle předchozích ustanovení tohoto
odstavce, nebo jedná takovým způsobem, ze kterého nepochybně vyplývá, že
se dopustí kteréhokoliv z porušení dle předchozích ustanovení tohoto
odstavce a na výzvu Objednatele nedá přiměřenou jistotu, že příslušnou
povinnost dle této smlouvy splní.
5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude v době trvání této
smlouvy Dopravce, kterýkoliv člen statutárního či jiného orgánu Dopravce, nebo
jeho vedoucí zaměstnanec pravomocným odsuzujícím rozsudkem shledán
vinným ze spáchání trestného činu souvisejícího s plněním této smlouvy nebo
s předmětem podnikání Dopravce, či trestného činu spáchaného ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestného činu účasti na organizované
zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí
úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu nebo úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu.
6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit:
a) pokud se Dopravce dopustí opakovaného či trvajícího porušení jakýchkoliv
jiných svých povinnosti dle této smlouvy, a příslušné porušení i přes výzvu
Objednatele v jím stanovené přiměřené lhůtě neodstraní, či v průběhu
jednoho roku znovu zopakuje;
b) pokud na straně Dopravce nepřetržitě trvají mimořádné nepředvídatelné
a nepřekonatelné překážky déle než 30 kalendářních dní;
c) v jiných případech stanovených platnými právními předpisy.
7. Pokud se v důsledku přijetí jakéhokoliv nového zákona nebo jiného obecně
závazného předpisu platného v České republice (včetně předpisů Evropské unie)
nebo jejich změn následně po uzavření této smlouvy ukáže plnění jakéhokoliv
podstatného ujednání této smlouvy jako nedovolené, zavazují se Smluvní strany
postupem dle čl. 14 odst. 15 této smlouvy v dobré víře jednat o uzavření dodatku,
který by tuto smlouvu upravil přiměřeně novým okolnostem. Za podstatné
ujednání se bude pro tyto účely považovat jakékoliv ujednání, o kterém lze
odůvodněně očekávat, že by při jeho absenci nebo závažné změně nemohla mít
příslušná Smluvní strana zájem na uzavření této smlouvy. Nedosáhnou-li
Smluvní strany dohody o takovém dodatku do třiceti (30) dní od doručení výzvy
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kterékoliv Smluvní strany k jednání, má Smluvní strana, z jejíhož pohledu je
dotčené ujednání podstatné, právo od této smlouvy odstoupit.
8. Pokud by Objednatel v důsledku přijetí jakéhokoliv nového zákona nebo jiného
obecně závazného předpisu platného v České republice (včetně předpisů
Evropské unie) nebo jejich změn nebo v důsledku podstatné změny interpretace
současných právních předpisů (a) se stal povinným zajišťovat dopravní
obslužnost svého území veřejnými službami jiným způsobem než doposud, nebo
(b) ztratil kompetenci zajišťovat dopravní obslužnost na svém území veřejnými
službami, nebo (c) se stal povinným provést nové výběrové řízení na výběr
dopravce poskytujícího veřejné služby, zavazují se Smluvní strany postupem dle
čl. 14 odst. 15 této smlouvy v dobré víře jednat o uzavření dodatku, který by tuto
smlouvu upravil přiměřeně novým okolnostem. Pokud Smluvní strany
nedosáhnou dohody o takovém dodatku do devadesáti (90) dní od doručení
výzvy Objednatele k jednání nebo pokud takový dodatek nemůže s ohledem
na povahu věci sám o sobě vést k souladu s nově nastalým právním stavem
ve smyslu předchozí věty, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
9. Smluvní strany v souvislosti s tímto čl. 11 smlouvy výslovně vylučují aplikaci
§ 2003 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ).
ČLÁNEK 12
MIMOŘÁDNÉ PŘEKÁŽKY
1. Za porušení této smlouvy se nepovažuje, pokud kterákoliv Smluvní strana svou
povinnost dle této smlouvy nesplní z toho důvodu, že jí v tom dočasně nebo
trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na její vůli (§ 2913 NOZ). Za mimořádné nepředvídatelné
a nepřekonatelné překážky se zejména považují přírodní katastrofy, havárie
včetně dopravních nehod nezpůsobených personálem Dopravce, mimořádné
klimatické podmínky, občanské nepokoje, vojenské, celní nebo policejní operace
(s výjimkou kontrol plnění povinností Dopravce nebo jeho personálu podle
obecně závazných právních předpisů) a stávky vyvolané otázkami obecného
(veřejného) zájmu (např. centrálně vyhlášené generální stávky).
2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se však pro vyloučení
jakýchkoliv pochybností nepovažují překážky vzniklé z osobních, majetkových či
jiných poměrů Dopravce, jeho subdodavatelů či osob s nimi propojených (např.
jejich hospodářské poměry, stávka mající původ v okolnostech souvisejících
s plněním či neplněním této smlouvy, porušení jakýchkoliv právních předpisů
těmito subjekty apod.), dále překážky, které vznikly teprve v době, kdy Dopravce
byl v prodlení s plněním své povinnosti, ani překážky, které je Dopravce dle této
Smlouvy povinen překonat.
3. Účinky vylučující odpovědnost Smluvní strany dle tohoto čl. 12 smlouvy jsou
omezeny pouze na dobu, po kterou mimořádná nepředvídatelná
a nepřekonatelná překážka, s níž jsou spojeny příslušné povinnosti, trvá. Lhůta
ke splnění příslušných povinností se prodlužuje pouze o dobu, po kterou danou
smluvní povinnost nebylo v důsledku nastalých mimořádných nepředvídatelných
a nepřekonatelných překážek objektivně možné splnit.
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ČLÁNEK 13
KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN
1. Všechna oznámení, výzvy, právní jednání, informace a jiná sdělení učiněná
ve věcech této smlouvy mohou být doručována (a) osobně, nebo (b)
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo (c) prostřednictvím
datové schránky, nebo (d) faxem, nebo (e) elektronickou poštou (e-mailem) na
následující adresy k rukám následujících osob:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48,
400 02 Ústí nad Labem
Datová schránka: t9zbsva
kontaktní osoba pro jednání ve věcech smlouvy:
Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
tel.: + 420 475 657 526
mobil: + 420 737 203 661
fax.: + 420 475 200 245
e-mail.: franek.j@kr-ustecky.cz
kontaktní osoba pro jednání v technických otázkách:
Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
tel.: + 420 475 657 527
mobil: + 420 737 203 884
fax.: + 420 475 200 245
e-mail.: jerabek.j.j@kr-ustecky.cz

Railway Capital, a. s.
Plzeňská 157/98
150 00 Praha 5 - Košíře
Datová schránka: c9d5mdw
kontaktní osoba pro jednání ve věcech smlouvy:
Ing. Jan Šatava
mobil: 737 204 554
e-mail: satava@railwaycapital.cz
kontaktní osoba pro jednání v technických otázkách:
Michal Handrejch
mobil: 731 196 961
e-mail: handrejch@railwaycapital.cz
nebo na takovou jinou poštovní a/nebo elektronickou adresu či k rukám jiných
osob, než je shora uvedeno, pokud o takové změně učiní příslušná Smluvní
strana (adresát) oznámení v souladu s tímto čl. 13.
2. Veškerá oznámení, informace a jiná sdělení podaná ve věcech této smlouvy se
považují za doručená (i) dnem, kdy je adresát osobně převezme, (ii) dnem, kdy je
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adresát převezme na své poštovní adrese, (iii) dnem, kdy je datová zpráva
doručena adresátovi podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů, v platném znění, (iv) dnem, kdy je odesílateli
technickými prostředky potvrzeno, že faxová zpráva byla doručena adresátovi,
nebo (v) dnem prokazatelného odeslání na elektronickou adresu Smluvní strany
(e-mail), a to za podmínky, že je zpráva opatřena zaručeným elektronickým
podpisem osoby oprávněné v dané věci jednat za odesílající Smluvní stranu.
ČLÁNEK 14
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Dopravce je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se
od Objednatele dozvěděl nebo v budoucnu dozví v souvislosti s touto smlouvou.
Dopravce je v souladu s § 1730 NOZ povinen aktivně dbát o to, aby takové
informace nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného
důvodu. Dopravce není povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, ve vztahu
k nimž mu Objednatel předem výslovně oznámí, že je nepovažuje za důvěrné.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran a je
uzavírána na dobu určitou do 30. října 2016 (viz čl. 2 odst. 3 této smlouvy). Tím
nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran, o nichž smlouva stanoví, že
se uplatní i po tomto dni.
3. Jestliže po dobu trvání této smlouvy dojde v České republice k zavedení měny
Euro, budou všechny částky uvedené v této smlouvě v českých korunách
přepočteny na měnu Euro podle přepočítacího koeficientu stanoveného na
základě obecně závazného právního předpisu.
4. Bude-li plnění této smlouvy významně dotčeno zásahem třetí osoby či orgánu
veřejné moci nebo působením přírodních sil, zavazuje se Dopravce o tom
Objednatele bezodkladně informovat. Smluvní strany budou v dobré víře
postupovat tak, aby bylo plnění této smlouvy v maximálním možném rozsahu
zachováno. Tím není dotčeno právo Objednatele na uplatnění smluvních či
zákonných sankcí, dojde-li k porušení povinností Dopravce, ani č. 12 této
smlouvy.
5. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze po dohodě Smluvních
stran formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, které se po podpisu
poslední Smluvní stranou stanou nedílnou součástí smlouvy; v jiné formě změny
a doplňky této smlouvy činit nelze. Za učiněné písemnou formou nebude pro
tento účel považováno právní jednání učiněné elektronickými nebo jinými
technickými prostředky ve smyslu § 562 NOZ. Objednatel je oprávněn namítnout
neplatnost smlouvy, popř. jakékoliv její změny či doplňku z důvodu nedodržení
formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
6. S údaji, které Objednatel obdrží od Dopravce v souvislosti s předmětem této
smlouvy, není Objednatel povinen nakládat jako s informacemi důvěrnými
a zejména za účelem zajištění transparentnosti vynakládání veřejných prostředků
je oprávněn je i bez souhlasu Dopravce zveřejnit na svých internetových
stránkách či jiným vhodným způsobem.
7. Dopravce je seznámen se skutečností, že Ústecký kraj, jako územní
samosprávný celek, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho
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působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění.
8. Dopravce bere na vědomí, že poskytování peněžních prostředků dopravci na
základě této smlouvy podléhá finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), v platném znění, a že na neoprávněné použití nebo zadržení
peněžních prostředků Objednatele poskytnutých dopravci na základě této
smlouvy se vztahuje ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
9. Dopravce není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její
části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel
je oprávněn práva a povinnosti z této smlouvy postoupit bez omezení na třetí
osoby i bez souhlasu Dopravce, a to v rozsahu, v jakém mu to umožní platné
právní předpisy týkající se mimo jiné veřejného zadávání.
10. Dopravce není oprávněn odepřít plnění dle této smlouvy, a to ani v případě,
budou-li pro takové odepření dány podmínky dle § 1912 NOZ.
11. Dopravce na sebe touto smlouvu přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu
§ 1765 odst. 2 NOZ, a to zejména, nikoliv však výlučně, v souvislosti se změnou
nákladů Dopravce vynakládaných při plnění této smlouvy; tím nejsou dotčena
ustanovení o mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážkách
dle čl. 12 této smlouvy.
12. Dopravce výslovně prohlašuje, že je podnikatelem, který tuto smlouvu uzavřel při
svém podnikání, a nemůže se tudíž domáhat zrušení této smlouvy dle § 1793
NOZ (neúměrné zkrácení), ani neplatnosti této smlouvy dle § 1796 NOZ (lichva).
Smluvní strany v této souvislosti dále výslovně vylučují aplikaci ustanovení
§ 1799 a § 1800 NOZ (doložky u smluv uzavíraných adhezním způsobem).
13. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech
náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které
považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev vůle Smluvní
strany učiněný při jednání o této smlouvě nebo po jejím uzavření nesmí být
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádné ze Smluvních stran. Smluvní strany si nepřejí, aby ve smyslu
§ 558 odst. 2 NOZ při výkladu jednotlivých ustanovení této smlouvy byly před
dispozitivními ustanoveními zákona upřednostňovány obchodní zvyklosti
zachovávané obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ani
dosavadní nebo budoucí praxe zavedená mezi Smluvními stranami. Smluvní
strany dále pro výklad této smlouvy výslovně vylučují aplikaci § 557 NOZ (výklad
výrazu k tíži toho, kdo jej použil jako první).
14. Každá Smluvní strana prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy splnila
předsmluvní informační povinnost ve smyslu § 1728 NOZ a nemá v této
souvislosti vůči druhé Smluvní straně žádné nároky.
15. V případě, že kterékoli ustanovení této smlouvy je nebo se stane nebo bude
shledáno neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na
platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní
strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení
platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které bude mít do nejvyšší
možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl
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záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. V případě, že kterékoli ustanovení této
smlouvy bude shledáno zdánlivým (nicotným), zavazují se Smluvní strany obsah
takového zdánlivého ustanovení dodatečně vyjasnit, a jeho vadu tak odstranit.
16. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodl Oldřich
Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, na základě jemu svěřených kompetencí
usnesením Rady Ústeckého kraje č. 10/37R/2013 ze dne 16. 12. 2013.
17. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží
po dvou vyhotoveních.
18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Vymezení linky a vlaků
Příloha č. 2 – Standardy kvality, služby související s provozováním dopravy
Příloha č. 3 – Finanční model nákladů a výnosů
Příloha č. 4 – Čipové karty a elektronický odbavovací systém
Příloha č. 5 – Tarif a smluvní přepravní podmínky
Příloha č. 6 – Vzorové formuláře pro „Měsíční výkaz výkonů a tržeb“ a „Evidence
vozidel“
Příloha č. 7 – Integrovaný dopravní systém
19. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají podle své svobodné, vážné
a určité vůle a v absenci hrozby či lsti vyvolané druhou Smluvní stranou, na
důkaz čehož níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne………….

V ………………..dne…………….

za Objednatele:

za Dopravce:

……………………………………….

……………………………………….

Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Railway Capital, a.s.
Ing. Jan Šatava
čen představenstva společnosti

21

Příloha č. 1

Vymezení dopravního výkonu
Dopravní výkon
Dopravním výkonem se rozumí zajištění provozu veřejné osobní drážní dopravy v trati
Kadaň - Prunéřov – Vilémov u Kadaně – Podbořany/Radonice u Kadaně a zpět drážním
vozidlem blíže specifikovaným v příloze č. 2 této smlouvy.
Rozsah dopravního výkonu
Rozsah dopravního výkonu je vymezen jízdním řádem:
Název ŽST / Číslo vlaku
Omezení provozu
Kadaň – Prunéřov
Kadaň
Kadaň předměstí
Želina
Hradec u Kadaně
Poláky
Pětipsy
Vilémov u Kadaně
Vilémov u Kadaně
Vilémov u Kadaně město
Radonice u Kadaně
Žďov
Kadaňský Rohozec
Vilémov u Kadaně
Vitčice
Chotěbudice
Krásný Dvůr
Vys. Třebušice
Kaštice
Podbořany

příj.
odj.

odj.

příj.

10300

10302

10304

10306

10308











8:25
8:27
8:30
8:34
8:42
8:50
8:54
<
<
<
<
<
8:57
9:03
9:07
9:11

9:32
9:36
9:42

10:50
10:59
11:01
11:04
11:07
11:15
11:22
11:26
<
<
<
<
<
11:29
11:35
11:39
11:43
11:47
11:55
12:04

14:25
14:27
14:30
14:34
14:42
14:50
14:54
14:55
14:59
15:05

15:29
15:35
15:39
15:43

10310


16:50
16:59
17:01
17:04
17:07
17:15
17:21
17:25
<
<
<
<
<
17:27
17:33
17:36
17:41
17:45
17:53
18:02

Název ŽST / Číslo vlaku
Omezení provozu
Podbořany
Kaštice
Vys. Třebušice
Krásný Dvůr
Chotěbudice
Vitčice
Vilémov u Kadaně
příj.
Kadaňský Rohozec
Žďov
Radonice u Kadaně
Vilémov u Kadaně město
Vilémov u Kadaně
příj.
Vilémov u Kadaně
odj.
Pětipsy
Poláky
Hradec u Kadaně
Želina
Kadaň předměstí
Kadaň
Kadaň – Prunéřov
příj.
 Jede v  a  od 25. III. do 30. X.

10301

10303

10305

10307

10309

10311













9:15
9:19
9:23
9:29

9:52
9:58
10:02
10:03
10:07
10:15
10:23
10:27
10:31
10:34
10:42

12:10
12:18
12:26
12:30
12:33
12:37
12:43
<
<
<
<
<
12:45
12:48
12:56
13:04
13:08
13:12
13:14

15:16
15:22
15:26

15:47
15:51
15:55
16:01
<
<
<
<
<
16:03
16:07
16:15
16:23
16:27
16:31
16:34
16:42

18:22
18:30
18:39
18:44
18:48
18:52
18:58
<
<
<
<
<
19:00
19:03
19:11
19:19
19:23
19:26
19:28

Provoz linky
Pravidelný provoz v době turistické sezóny v roce 2016 (tj. od 25. 3. 2016 – 30. 10.
2016) v sobotu, neděli a ve státem uznaných svátcích v souladu se stanoveným jízdním
řádem. Počet provozních dnů: 70 dnů.
Tabulka provozních dnů:
Měsíc
Březen 2016
Duben 2016
Květen 2016
Červen 2016
Červenec 2016
Srpen 2016
Září 2016
Říjen 2016

Provozní dny
25., 26., 27., 28.
2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30.
1., 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 29.
4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., 26.
2., 3., 5., 6., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., 31.
6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.
3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25., 28.
1., 2., 8., 9., 15., 16., 22., 23., 28., 29., 30.
Celkem

Počet
4
9
9
8
12
8
9
11
70

Počet ujetých vlakokilometrů (vlkm)
Počet ujetých vlkm za jeden provozní den činí 272 vlkm. Celkový počet ujetých vlkm za
stanovenou provozní dobu (tj. od 25. 3. 2016 do 30. 10. 2016) činí 19 040 vlkm.

Příloha č. 2
Standardy kvality, služby související s provozováním dopravy
1. Základní vozidla
Dopravce je povinen k plnění této smlouvy používat jako základní vozidlo historický
motorový vůz řady M152.0 (810).
2. Zálohová vozidla
Dopravce je povinen k plnění této smlouvy používat jako zálohová vozidla historické
motorové vozy řad M 131.1 (801), alt. řady M152.0 (810), M240.0 (820), alt. M262.0
(830) či M262.1 (831) alt. soupravu vozů Bai nebo Balm vedenou motorovou
lokomotivou řady T435.0 (720) alt. T458.1 (721). V případě nasazení těchto vozidel
se výše základní ceny za vlkm nemění.
3. Evidence vozidel používaných k plnění smlouvy
Dopravce je povinen vést pro potřeby Objednatele evidenci všech nasazovaných
základních a zálohových vozidel používaných k plnění této smlouvy, a to dle vzoru
uvedeného v příloze č. 6.
4. Péče o interiér a vzhled drážních vozidel
Dopravce se zavazuje zajistit, že interiér i exteriér všech drážních vozidel
používaných k plnění této smlouvy bude udržovaný. Dopravce se zejména, nikoliv
však výlučně, zavazuje bez zbytečného odkladu provádět opravy závad jakéhokoliv
vybavení drážních vozidel (např. poškozená sedadla), obnovovat nátěry (barva, lak
apod.) uvnitř i vně drážních vozidel, odstraňovat jakékoliv znečištění drážních
vozidel. V souvislosti s odstraňováním znečištění drážních vozidel je Dopravce
povinen provádět vždy dle konkrétních okolností, nejméně však jedenkrát týdně
kompletní úklid drážních vozidel (včetně odstranění prachu ve vozidle apod.).
5. Personál dopravce
Dopravce zajistí, že všichni průvodčí (osoby dopravce pověřené prodejem a
kontrolou jízdních dokladů) ve vlacích provozovaných při plnění této smlouvy budou
při odbavování, během přepravy cestujících a při další komunikaci s cestující
veřejností opatřeni železničním stejnokrojem opatřeným logem Dopravce dle
následujících požadavků:
- dlouhé stejnokrojové kalhoty společenského typu (ženy alt. sukně)
- košile krátký/dlouhý rukáv
- stejnokrojové sako/jednobarevná tmavá bunda
Příloha 2 – str. 1

obuv černé barvy
Jednotlivé součásti železničního stejnokroje je průvodčí povinen nosit přiměřeně
počasí, pravidla pro jeho nošení stanoví Dopravce.
-

Po celou dobu přepravního výkonu je průvodčí povinen dbát o svůj zevnějšek.
Každý průvodčí musí ovládat plynně český jazyk (případně rozumět česky a ovládat
plynně slovenský jazyk), musí se orientovat v příslušném jízdním řádu, tarifu
a smluvních přepravních podmínkách.
6. Operativní nasazování zálohových vozidel, náhradní autobusová doprava
Dopravce je povinen udržovat dostatečný počet zálohových vozidel pro případ
neschopnosti vozidla základního. Pokud technický stav základního vozidla
nedovoluje jeho další jízdu, je Dopravce povinen zabezpečit nasazení vozidla
zálohového.
V případě, že dojde k neschopnosti vozidla při jízdě vlaku je Dopravce povinen
zajistit přepravu cestujících do cílové stanice vlaku a to buď zálohovým vozidlem či
náhradní autobusovou dopravou.
Dopravce je povinen zajistit náhradní autobusovou dopravu v případě, že dojde
k omezení provozuschopnosti dráhy. Cena dopravního výkonu bude v tomto případě
činit 80,- Kč/km.
7. Dispečerské řízení provozu
Dopravce zabezpečí dispečerské řízení provozu se spojením na všechny členy
personálu dopravce nasazené v provozu při plnění této smlouvy, které musí
umožňovat:
- operativní nahrazování základních vozidel vozidly zálohovými,
- řešení mimořádných událostí a provozních situací.

Příloha 2 – str. 2

Vyúčtování

Finanční model linka T 6, 2016
Rozsah provozu:
Dopravce:
Objednatel:
Souprava:

70 provozních dnů dle návrhu JŘ, celkem 272 vlkm za den
Railway capital a.s.
Ústecký kraj
810, v případě vyšší frekvence spolu s 010

Výchozí finanční model
Výchozí náklady

Výchozí náklady celkem (řádek 1 až 15)
Výchozí výnosy

Výchozí výnosy celkem (řádek 17 až 19)
Čistý příjem (zisk 5 %)
Kompenzace (ř. 16 - ř. 20 + ř. 22)
Počet dnů jízdy

řádek
Trakční palivo
Netrakční energie a palivo
Přímý materiál
Opravy a údržba vozidel
Odpisy dlouhodobého majetku
Pronájem a leasing vozidel
Mzdové náklady
Soc. a zdravotní pojištění
Cestovné
Úhrada za použití dopravní cesty
Úhrada za použití ostatní infrastruktury
Ostatní přímé náklady
Ostatní služby
Provozní režie
Správní režie
Tržby z jízdného
Ostatní tržby z přepravy
Ostatní výnosy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23

1 provozní den
hodnota v Kč

provozní sezóna
hodnota v Kč

Poznámka:

Příloha č. 4
Čipové karty a elektronický odbavovací systém
I. Nosič elektronického jízdného a elektronických peněz
1. Základním nosičem elektronických jízdních dokladů a základním platebním
prostředkem umožňujícím odbavení cestujících elektronickým odbavovacím
systémem je bezkontaktní čipová karta (dále jen „BČK“ nebo „čipová karta“)
Mifare DESFire EV-1 8k (MF3 IC D81), jejíž vydávání cestujícím zajišťují
vydavatelé BČK DÚK. Dopravce je povinen tyto čipové karty akceptovat, a to
prostřednictvím certifikovaného odbavovacího zařízení, které mu bude na
základě „Smlouvy o zápůjčce elektronického odbavovacího systému“ uzavřené
s Ústeckým krajem poskytnuto.
II. Zabezpečení systému
1. Zabezpečení elektronického odbavovacího systému je provedeno v souladu
s dokumenty:
• „Nařízení vlády č. 295/2010 Sb. o stanovení požadavků a postupů pro
zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících“
2. Pro úspěšné zapojení dopravce do systému IDS ÚK je nutné, aby dopravce:
•

dodržoval veškeré bezpečnostní procesy vztahující se k provozování
elektronického odbavovacího systému

3. V souladu s pravidly DÚK jsou bezpočnostní algoritmy a klíče systému pro
komunikaci s BČK umístěny na tzv. SAM, což je bezpečnostní modul k tomu
určený. SAM je umístěn v každém zařízení, které bude pracovat s čipovou
kartou. “SAM”y dopravce obdrží spolu s elektronickým odbavovacím systémem
na základě “Smlouvy o zápůjčce elektronického odbavovacího systému”
uzavřené s Ústeckým krajem.
III. Vstupní a výstupní data odbavovacího systému
Ústecký kraj předá dopravci datové soubory charakterizující IDS ÚK – číselníky
IDS – v elektronické podobě ve tvaru strukturovaného dokumentu (xml, csv, xls).
V případě změn v IDS ÚK bude Ústecký kraj vydávat aktualizace v úplném
znění, které nahradí předchozí verzi.
a) Dopravce bude předávat zúčtovacímu centru IDS ÚK datové soubory ve
tvaru strukturovaného dokumentu (xml, csv, xls) obsahující výstupní data.
b) Jedná se o:
• záznamy o zařazení/vyřazení prvků odbavovacího systému
do/z provozu,
• záznamy o prodaných jízdenkách pro jednotlivou jízdu a časových
kupónech,
• záznamy o dobití elektronické peněženky,
• záznamy o použití jízdenek pro jednotlivou jízdu a časových kupónů.
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Data jsou předávána ve strukturovaném dokumentu (xml).
c) Vstupní data předává účtovatel (provozovatel zúčtovacího
dopravci.

centra)

Jde především o:
• blacklist (seznam zakázaných karet vydaných všemi dopravci),
• záznamy o zakoupených jízdenkách pro jednotlivou jízdu a časových
kupónech u jiných dopravců,
• záznamy o dobití elektronické peněženky u jiných dopravců,
• záznamy o použití jízdenek pro jednotlivou jízdu a časových kupónů u
jiných dopravců.
Data jsou rovněž předávána ve strukturovaném dokumentu (xml).
Pro komunikaci se zúčtovacím centrem jsou předpokládány formáty dat
definované vstupní větou Cards Interface společnosti ČSAD SVT.
IV. Vydávání průkazů na slevu
Dopravce je povinen zajistit vystavování a ověřování žákovských a studentských
průkazů dle zásad uvedených ve Výměru MF č. 01/2016 ze dne 27. listopadu 2015,
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, a je povinen postupovat v
této souvislosti dle Metodického pokynu pro poskytování žákovského jízdného
v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné
autobusové osobní dopravě ze dne 20. března 2012 stanoveném Ministerstvem
dopravy (č.j. 11/2012-410-TAR/1) , resp. dle výměru a metodického pokynu či jiných
předpisů, které výše uvedené předpisy v průběhu plnění této smlouvy Dopravcem
nahradí.
V. Odbavovací zařízení
1. Vstupní a výstupní data odbavovacího systému
Ústecký kraj předá dopravci datové soubory charakterizující IDS ÚK – číselníky
IDS – v elektronické podobě ve tvaru strukturovaného dokumentu (xml, csv, xls).
V případě změn v IDS ÚK bude Ústecký kraj vydávat aktualizace v úplném
znění, které nahradí předchozí verzi.
a) Dopravce bude předávat zúčtovacímu centru IDS ÚK datové soubory ve
tvaru strukturovaného dokumentu (xml, csv, xls) obsahující výstupní data.
Jedná se o:
• záznamy o zařazení/vyřazení prvků odbavovacího systému
do/z provozu,
• záznamy o prodaných jízdenkách pro jednotlivou jízdu a časových
kupónech,
• záznamy o dobití elektronické peněženky,
záznamy o použití jízdenek pro jednotlivou jízdu a časových kupónů.
Data jsou předávána ve strukturovaném dokumentu (xml).
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b) Vstupní data předává účtovatel dopravci.
Jde především o:
• blacklist (seznam zakázaných karet vydaných všemi dopravci),
Data jsou rovněž předávána ve strukturovaném dokumentu (xml).
c) Pro komunikaci se zúčtovacím centrem jsou předpokládány formáty dat
definované vstupní větou Cards Interface společnosti ČSAD SVT.
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Smluvní přepravní podmínky
Dopravy
Ústeckého kraje
platné od 25. března 2016

Vydavatel:
[bude doplněn název společnosti]
Sídlo:
[bude doplněna adresa sídla společnosti]
IČ:
[bude doplněno identifikační číslo společnosti]
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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“) a ve vybraných zónách též Tarif městské hromadné
dopravy pro přepravu na autobusových a trolejbusových linkách vydaný Dopravním
podnikem města Ústí nad Labem a.s. (dále jen „Tarif DPmÚL“).

1.4.

V případě, že nástupní či cílová stanice cestujícího příp. obě dvě stanice leží mimo území
DÚK (např. v Německu), bude cestující odbaven podle tarifu příslušného Dopravce a jeho
smluvních přepravních podmínek.

čl. 2. Základní pojmy
Tarif DÚK stanovuje výši jízdného a přepravného, způsob nabytí a platnost jízdních dokladů a
způsob jejich použití.
BČK DÚK je bezkontaktní čipová karta sloužící jako nosič jízdenek a elektronických peněz v DÚK.
MHD je městská hromadná doprava. V rámci Tarifu DÚK a SPP DÚK je jako MHD označována i
městská autobusová doprava.
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 částečně integrovány do DÚK, uznávají a vydávají pouze
integrované papírové doklady DÚK (nevydávají a neuznávají jízdní doklady na bázi BČK DÚK a
nepoužívají elektronickou peněženku na BČK DÚK). Na linkách ČD uvedených v příloze č. 2 SPP
DÚK je přednostně uznáván tarif a smluvní přepravní podmínky ČD.
Dopravci provozující turistické linky uvedení v příloze č. 2 SPP DÚK jsou od 25. 3. 2016 do
31. 5. 2016 částečně integrovaní dopravci v DÚK, uznávají a vydávají pouze integrované papírové
doklady DÚK (nevydávají a neuznávají jízdní doklady na bázi BČK DÚK a elektronickou
peněženku na BČK DÚK). Od 1. 6. 2016 budou dopravci provozující turistické linky plně
integrovaní dopravci, budou uznávat a vydávat jízdní doklady v papírové podobě i na bázi BČK
DÚK a nabíjet elektronické peněženky na BČK DÚK. Dopravci provozující turistické linky nebudou
vydávat vlastní BČK DÚK.
DPmÚL je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., provozovatel linek MHD Ústí nad Labem,
na kterých je přednostně uplatňován Tarif DPmÚL a SPP DPmÚL. Na linkách tohoto
provozovatele jsou uznávány integrované papírové jízdní doklady vydané v souladu s Tarifem
DÚK a platné dle SPP DÚK. Na linkách uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK jsou ve vybraných
zónách uznávány integrované papírové jízdní doklady DPmÚL vydané v souladu s Tarifem
DPmÚL a platné dle SPP DPmÚL. Na linkách PAD uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK jsou
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uznávány též částečně integrované mobilní jízdenky DPmÚL.
Tarif DPmÚL je Tarif městské hromadné dopravy pro přepravu na autobusových a trolejbusových
linkách vydaný Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.
SPP DPmÚL jsou Smluvní přepravní podmínky pro přepravu na autobusových a trolejbusových
linkách Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
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
cestujícího zaplatit cenu za přepravu podle Tarifu DÚK a dodržovat podmínky Přepravního
řádu, SPP DÚK, Tarifu DÚK a při přepravě vlakem ČD rovněž smluvní přepravní podmínky
a tarif ČD a při přepravě vozidlem městské hromadné dopravy nebo městské autobusové
dopravy (dále jen „MHD“) dodržovat rovněž smluvní přepravní podmínky 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 „řidičem nebo pověřenou osobou, která se prokáže identifikačním štítkem
kontrolním odznakem, nebo průkazem Dopravce nebo Ústeckého kraje“ (dále jen
„pověřená osoba“).

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.

3.7.

Dopravce je povinen vydávat písemné potvrzení o omezení nebo zastavení dopravy,
vynechání nebo doby zpoždění 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 Autobusy Karlovy Vary a. s., BusLine, a.s., ČSAD Slaný a.s. a dopravců
provozujících turistické linky ve vozidlech,
b) u dopravce ARRIVA TEPLICE s.r.o. v informační kanceláři,
c) u dopravce České dráhy, a.s. ve vozidlech a v otevřených pokladnách.
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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 smluvními přepravními podmínkami
Dopravce a v případě přestupu na linky MHD Ústí nad Labem také Tarifem DPmÚL a
SPP DPmÚL;
b) 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,
c) po zakoupení jízdního dokladu si jízdní nebo příjmový doklad převzít,
d) při převzetí jízdenky se přesvědčit, zda mu byla jízdenka vydána podle jeho požadavků;
e) zaujmout v prostoru stanice takové místo, aby mohl být pověřenou osobou včas před
příjezdem do stanice spatřen,
f)

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,

g) 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,
h) uvolnit prostory či vyhrazená místa pro cestující s dětmi do 10 let, pro osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace a pro ženy těmto osobám,
i)

uvolnit místa cestujícím s platnou místenkou pro dané místo,

j)

dbát pokynů a příkazů pověřených osob,

k) 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,
l)

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,

m) obsadit maximálně jedno místo k sezení,
n) připoutat se, pokud je sedadlo vybaveno bezpečnostním pásem; v případě, že cestující
stojí, je povinen se za jízdy držet,
o) přepravovat zvíře pouze řádně zajištěné (v přepravní schráně nebo pouze s náhubkem
a na vodítku),
p) 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,
q) nastupovat na loď a vystupovat z lodi pouze vchodem obsluhovaným posádkou lodi,
r) 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.
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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,
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,
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,
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f)

umožnit pohyb zvířat, zejména psů bez vodítka a bez náhubku.

4.5.

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.

4.6.

Při 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.

4.7.

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 nepoškozený zápis na
bezkontaktní čipové kartě DÚK (dále jen „BČK DÚK“) v odpovídající ceně, druhu, místní
(zónově vymezené) a časové platnosti. Druhy jízdních dokladů, ceny jízdného a místní a
časová platnost a další tarifní podmínky DÚK jsou stanoveny Tarifem DÚK.

5.3.

Integrovaný papírový jízdní doklad DÚK 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 jízdenky pro
jednotlivou jízdu nebo 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,
relační platnost jízdního dokladu na BČK DÚK (pokud je jízdní doklad na BČK DÚK
časově omezen):
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5.6.

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).

Papírový jízdní doklad DÚK obsahuje tyto údaje:











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.

5.7.

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).

5.8.

Jako platný jízdní doklad v zónách 101 Ústí nad Labem, 112 Řehlovice, 113 Stebno, 115
Habrovany, 116 Řehlovice-Dubice, 121 Chlumec, 122 Přestanov, 123 Chabařovice, 171
Dolní Zálezly a 431 Krupka bude uznán i jízdní doklad Dopravního podniku města DPmÚL
a.s. (dále jen „DPmÚL“), který bude platný i ve smyslu tarifu DPmÚL a smluvních
přepravních podmínek DPmÚL a dle tarifních pravidel Tarifu DÚK.

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.
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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, vyjma vozidel linek MHD.

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
TEPLICE s.r.o. 1 měsíc před prvním dnem platnosti.

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 ČD se řídí smluvními
přepravními podmínkami ČD.

6.5.

Při nákupu jízdenky za zlevněné jízdné je cestující povinen bez vyzvání předložit průkaz na
slevu bez vyzvání, nebude-li v zónách s MHD stanoveno jinak 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.

Cestující je povinen jízdné uhradit mincemi nebo bankovkami, které jsou adekvátní výši
placeného jízdného. Pověřená osoba nemá povinnost přijímat a rozměňovat bankovky nad
1.000,- Kč nebo poškozené peníze.

6.8.

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.

6.9.

Reklamace jízdenky je třeba uplatnit do 3 min po vydání jízdenky. Na pozdější reklamace
nebude brán zřetel. Reklamace z přepravy cestujících a zavazadel mohou být zaslány
poštou, faxem nebo e-mailem na adresu Dopravce.

čl. 7. Neplatné jízdní doklady
7.1.

Jízdní doklady, použité v rozporu s Přepravním řádem, tarifem a smluvními přepravními
podmínkami, 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,
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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.

Odebrání jízdenky je na vyžádání písemně potvrzeno.

čl. 8. Přirážky k jízdnému
8.1.

Osobou pověřenou ke kontrole jízdních dokladů a oprávněnou dávat cestujícím pokyny a
příkazy je řidič, vlakvedoucí, kapitán lodi, posádka lodi nebo jiná osoba pověřená
Dopravcem či Ústeckým krajem a vybavená průkazem, identifikačním štítkem, příp.
odznakem Dopravce nebo Ústeckého kraje.

8.2.

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.

8.3.

Cestující je povinen zaplatit 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. 8.3 a) až d) se neuplatňují, pokud zakoupení platné jízdenky nebo označení jízdenky
nebylo možné z důvodů, za které nenese cestující odpovědnost.

8.4.

Přirážka k jízdnému činí 1500 Kč.

8.5.

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
800 Kč.
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8.6.

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.

8.7.

Přirážka se sníží v případech uvedených v odst. 8.3 b) a c) na 50,- Kč, pokud cestující
během sedmi 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.

8.8.

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.

čl. 9. Vrácení jízdného
9.1.

Právo na vrácení jízdného nebo části jízdného za plně nevyužitou nebo jen částečně
nevyužitou časovou jízdenku z důvodů na straně cestujícího vzniká pouze u jízdenek
třicetidenních a devadesátidenních uložených na BČK DÚK (osobních i anonymních) u
Dopravce, který danou BČK DÚK vydal. Cestují spolu s BČK DÚK musí předložit i platný
certifikát vydaný k dané BČK DÚK.

9.2.

Cestujícímu bude vyplacen návratek ve výši uznané ceny časového kupónu, 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.

9.3.

Srážka se vypočte maximálně do výše ceny časového kupónu v závislosti na počtu dosud
uplynulých dnů platnosti jízdenky včetně prvního dne platnosti a dne, kdy cestující uplatnil
právo z přepravní smlouvy,
a) u třicetidenních jízdenek na BČK DÚK: cena jízdenky x počet uplynulých dnů platnosti x
0,06,
b) u devadesátidenních jízdenek na BČK DÚK: cena jízdenky x počet uplynulých dnů
platnosti x 0,02.
V případě vrácení dokladu na BČK DÚK před začátkem jeho platnosti činí srážka 10 %
z ceny vraceného dokladu, minimálně 30 Kč.
Dopravce je oprávněn ve výjimečných situacích srážku snížit nebo neodečítat.

9.4.

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. 10. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace
10.1. 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.
10.2. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo
k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených. Pokud není u těchto osob jejich právo zřetelně
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patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který rezervované místo
obsadil, je povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit.
10.3. Dopravce přepraví cestující na 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 vozíku pro invalidy
umožňuje, zajistí Dopravce přístup do vozidla alespoň jedním označeným vstupem.
10.4. Cestující na 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.
čl. 11. Přeprava osob na vozíku pro invalidy
11.1. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy v bezbariérovém vozidle.
11.2. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy i ve vozidle, které není bezbariérové,
pokud je zajištěna pomoc při nástupu a výstupu a pokud to technické provedení vozidla
umožňuje.
11.3. Pro nástup a výstup cestujících na vozíku pro invalidy se zásadně používají dveře vozidla,
označená piktogramem invalidního vozíku.
11.4. Cestující na vozíku pro invalidy dává řidiči autobusu nebo trolejbusu znamení o úmyslu
nastoupit zvednutím ruky nebo jiným zřetelným znamením dle možností cestujícího.
11.5. Cestující na vozíku pro invalidy dává řidiči autobusu nebo trolejbusu znamení o úmyslu
vystoupit před příjezdem do stanice, kde hodlá vystoupit, a to stisknutím speciálního
signalizačního zařízení pro výstup cestujícího na vozíku pro invalidy nebo výstup
cestujícího s kočárkem, je-li s ním vozidlo vybaveno, jinak použije běžné signalizační
zařízení pro výstup nebo jiným zřetelným znamením dle možností cestujícího.
11.6. Cestující na vozíku pro invalidy je povinen vozík ve vozidle umístit na místo, označené
symbolem invalidního vozíku, a po dobu přepravy zajistit vozík proti samovolnému pohybu.
11.7. Pokud v autobusové zastávce nebo v zastávce MHD zastaví více vozidel, je řidič povinen
zajistit znovuzastavení každého vozidla v úrovni označníku, pokud se ve stanici nachází
osoba na vozíku pro invalidy nebo pokud se tato osoba nachází ve vozidle a signalizačním
zařízením dala najevo svůj záměr z vozidla vystoupit na nejbližší zastávce.
čl. 12. Přeprava zavazadel, dětských kočárků a jízdních kol
12.1. Pro přepravu ručních zavazadel, spoluzavazadel a cestovních zavazadel ve vozidlech
autobusové dopravy platí níže uvedená ustanovení. Ve vlacích ČD je cestující povinen
dodržovat i smluvní přepravní podmínky ČD.
12.2. 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,
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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)

věc, která by pro svůj odpudivý vzhled nebo zápach mohla být cestujícím na obtíž.

12.3. 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
může s sebou přepravovat maximálně 3 zavazadla, z nichž druhé a třetí nesmí přesáhnout
rozměry 20 x 30 x 50 cm.
12.4. 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)

vozíky pro invalidy držitelů průkazů ZTP a ZTP/P,

g) zdravotní pomůcky,
h) jedna souprava lyží,
i)

sáně,

j)

snowboard,

k) jeden pár bruslí s chrániči nebo jeden pár kolečkových bruslí.
12.5. Všechna zavazadla, která překračují výše uvedené rozměry nebo neodpovídají definici
ručního zavazadla, se řídí podmínkami pro přepravu spoluzavazadel.
12.6. 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,
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f)

svázaný vánoční stromek,

g) velké cestovní tašky, kufry, krosny.
12.7. Přeprava jiných věcí, které svými rozměry přesáhnou jeden nebo více rozměrů
spoluzavazadla se neprovádí.
12.8. Cestující musí přepravované věci umístit tak, aby neohrozily bezpečnost a řádnost provozu
a nemohly obtěžovat ostatní cestující.
12.9. 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 a nebude ohrožena bezpečnost dítěte v kočárku ani ostatních
cestujících. Řidič může v oprávněném případě (ve vozidle je již přepravován 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.
12.10. 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.
12.11. Přeprava jízdního kola spolu s cestujícím je možná pouze v případě dostatečných
prostorových kapacit. 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 zásadně týká pouze:
a) jízdních kol se dvěma koly a jedním sedlem,
b) složeného přídavného vozíku k jízdnímu kolu a
c) jízdního kola s pomocným elektromotorem.
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. 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.
12.12. Dopravní a provozní personál rozhodne v konkrétním případě, zda lze věci přepravit a kde
musí být uloženy.
12.13. Cena za přepravu spoluzavazadla a jízdního kola (přepravné) je stanovena Tarifem DÚK.
čl. 13. Přeprava živých zvířat
13.1. 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 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.
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13.2. 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.
13.3. Všechna další zvířata a zvířata s nakažlivými nemocemi jsou z přepravy vyloučena.
13.4. 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.
13.5. 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.
čl. 14. BČK DÚK (bezkontaktní čipové karty DÚK)
14.1. U vybraných druhů jízdenek může Tarif DÚK stanovit jejich dostupnost pouze ve formě
elektronického zápisu jízdního dokladu uloženého na BČK DÚK.
14.2. Podmínky pořízení BČK DÚK určuje Dopravce v Podmínkách pro vydávání a užívání BČK
DÚK, které jsou k dispozici v informační kanceláři Dopravce.
14.3. 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.
14.4. 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 6-15“ nebo „dospělý 15+“.
V případě anonymní BČK DÚK je na BČK DÚK automaticky nastaven první profil zákazníka
„přenosný“ a druhý „dospělý 15+“- tyto profily jsou neměnné. 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“.
Možnými profily zákazníka na osobní BČK DÚK jsou:
a) dospělý 15+,
b) dítě 6-15,
c) žák 6-15,
d) student 15-26,
e) držitel ZTP,
f)

držitel ZTP/P,

g) zaměstnanec Dopravce,
h) v zóně 401 Teplice jsou profily zákazníka na osobní BČK DÚK též senior 60+, senior
70+, odboj/PTP, Policie.
14.5. Koordinátor DÚK může omezit platnost některých jízdních dokladů pouze pro držitele
osobních bezkontaktních čipových karet.

Strana 14 z 16

14.6. 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.
14.7. 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.
14.8. Na BČK DÚK je možné mít uloženo max. 3 časové jízdenky a max. 2 jízdenky pro
jednotlivou jízdu.
14.9. 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
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 spolucestujího, zavazadlo, psa nebo jiné zvíře je nutné
zakoupit papírový jízdní doklad.
14.10. Podmínky pro používání elektronické peněženky na BČK DÚK určuje Dopravce
v Podmínkách pro vydávání a užívání BČK DÚK.
14.11. V případě zjištění nefunkčnosti BČK DÚK při odbavení ve vozidle se postupuje následovně:
a) má-li cestující 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,
b) v ostatních případech se musí odbavit jednoduchou jízdenkou zaplacenou v hotovosti,
c) cestující je povinen bezodkladně řešit reklamaci funkčnosti BČK DÚK,
d) při zjištění opakované jízdy na nefunkční BČK DÚK nebude odbavení umožněno.
14.12. V případě ztráty nebo odcizení BČK DÚK je cestující povinen BČK DÚK zablokovat u
Vydavatele BČK DÚK (respektive u Dopravce, který BČK DÚK vydal). Při žádosti o blokaci
je držitel BČK DÚK povinen předložit Certifikát BČK DÚK. Dopravce, který BČK DÚK vydal,
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. 9. Lhůta pro vypořádání zůstatku elektronické peněženky a
časových jízdenek je ze strany Dopravce maximálně 30 dnů.
14.13. V případě nefunkční BČK DÚK, kdy se zároveň nejedná o reklamaci, se postupuje též
analogicky dle čl. 9.
14.14. V případě reklamace BČK DÚK s platným časovým kupónem má cestující možnost využít
platný časový kupon nahraný na reklamované BČK DÚK i po dobu řešení reklamace, a to
použitím tzv. náhradního dokladu. Náhradní doklad se skládá z Protokolu o reklamaci BČK
DÚK (dále jen protokol) a dokladu o zaplacení platného kupónu na reklamované BČK DÚK.
Pokud cestující doklad o zaplacení (papírový doklad) kuponu nahraného na reklamované
BČK DÚK nemá, může u Dopravce získat opis. Za vyhotovení opisu je účtován
manipulační poplatek ve výši 20 Kč.
14.15. Platnost náhradního dokladu je omezena buď uplynutím časové platnosti kupónu nebo
lhůtou pro vyřízení reklamace BČK DÚK (tato lhůta je vyznačena na protokolu). Je-li časový
kupon platný i po vyřízení reklamace, je tento kupón přenesen na novou BČK DÚK.
14.16. Pokud není reklamace uznána a cestující nepodá žádost o vydání nové BČK DÚK,
postupuje se analogicky k bodu 14.13. Za rozhodující pro výpočet návratku se považuje
den po datu, kdy cestující požádal o vybití kupónů.
14.17. Za provedení operací vyjmenovaných v odstavcích 14.12, 14.13 a 14.16. je účtován
manipulační poplatek ve výši 30 Kč.
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14.18. Vkládání peněz na BČK DÚK se řídí následujícími pravidly:
a) na předprodejních místech lze na BČK DÚK vložit libovolnou částku až do 2 000 Kč,
b) 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 mít u
sebe přesný finanční obnos, který požaduje vložit na BČK DÚK.
čl. 15. Závěrečná ustanovení
15.1. Smluvní přepravní podmínky DÚK s účinností od 1. ledna 2016 se zrušují dnem nabytí
účinnosti těchto smluvních přepravních podmínek DÚK.
15.2. Tyto smluvní přepravní podmínky pro přepravu cestujících, zavazadel a živých zvířat v DÚK
nabývají účinnosti dnem 25. března 2016.
15.3. Úplné znění Smluvních přepravních podmínek DÚK a Tarifu DÚK je k dispozici:


v sídle Ústeckého kraje,



v informačních kancelářích Dopravců,



v otevřených železničních stanicích zařazených do systému DÚK.

Seznam příloh Smluvních přepravních podmínek 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: Matice povolených cest DÚK
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Příloha č. 1 SPP DÚK: Seznam Dopravců zapojených do DÚK

Plně integrovaní dopravci – vydávají a uznávají BČK DÚK; vydávají i uznávají jízdní doklady
DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a nabíjejí elektronické peněženky BČK DÚK;
dle tarifních pravidel Tarifu DÚK se v zónách 101 Ústí nad Labem, 112 Řehlovice, 113
Stebno, 115 Habrovany, 116 Řehlovice-Dubice, 121 Chlumec, 122 Přestanov, 123
Chabařovice, 171 Dolní Zálezly a 431 Krupka uznávají též integrované papírové jízdní
doklady DPmÚL a v zóně 101 Ústí nad Labem částečně integrované mobilní jízdenky
DPmÚL platné dle Tarifu DPmÚL:
ARRIVA TEPLICE s.r.o., Emílie Dvořákové 70, 415 01 Teplice, IČ 49900820
Autobusy Karlovy Vary a. s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČ 25332473
BusLine, a.s., Na rovinkách 211, 513 25 Semily, IČ 28360010
ČSAD Slaný a.s., Lacinova 1366, 274 80 Slaný, IČ 60193425

Částečně integrovaní dopravci – dopravci provozující turistické linky - nevydávají a
neuznávají BČK DÚK; vydávají a uznávají integrované papírové jízdní doklady DÚK a v zóně
101 Ústí nad Labem dle tarifních pravidel Tarifu DÚK uznávají integrované papírové jízdní
doklady DPmÚL platné dle Tarifu DPmÚL:
České dráhy a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ: 70994226
KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 – Koloděje, IČ: 274 23 069 (turistická linka
T1)
MBM rail s.r.o., Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, IČ: 252 77 171 (turistická linka T3)
Labská plavební společnost, s.r.o., Kamenická 692/199, 405 02 Děčín II – Nové Město, IČ:
27346471 (turistická linka 901)
[bude doplněn výčet dopravců provozující turistické linky]
Od 1. 6. 2016 budou dopravci provozující turistické linky vydávat i uznávat jízdní doklady
DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a nabíjet elektronické peněženky BČK DÚK,
nebudou však vydávat BČK DÚK:
KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 – Koloděje, IČ: 274 23 069 (turistická linka
T1)
MBM rail s.r.o., Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, IČ: 252 77 171 (turistická linka T3)
Labská plavební společnost, s.r.o., Kamenická 692/199, 405 02 Děčín II – Nové Město, IČ:
27346471 (turistická linka 901)
[bude doplněn výčet dopravců provozující turistické linky]
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Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK
Linky MHD Teplice - plně integrované linky; na těchto linkách jsou vydávány a uznávány
jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a elektronické peněženky na BČK
DÚK:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nová Ves - Bílá Cesta - Třešňovka - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Plavecká hala Šanov II - Trnovany,Somet
Řetenice,Tolstého - Nemocnice - Benešovo náměstí - Trnovany - Anger
Šanov I lázně - Pražská - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Trnovany - Šanov II –
Panorama
Řetenice,Tolstého - Nemocnice - Benešovo náměstí - Plavecká hala - Panorama
Řetenice,Tolstého - Nemocnice - Benešovo náměstí - Trnovany - Šanov II
Novoveská - Bílá cesta - Třešňovka - Libušina - Jateční - Hřbitovní - Dubská – Benešovo
náměstí - Městské sály - Luna - Maršovská - Sobědruhy - Trnovany,Somet
Řetenice,Tolstého - Nemocnice - Benešovo náměstí - Pražská - Prosetice
Hudcov - Buzulucká - Nemocnice - Bílinská - Valy - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží Trnovany - Šanov II – Panorama
Prosetice - Šanov I lázně - Pražská - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Městské sály Luna - Maršovská - Sobědruhy - Olympia - Gagarinova - Šanov II
Nová Ves - Bílá Cesta - Třešňovka - Benešovo náměstí - Trnovany - Anger
Nová Ves - Třešňovka - Nemocnice - Benešovo náměstí - Trnovany - Šanov II – Panorama
Benešovo náměstí - Trnovany – Olympia

Linky PAD - linky příměstské autobusové dopravy; plně integrované linky; na těchto linkách
jsou vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a
elektronické peněženky na BČK DÚK;
dle tarifních pravidel Tarifu DÚK v zónách 101 Ústí nad Labem, 112 Řehlovice, 113 Stebno,
115 Habrovany, 116 Řehlovice-Dubice, 121 Chlumec, 122 Přestanov, 123 Chabařovice, 171
Dolní Zálezly a 431 Krupka jsou na těchto linkách uznávány i integrované papírové jízdní
doklady DPmÚL a v zóně 101 Ústí nad Labem částečně integrované mobilní jízdenky
DPmÚL platné dle Tarifu DPmÚL:
401
402
403
405
406
407
408
409
410
421
422
423
424
431
432
433
434
435
436

Ebersbach-Jiříkov-Rumburk-Krásná Lípa-Rybniště-Chřibská (jen po území ČR)
Varnsdorf-Chřibská-Česká Kamenice-Děčín
Varnsdorf-Dolní Podluží-Chřibská,Krásné Pole
Rumburk-Staré Křečany-Krásná Lípa-Doubice
Lobendava-Dolní Poustevna
Staré Křečany,Brtníky-Krásná Lípa-Varnsdorf
Mikulášovice-Velký Šenov-Šluknov,Rožany
Varnsdorf-Seifhennersdorf-Rumburk-V.Šenov/D.Poustevna (jen po území ČR)
Varnsdorf-Rumburk-Jiříkov-Šluknov-Velký Šenov-Lobendava,Severní
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 (jen po území ČR)
Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa

Strana 1 ze 6

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK
437
438
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
498
499
501
503
505
506
508
521
523
524
525
529
544
545
560
561
564
565
568

Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice – Rychnov
Jílové,Sněžník - Jílové - Děčín
Chlumec - Ústí n.L. - Velké Březno – Děčín
Petrovice,Krásný Les-Ústí n.L.-Velké Březno-Homole u P.,Suletice
Bahratal-Ústí n.L.-Úštěk-Verneřice (jen po území ČR)
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
Krupka,Bohosudov-Proboštov-Teplice-Žim
Proboštov,Přítkov-Teplice-Kostomlaty p. Milešovkou
Krupka,Vrchoslav-Teplice-Zabrušany-Duchcov
Teplice-Krupka,Fojtovice
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby
Osek-Duchcov-Teplice-Chlumec
Dubí-Teplice-Chlumec
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
Osek-Háj u Duchcova-Osek
Teplice-Bílina-Louny
Teplice-Světec-Rtyně n.Bílinou,Velvěty
Bílina-Osek-Litvínov,Záluží
Bílina-Ohníč-Teplice
Bílina-Ledvice-Světec,Úpoř
Měrunice-Bílina-Lovosice
Bílina-Lukov
Litvínov,Záluží-Hora Sv.Kateřiny-Brandov
Litvínov-Český Jiřetín
Litvínov,Záluží – Dubí – Chlumec
Litvínov-Mariánské Radčice-Lom,Loučná
Litvínov - Staňkovice,,Triangle-jih
Lužice-Most-Strupčice
Braňany-Most-Bělušice,Odolice
Chomutov-Blatno-Kalek,Načetín
Chomutov-Jirkov-Boleboř
Chomutov-Jirkov-Litvínov,Janov
Chomutov-Jirkov-Most
Chomutov-Strupčice-Jirkov
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Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK
569
570
571
572
578
580
582
583
584
585
586
587
588
600
601
602
603
606
608
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
631
632
633
634
635
636
637
638
646
651
655
660
661
662
663
664
665
666

Chomutov-Údlice-Velemyšleves
Chomutov-Staňkovice
Chomutov-Březno-Radonice
Jirkov-Chomutov-Březno-Kadaň
Chomutov-Kadaň-Podbořany
Chomutov-Klášterec nad Ohří
Vejprty-Kovářská-Boží Dar
Vejprty-Annaberg-Buchholz (jen po území ČR)
Jirkov-Chomutov-Boží Dar
Jirkov-Chomutov-Kurort Oberwiesenthal (jen po území ČR)
Chomutov-Výsluní-Vejprty
Chomutov-Místo-Vejprty
Chomutov-Hora Sv. Šebestiána
Kadaň-Klášterec nad Ohří-Vejprty
Kadaň,Tušimice-Klášterec nad Ohří-Okounov
Klášterec nad Ohří-Domašín,Petlery
Kadaň-Klášterec nad Ohří
Kadaň-Podbořany
Kadaň-Radonice-Veliká Ves-Podbořany
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
Liběšice - Lovečkovice,Touchořiny
Úštěk - Úštěk,Konojedy
Úštěk,Lukov - Snědovice - Štětí,Hněvice
Štětí,Hněvice - Štětí,Újezd
Úštěk - Hoštka - Štětí - Roudnice n. L.
Úštěk - Liběšice - Polepy - Roudnice n. L.
Litoměřice-Brozany n.Ohří-Libochovice
Litoměřice-Mšené-lázně-Martiněves,Radešín
Roudnice n.Labem-Ledčice
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
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672
676
679
681
683
684
685
701
702
703
704
705
706
707
711
713
715
716
717
718
721
723
725
726
731
732
733
734
735
738
739
741
742
743
744
745
750
751
752
753
755
762
764
773
774
778
801

Dušníky-Roudnice n.L.-Štětí-Snědovice,Sukorady-Dubá
Roudnice n.L. - Račiněves - Horní Beřkovice
Lovosice-Libochovice-Mšené-lázně-Roudnice n.Labem
Brozany n.Ohří-Roudnice n.Labem-Černěves
Litoměřice-Libotenice-Roudnice n.Labem-Horní Beřkovice
Roudnice n.Labem-Chodouny-Litoměřice
Štětí-Hoštka-Roudnice n.Labem-Libochovice
Žerotín-Louny-Postoloprty-Chomutov
Chlumčany,Vlčí-Louny-Libčeves
Třebívlice-Děčany-Louny-Velemyšleves,,Triangle sever
Louny-Koštice-Třebívlice-Libčeves,Řisuty
Louny-Slavětín-Peruc,Telce
Třebívlice-Děčany-Libčeves
Žerotín-Panenský Týnec-Klobuky
Louny-Mšené-lázně-Roudnice n.Labem
Louny-Vinařice-Kozojedy
Louny-Ročov-Třeboc
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-Staňkovice,,Triangle-jih
Žatec-Chomutov
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
Podbořany-Krásný Dvůr-Podbořany,Kněžice
Podbořany-Velká Černoc
Podbořany-Kryry-Kolešov
Podbořany-Valeč
Podbořany-Nepomyšl-Podbořanský Rohozec
Ústí n.L.-Chabařovice-Chlumec-Krupka
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802 Krupka,Soběchleby-Teplice-Dubí
803 Teplice-Osek
Pozn: Jízdní doklady do/z Německa jsou upraveny tarifem a smluvními přepravními podmínkami
konkrétních dopravců. Pro cesty do/z Německa nelze použít Tarif DÚK a SPP DÚK.

Linky ČD jsou zapojeny do DÚK pouze částečně a pouze na území Ústeckého kraje;
z jízdních dokladů DÚK jsou vydávány a uznávány pouze integrované papírové jízdní
doklady DÚK (nelze použít jízdenky na bázi BČK DÚK, ani elektronickou peněženku na BČK
DÚK); v zónách 101 Ústí nad Labem, 112 Řehlovice, 171 Dolní Zálezly a 431 Krupka dle
tarifních pravidel Tarifu DÚK uznává integrované papírové jízdní doklady DPmÚL platné dle
Tarifu DPmÚL (částečně integrované mobilní jízdenky DPmÚL nelze použít):
L2
Děčín – Česká Lípa – Liberec (v úseku Děčín – Starý Šachov)
U1/U51 Děčín - Ústí nad Labem - Most - Chomutov - Kadaň-Prunéřov
U2
Most - Klášterec nad Ohří - Karlovy Vary (v úseku Most – Perštejn)
U4
Ústí nad Labem - Roudnice nad Labem – Praha (v úseku Ústí nad Labem – Hněvice)
U5
Ústí nad Labem - Úpořiny - Bílina
U6
Lovosice - Teplice v Čechách
U7
Ústí nad Labem-Střekov - Děčín
U8
Děčín - Česká Kamenice - Rumburk
U10/U11 Litoměřice - Lovosice
U11
Česká Lípa - Litoměřice - Lovosice - Louny – Postoloprty (v úseku Dubičná –
Postoloprty)
U12
Most - Louny – Rakovník (v úseku Most – Domoušice)
U13
Most - Postoloprty – Žatec
U14
Jirkov - Chomutov - Žatec - Lužná u Rakovníka (v úseku Jirkov – Deštnice)
U15
Chomutov - Vejprty
U16
Kadaň - Jirkov
RE20
Dresden – Litoměřice (v úseku Děčín – Litoměřice)
U21
Roudnice nad Labem - Račiněves
U22
Vraňany - Straškov (v úseku Horní Beřkovice – Straškov)
U24
Ústí nad Labem - Litvínov - Teplice v Čechách
U25
Most - Osek - Moldava v Krušných horách
U27
Mikulášovice - Rumburk
U28
Děčín - Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk (v úseku Děčín – Dolní Žleb a v úseku
Dolní Poustevna – Rumburk)
U32
Ústí nad Labem - Štětí
U40
Louny – Slaný (v úseku Louny – Telce)
U dálkových linek jsou uznávány integrované papírové jízdní doklady DÚK pouze na vlacích
kategorie rychlík „R“:
R5
Praha – Ústí nad Labem – Chomutov – Cheb (pouze úsek Ústí n.L. hl.n. – Klášterec n.O.)
R20 Praha – Ústí nad Labem – Děčín (pouze úsek Hněvice – Děčín hl.n.)
R15 Liberec – Česká Lípa – Děčín – Ústí nad Labem (pouze úsek Benešov n.Pl. – Ústí n.L.
hl.n.)
R22 Kolín – Česká Lípa – Rumburk – Šluknov (pouze úsek Jedlová – Šluknov)
R23 Kolín – Ústí nad Labem západ (pouze úsek Štětí – Ústí n.L. západ)
Linka Plzeň – Most (pouze úsek Blatno u Jesenice – Most)
TURISTICKÉ LINKY jsou zapojeny do DÚK od 25.3.2016 do 31. 5. 2016 pouze částečně;
z jízdních dokladů DÚK jsou vydávány a uznávány pouze integrované papírové jízdní
doklady DÚK (nelze použít jízdenky na bázi BČK DÚK, ani elektronickou peněženku na BČK
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DÚK); v zóně 101 Ústí nad Labem jsou dle tarifních pravidel Tarifu DÚK uznávány
integrované papírové jízdní doklady DPmÚL platné dle Tarifu DPmÚL (částečně integrované
mobilní jízdenky DPmÚL nelze použít); od 1. 6. 2016 budou na těchto linkách vydávány a
uznávány i jízdenky na bázi BČK DÚK:
Železniční turistické linky:
T1 Turistická železniční linka Česká Kamenice – Kamenický Šenov
T2 Turistická železniční linka Děčín – Telnice
T3 Turistická železniční linka Ústí nad Labem – Velké Březno - Zubrnice
T4 Turistická železniční linka Lovosice – Most
T5 Turistická železniční linka Libochovice – Mšené Lázně – Roudnice nad Labem
T6 T uristická železniční linka Kadaň – Kadaňský Rohozec – Podbořany
Lodní turistická linka:
901 Turistická lodní linka Ústí nad Labem – Litoměřice
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Označení Název zóny
101
112
113
115
116
121
122
123
124
125
131
133
135
136
137
141
142
151
152
153
154
161
162
171
201
202
203
204
205
206
207
208
211
212
221
231
232
241
242
243
245
246
247
251
252
253
254

Ústí nad Labem
Řehlovice
Stebno
Habrovany
Řehlovice-Dubice
Chlumec
Přestanov
Chabařovice
Telnice
Petrovice-Krásný Les
Libouchec
Chuderov-Lipová
Tisá
Velké Chvojno
Petrovice
Povrly
Povrly-Mírkov
Velké Březno
Malé Březno UL
Zubrnice
Homole u Panny
Malečov
Tašov
Dolní Zálezly
Most
Most - Čepirohy
Havraň
Obrnice
Patokryje
Korozluky
Lišnice
Malé Březno MO
Litvínov - Záluží
Most-Komořany
Litvínov
Braňany
Želenice
Bečov
Polerady
Volevčice
Bělušice
Skršín
Lužice
Horní Jiřetín
Nová Ves v Horách
Hora Svaté Kateřiny
Brandov

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
14 Povrly
14 Povrly
15 Velké Březno
15 Velké Březno
15 Velké Březno
15 Velké Březno
16 Malečov
16 Malečov
17 Dolní Zálezly
20 Most
20 Most
20 Most
20 Most
20 Most
20 Most
20 Most
20 Most
21 Záluží
21 Záluží
22 Litvínov
23 Braňany
23 Braňany
24 Bečov
24 Bečov
24 Bečov
24 Bečov
24 Bečov
24 Bečov
25 Horní Jiřetín
25 Horní Jiřetín
25 Horní Jiřetín
25 Horní Jiřetín
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261
262
271
272
273
301
311
312
318
319
320
321
322
324
325
326
327
328
329
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
364
365

Český Jiřetín
Klíny
Louka u Litvínova
Mariánské Radčice
Lom
Děčín
Jílové
Těchlovice
Dobkovice
Malšovice
Sněžník
Hřensko
Mezná
Bynovec
Arnoltice
Růžová
Janov
Labská Stráň
Dolní Žleb
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
Horní Podluží
Jiřetín pod Jedlovou

26 Český Jiřetín
26 Český Jiřetín
27 Louka u Litvínova
27 Louka u Litvínova
27 Louka u Litvínova
30 Děčín
31 Jílové
31 Jílové
31 Jílové
31 Jílové
32 Hřensko
32 Hřensko
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
36 Chřibská
36 Chřibská
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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
486
491

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
Světec
Lahošť

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
48 Hostomice
49 Lahošť
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492
493
501
502
503
504
505
511
521
522
523
524
525
526
527
531
532
533
541
542
543
544
545
551
552
553
554
555
556
557
558
561
562
563
564
565
566
567
568
571
572
573
574
575
576
581
582
583
584
585

Jeníkov
Zabrušany
Chomutov
Černovice
Údlice
Droužkovice
Otvice
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
Vilémov CV
Rokle
Pětipsy
Račetice
Veliká Ves
Libědice
Vilémov-Vinaře
Chbany
Vysoká Pec
Boleboř
Vrskmaň
Strupčice
Pesvice
Všestudy
Všehrdy
Nezabylice
Bílence
Hrušovany
Březno

49 Lahošť
49 Lahošť
50 Chomutov
50 Chomutov
50 Chomutov
50 Chomutov
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
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
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591
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
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
671
672

Radonice
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
Oleško
Roudnice n.Labem
Židovice
Hrobce
Vědomice
Černěves
Chodouny
Kyškovice
Brzánky
Libotenice
Polepy
Křešice

59 Radonice
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
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
801
811
812
813
814
815
816
821
822
823
824
825
827
831
832
833
834
835
836
837
838
839
841
842
843
844
845
846
851
852

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.
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
Jimlín
Postoloprty-Mradice
Zálužice
Liběšice LN
Tuchořice
Lipno
Libčeves
Lenešice

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
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
84 Jimlín
84 Jimlín
84 Jimlín
84 Jimlín
84 Jimlín
84 Jimlín
85 Libčeves
85 Libčeves
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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
901
911
912
917
921
922
923
924
931
932
933
934
935
936
937
941
942
943
944
945
946
947

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
Žatec
Žiželice
Velemyšleves
Staňkovice,Triangle
Měcholupy
Holedeč
Deštnice
Měcholupy-Velká Černoc
Podbořany
Podbořany-sever
Krásný Dvůr
Libořice
Blšany-Soběchleby
Očihov
Blšany
Vroutek
Vroutek-Lužec
Nepomyšl
Kryry
Petrohrad
Valeč
Kolešov

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
90 Žatec
91 Žiželice
91 Žiželice
91 Žiželice
92 Měcholupy
92 Měcholupy
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
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948
949
951
952
953
961
962
963

Kryry-Strojetice
Podbořanský Rohozec
Blatno LN
Kryry-Stebno
Lubenec
Libočany
Čeradice
Nové Sedlo

94 Vroutek
94 Vroutek
95 Blatno
95 Blatno
95 Blatno
96 Libočany
96 Libočany
96 Libočany
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Tarif Dopravy Ústeckého kraje
platný od 25. března 2016
Preambule
Tarif integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (dále jen „Tarif DÚK“) je
vyhlášen v souladu s Výměrem MF č. 01/2016 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami, a je stanoven v souladu s Nařízením Ústeckého kraje
č. 7/2015 ze dne 25. listopadu 2015, dle § 4 odst.1 a § 4a 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 městské hromadné dopravě 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.
Tarif DÚK stanovuje výši jízdného a přepravného, způsob nabytí a platnost jízdních dokladů a
způsob jejich použití.
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.
Klouzavý tarif znamená volitelný počátek platnosti časové jízdenky.
Jízdné je cena za přepravu cestujícího. Podmínky přepravy osob upravují SPP DÚK.
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
integrovanými jízdními doklady pouze papírové jízdní doklady.
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
jízdenky vydané Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. (SMS a SEJF).
Neintegrovaný jízdní doklad je doklad, který není uvedený v Tarifu DÚK a v Tarifu DPmÚL jako
integrovaný nebo částečně integrovaný. Tento doklad je nepřestupní na linky DÚK a na linky
DPmÚL.
BČK DÚK je bezkontaktní čipová karta sloužící jako nosič jízdenek a elektronických peněz v DÚK.
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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 (jízdenka na bázi BČK 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.
DPmÚL je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., provozovatel linek MHD Ústí nad Labem.
Na linkách MHD Ústí nad Labem s přepravou dle Tarifu DPmÚL a SPP DPmÚL tohoto
provozovatele jsou uznávány integrované jízdní doklady vydané v souladu s tímto Tarifem DÚK a
platné dle SPP DÚK. Integrované jízdní doklady nejsou uznávány na sezónních linkách a lanové
dráze, které jsou upraveny jiným zvláštním tarifem.
Tarif DPmÚL je Tarif městské hromadné dopravy pro přepravu na autobusových a trolejbusových
linkách vydaný Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.
SPP DPmÚL jsou Smluvní přepravní podmínky pro přepravu na autobusových a trolejbusových
linkách Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
PAD je příměstská autobusová doprava, linky uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK s označením 401
až 899.
Rozdělení linek na linky PAD, linky MHD Teplice, linky MHD Ústí nad Labem, linky ČD a turistické
linky je uvedeno v příloze č. 2 SPP DÚK.
Nosičem jízdenky jsou:
a)

papírová jízdenka na termocitlivém papíru s ochrannými prvky,

b)

BČK DÚK.

Integrovanými jízdními doklady jsou:
a)

integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu,

b)

integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka,

c)

integrovaná papírová sedmidenní jízdenka,

d)

integrovaná papírová třicetidenní jízdenka,

e)

integrovaná jednodenní síťová jízdenka Labe-Elbe,

f)

integrovaná papírová jízdenka pro spoluzavazadlo (psa),

g)

průkaz opravňující cestujícího k bezplatné přepravě,

h)

v zóně 101 Ústí nad Labem integrované papírové jízdenky vydané dle Tarifu DPmÚL:
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i)

i.

integrovaná jízdenka pro jednotlivou jízdu označená označovačem ve vozidle
MHD,

ii.

integrovaná časová jízdenka nepřenosná (průkazka DPmÚL s platným
časovým kupónem DPmÚL),

v zóně 101 Ústí nad Labem průkaz, jehož držitel má podle zvláštního právního předpisu,
Tarifu DPmÚL nebo SPP DPmÚL právo na přepravu.

Částečně integrovanými jízdními doklady jsou:
a)

částečně integrovaná jízdenka pro jednotlivou jízdu na bázi BČK DÚK,

b)

částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka na bázi BČK DÚK,

c)

částečně integrovaná sedmidenní jízdenka na bázi BČK DÚK,

d)

částečně integrovaná třicetidenní jízdenka na bázi BČK DÚK,

e)

částečně integrovaná devadesátidenní jízdenka na bázi BČK DÚK,

f)

částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro - Nisa,

g)

v zóně 401 Teplice též částečně integrované 365 denní jízdenky na bázi BČK DÚK,

h)

v zóně 101 Ústí nad Labem částečně integrované jízdenky vydané dle Tarifu DPmÚL:
i.
mobilní jízdenka - SMS jízdenka,
ii.

mobilní jízdenka - jízdenka zakoupená v aplikaci SEJF (mobilní peněženka) a

iii.

mobilní jízdenka - časový kupón zakoupený v aplikaci SEJF.

Neintegrovaným jízdním dokladem je neintegrovaná papírová jízdenka pro jízdní kolo.
Jednotlivé kategorie cestujících se označují:
a)

obyčejné,

b)

dítě 6-15 let,

c)

žák 6-15 let,

d)

student 15-26 let,

e)

ZTP,

f)

ZTP/P,

g)

zaměstnanec Dopravce,

h)

v zóně 401 Teplice též senior 60+, senior 70+, člen Svazu bojovníků za svobodu,
Konfederace politických vězňů a Svazu PTP, Městská policie Teplice, Policie ČR OŘ
Teplice,

i)

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 (plné) jízdné - cena za přepravu cestujícího, který neprokáže nárok na použití
zlevněného nebo zvláštního jízdného podle podmínek stanovených Tarifem DÚK a SPP
DÚK, 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. 7) a SPP DÚK, toto zlevněné (zvláštní)
jízdné existuje v následujících variantách:
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i.

ii.

poloviční jízdné - jízdné maximálně ve výši 50% obyčejného (plného) jízdného, za
toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „dítě 6-15 let“, tj.:


děti od 6. do 15. roku (do dne, který předchází dni 15. narozenin), nárok na toto
jízdné se od 10 let prokazuje příslušným průkazem,



rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci k návštěvě dětí zdravotně
postižených, umístěných v ústavech; nárok na toto jízdné se prokazuje
příslušným průkazem,

žákovské jízdné - jízdné maximálně ve výši 37,5% obyčejného (plného) jízdného,
za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „žák 6-15 let“, tj.:


iii.

studentské jízdné - jízdné maximálně ve výši 75% obyčejného (plného) jízdného,
za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „student 15-26 let“, tj.:


iv.

žáci a studenti denní nebo prezenční formy studia ve věku od 15 do 26 let (do
dne, který předchází dni 26. narozenin), cestující prokazuje nárok na zlevněné
jízdné Žákovským průkazem 15-26 let,

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


v.

žáci do 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin), nárok na toto jízdné
se prokazuje Žákovským průkazem do 15 let,

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 dle podmínek uvedených v Tarifu DÚK,

c) bezplatná přeprava - nárok na bezplatnou přepravu mají:

3.2.

i.

jedno dítě nebo dvě děti do 6 let v doprovodu cestujícího staršího 10 let s platným
jízdním dokladem,

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 TEPLICE s.r.o.:
a) Na zlevněnou časovou jízdenku 7, 30 a 90 denní seniorskou 60+ mají v zóně Teplice
nárok:
i.
ii.

starobní důchodci bez ohledu na věk,
cestující starší 60 let.

b) Na zlevněnou časovou jízdenku 7, 30, 90 a 365 denní seniorskou 70+ v zóně Teplice
mají nárok cestující starší 70 let.
c) Na zlevněnou časovou jízdenku 90 denní mají nárok příslušníci Městské policie Teplice
a Policie ČR OŘ Teplice.
d) Na zlevněnou přenosnou časovou jízdenku 365 denní mají nárok příslušníci Městské
policie Teplice ve stejnokroji.
e) Na zlevněnou časovou jízdenku 365 denní mají v zóně Teplice nárok členové Svazu
bojovníku za svobodu, Konfederace politických vězňů a Svazu PTP, 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:
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a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,
b) dětský kočárek s dítětem do tří let věku a jedna osoba, která ho doprovází.
3.4.

Zlevněné (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 zlevněné jízdné je doprovod
povinen prokázat věrohodným způsobem (např. průkazkou zdravotní pojišťovny
pojištěnce - dítěte příslušné zdravotní pojišťovny, rodným listem či cestovním pasem
dítěte);
b) důchodce; nárok na toto zlevněné jízdné má:
i.

3.5.

osoba, které byl přiznán invalidní důchod III. stupně, přičemž:


tato osoba je povinna prokázat nárok na zlevněné jízdné platným průkazem
DPmÚL a slevovým kupónem v hodnotě 5 Kč se shodným číselným kódem,
anebo pro tyto účely dokladem vydaným jiným dopravcem obsahujícím
jméno, příjmení, datum narození, podobenku držitele, razítko a podpis
oprávněného zaměstnance dopravce a druh přiznaného invalidního
důchodu,



platnost slevového kupónu je omezena datem 30. 6. příslušného
kalendářního roku; k tomuto datu je osoba povinna předložit v prodejně
jízdenek DPmÚL k nahlédnutí rozhodnutí nebo potvrzení příslušného
pracoviště České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního
důchodu III. stupně na další období (toto potvrzení nesmí být starší
2 měsíce); při nedoložení potvrzení v požadovaném termínu ztrácí osoba
pobírající invalidní důchod III. stupně nárok na vydání slevového kupónu pro
další období;

ii.

osoba, jež nedosáhla věku 62 let, ale nárok na zlevněné jízdné uplatnila
u DPmÚL za podmínek tarifu platného do 30. 11. 2011 a DPmÚL tento nárok
zaevidoval v elektronické databázi; při přepravě prokazuje nárok na zlevněné
jízdné platným průkazem DPmÚL a slevovým kupónem v hodnotě 5 Kč se
shodným číselným kódem;

iii.

osoba od dosažení věku 62 let; tato osoba je při přepravě povinna prokázat svůj
věk platným průkazem DPmÚL nebo průkazem pro tyto účely vydaným jiným
dopravcem příp. osobním dokladem (občanský průkaz, cestovní pas).

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) děti do 6 let věku (bez omezení počtu dětí),
b) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,
c) osoby od dosažení věku 70 let s platným průkazem DPmÚL nebo průkazem jiného
dopravce, nebo osobním dokladem, prokazujícím dosažený věk 70 let této osoby;
bezplatná přeprava se se nevztahuje na přepravu spoluzavazadel a psů
přepravovaných bez schrány, které tato osoba přepravuje,
d) strážníci Městské policie Ústí nad Labem a Trmice ve stejnokroji nebo na služební
průkaz,
e) držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu,
Konfederací politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Ústřední
radou Svazu PTP-VTNP, s platným průkazem vydavatele; musí-li být nedílnou součástí
platný kupón nebo známka na příslušné období je cestující povinen k průkazce
předložit i tento kupón nebo známku,
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f)

občané uvedení v § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 87/1991 Sb. za podmínek uvedených
v Tarifu DPmÚL, tj. s platným průkazem DPmÚL a bezplatným časovým kupónem
DPmÚL, který má shodný číselný kód s průkazem; platnost časového kupónu je časově
omezena.

g) policista Policie ČR ve stejnokroji.
3.6.

Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c)
článku 3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 301 Děčín:


držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.

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, tzn. 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, a to pouze papírové, platí ode dne vyhlášení u
zapojených železničních dopravců pouze ve 2. vozové třídě osobních vlaků, spěšných
vlaků a vyhlášených rychlíků a na linkách MHD Ústí nad Labem 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 jízdní doklady DPmÚL, tj. SMS jízdenka, jízdenka a časový kupón zakoupený v
aplikaci SEJF. Cestující musí zohlednit nosič jízdního 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. Výjimkou jsou
zlevněné žákovské a studentské jízdní doklady pro jednotlivou jízdu ve vozidlech
provozovatele MHD v zónách 101 Ústí nad Labem, 301 Děčín a 401 Teplice. Na linkách
MHD neplatí jízdenky pro jednotlivou jízdu pro kategorii cestujících „žák 6-15 let“ a „student
15-26 let“. Jízdní doklady pro jednotlivou jízdu, vyjma jednozónových dokladů, jsou
prodávány 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,
b) typu zóny (v zónách 101 Ústí nad Labem, 301 Děčín a 401 Teplice 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 byla jízdenka zakoupena. Cestující je povinen se při
převzetí jízdenky přesvědčit, zda mu byla jízdenka vydána podle jeho požadavků a
případnou reklamaci řešit ihned s prodejcem jízdenky.

4.6.

Reklamace jízdních dokladů na bázi BČK DÚK a transakcí z elektronické peněženky se
provádí u vydavatele BČK DÚK.
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Použití BČK DÚK
4.7.

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.

4.8.

Při jízdě mezi zónami s jízdenkou na bázi BČK DÚK lze zahájit jízdu v kterékoliv stanici
výchozí zóny a jízdu ukončit v kterékoli stanici cílové zóny (s možným přestupem mezi spoji
nebo dopravci). Vydávány jsou rovněž jednozónové jízdenky na bázi BČK DÚK pro jízdy
mezi stanicemi jedné zóny.

4.9.

Jízdní doklady na bázi BČK DÚK ani elektronické prostředky na BČK DÚK není možné
použít ve vlacích ČD a na linkách MHD Ústí nad Labem. Dopravce České dráhy a.s. a
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. částečně zapojení v DÚK akceptují pouze
integrované jízdní doklady v papírové podobě. Dopravci provozující turistické linky budou
od 25. 3. 2016 vydávat a uznávat pouze jízdní doklady v papírové podobě (částečné
zapojení) a od 1. 6. 2016 i jízdní doklady na bázi BČK DÚK (plné zapojení), nebudou však
prodávat BČK DÚK.

Povolená cesta
4.10. 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.
4.11. 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
4.12. 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:
a) bez přirážek v případě, že cestující předloží původní jízdenku a o vystavení nové
jízdenky požádá 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,
c) v železniční dopravě bez manipulační přirážky v případě, že cestující předloží původní
jízdenku a o vystavení nové jízdenky požádá bezodkladně po nástupu u pověřené
osoby dopravce, a to ještě dříve, než jí bude vyzván k předložení jízdních dokladů.
Jízda za cílovou zónu
4.13. 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.
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Odbavení ve vlaku a v osobních pokladnách ČD
4.14. 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 ČD řídí smluvními přepravními podmínkami ČD.
Jízda cestujícího mimo území DÚK
4.15. V případě, že nástupní či cílová stanice cestujícího příp. obě dvě stanice leží mimo území
DÚK, bude cestující odbaven podle tarifu dopravce a jeho smluvních přepravních
podmínek.
čl. 5. Jízdní doklady
5.1.

Ceny jízdenek se řídí Tarifem DÚK.

Jízdenka pro jednotlivou jízdu
5.2.

Jízdenku pro jednotlivou jízdu lze zakoupit buď ve formě papírové jízdenky nebo u
vybraných dopravců ve formě elektronického zápisu uloženého na BČK DÚK, jízdenka je
přestupní, platnost jízdenky je omezena zónovou, relační a časovou platností jízdenky.
Jízdenky na bázi BČK DÚK jsou pouze částečně integrované a lze je použít pouze u
vybraných dopravců.

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 následující
tabulce:
Tabulka: Tarif - Časová platnost jízdního dokladu
Tarifní vzdálenost [tarifní jednice]

Časová platnost

0–6

45 min

7 – 10

60 min

11 – 20

90 min

21 – 30

120 min

31 – 55

180 min

56 - 80

240 min

81 a více

24:00 hod

5.4.

Časová platnost jízdenek pro jednotlivou jízdu počíná běžet okamžikem prodeje této
jízdenky, a to i u jízdenek DÚK zakoupených u železničních dopravců. Předprodej jízdenek
pro jednotlivou jízdu se neprovádí.

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 kromě
jednotlivých jízdenek pro zóny s MHD jsou vydávány pro tyto kategorie cestujících:
a) obyčejné,
b) dítě 6-15 let,
c) žák 6-15 let,
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d) student 15-26 let,
e) ZTP
f)

ZTP/P.

5.7.

Při platbě prostřednictvím BČK DÚK (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 jízdenky pro jednotlivou jízdu, jak papírové, tak nahrané na anonymní
nebo osobní BČK DÚK, je povinen prokázat nárok na její použití příslušným papírovým
průkazem v souladu s článkem 6 a 7. (U těchto jízdenek nelze prokázat nárok profilem na
BČK DÚK.)

Jednozónová jízdenka
5.9.

Jednozónová jízdenka platí pouze pro jízdy v rámci jedné zóny. Cena a časová platnost
této jízdenky je uvedena v Ceníku jízdného DÚK (jako jízdenka pro 0 tarifních jednic). Cena
a časová platnost jednotlivých jízdenek pro zóny 101 Ústí nad Labem, 301 Děčín a 401
Teplice se zapojenou MHD jsou rovněž uvedeny v Ceníku jízdného DÚK.

Integrovaná jednodenní síťová jízdenka Labe-Elbe
5.10. Integrovaná jednodenní síťová jízdenka Labe-Elbe je papírový jízdní doklad, který
opravňuje cestujícího nebo cestující k jízdám veřejnou osobní dopravou nebo k přepravě
jízdního kola v rámci sítě DÚK a sítě německého dopravního svazu VVO. Jízdenky platí od
zakoupení do 4:00 hod následujícího dne. Prodávají se ve 3 variantách:
a) pro jednoho cestujícího,
b) pro až 5 cestujících bez rozdílu věku,
c) pro jízdní kolo.
Jízdenka Labe-Elbe platí na všech linkách uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK (více o
platnosti mimo DÚK:
http://www.kr-ustecky.cz/jizdenka-labe-elbe/ds-98825/p1=206501).
Částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro-Nisa
5.11. Částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro-Nisa je papírový jízdní doklad, které
opravňují cestujícího nebo cestující k jízdám veřejnou osobní dopravou nebo k přepravě
jízdního kola v rámci sítě DÚK pouze na vybraných linkách. Jízdenky platí od zakoupení do
4:00 hod následujícího dne. Prodávají se ve 3 variantách:
a) pro jednoho cestujícího,
b) pro až 5 cestujících bez rozdílu věku,
c) pro jízdní kolo.
Jízdenka Euro-Nisa platí pouze na vybraných linkách DÚK:
401 Ebersbach-Jiříkov-Rumburk-Krásná Lípa-Rybniště-Chřibská
402 Varnsdorf-Chřibská-Česká Kamenice-Děčín
403 Varnsdorf-Dolní Podluží-Chřibská,Krásné Pole
405 Rumburk-Staré Křečany-Krásná Lípa-Doubice
406 Lobendava-Dolní Poustevna
407 Staré Křečany,Brtníky-Krásná Lípa-Varnsdorf
408 Mikulášovice-Velký Šenov-Šluknov,Rožany
409 Varnsdorf-Seifhennersdorf-Rumburk-V.Šenov/D.Poustevna
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410 Varnsdorf-Rumburk-Jiříkov-Šluknov-Velký Šenov-Lobendava,Severní
(více o platnosti mimo DÚK viz:
http://www.zvon.de/cz/Jednodenni-jizdenka-EURO-NEISSELIBNET/).
Časové jízdenky
5.12. Časové jízdenky jsou vydávány v papírové podobě a u vybraných dopravců i v elektronické
podobě na bázi BČK DÚK.
5.13. Časová jízdenka opravňuje v době své platnosti k libovolnému počtu jízd v obou směrech
mezi zónami (relacemi), pro které byla 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.
5.15. Časové jízdenky se v rámci DÚK vydávají v těchto variantách:
a) integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka – jízdenka platí na celém území DÚK
do 4:00 hod následujícího dne,
b) částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka na bázi BČK DÚK – jízdenka platí u
vybraných dopravců na celém území DÚK do 4:00 hod následujícího dne,
c) integrovaná papírová sedmidenní jízdenka – platnost jízdenky je omezena zónovou,
relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,
d) částečně integrovaná sedmidenní 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) integrovaná papírová třicetidenní jízdenka – platnost jízdenky je omezena zónovou,
relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,
f) částečně integrovaná třicetidenní 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 devadesátidenní 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.
5.16. Časové jízdenky kromě časových jízdenek pro zóny s MHD jsou vydávány pro tyto
kategorie cestujících:
a) obyčejné,
b) dítě 6-15 let,
c) žák 6-15 let (pouze jednodenní síťová jízdenka dle odstavce 5.15 bodu a) a b)),
d) student 15-26 let
e) ZTP (pouze jednodenní síťová jízdenka dle odstavce 5.15 bodu a) a b)).
f) ZTP/P(pouze jednodenní síťová jízdenka dle odstavce 5.15 bodu a) a b)).
5.17. Držitel zlevněné časové papírové jízdenky je povinen prokázat nárok na její použití:
a) v případě časové jízdenky „dítě 6-15 let“ - průkazem pro děti od 10 do 15 let, u držitelů
starších 10 let,
b) v případě jednodenní síťové jízdenky „žák 6-15 let“ - Žákovským průkazem 6 - 15 let,
c) v případě časové jízdenky „student 15-26 let“ - Žákovským průkazem 15 - 26 let,
d) v případě jednodenní síťové jízdenky ZTP a ZTP/P - průkazem ZTP a ZTP/P.
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5.18. Držitel zlevněné časové jízdenky nahrané na osobní BČK DÚK prokazuje nárok na její
použití:
a) profilem „dítě 6-15“ na osobní BČK DÚK,
b) profilem „žák 6-15“ na osobní BČK DÚK,
c) profilem „student 15-26“ na osobní BČK DÚK,
d) profilem „ZTP,ZTP/P“
e) profilem „zaměstnanec dopravce“
f) profily „senior 60+“, „senior 70+“, „odboj/PTP“, „Policie“ v případě zlevněného jízdného
dle odst. 2 článku 3 Tarifu DÚK platného pouze pro zónu 401 Teplice.
5.19. V tarifních zónách s informační kanceláří dopravce zapojeného do DÚK může být
v některých časech omezen prodej časových jízdenek u řidiče.
5.20. Tarify MHD platné pouze v zónách s MHD zpravidla umožňují používání zlevněných
časových jednozónových jízdenek pro žáky a studenty i během školních prázdnin, tj.
v červenci a v srpnu, ale mimo měsíc září následujícího školního roku. 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.).
5.21. V zónách 101 Ústí nad Labem, 121 Chlumec, 122 Přestanov a 171 Dolní Zálezly jsou na
linkách DPmÚL uznávány integrované papírové jízdenky DÚK platné v daném čase,
v příslušné zóně/relaci a pro danou kategorii cestujících dle podmínek a pravidel Tarifu
DÚK a SPP DÚK.
Jízdní doklady DPmÚL
5.22. V zónách 101 Ústí nad Labem, 112 Řehlovice, 113 Stebno, 115 Habrovany, 116 ŘehloviceDubice, 121 Chlumec, 122 Přestanov, 123 Chabařovice, 171 Dolní Zálezly a 431 Krupka
jsou uznávány integrované papírové jízdní doklady vydané DPmÚL dle Tarifu DPmÚL
platné v daném čase a v příslušné zóně a pro danou kategorii cestujících.
5.23. Částečně integrované jízdní doklady (SMS jízdenky a jízdenky a časové kupóny vydané
prostřednictvím aplikace SEJF) vydané DPmÚL dle Tarifu DPmÚL jsou uznávány v zóně
101 Ústí nad Labem a pouze u vybraných dopravců (na linkách PAD a MHD Ústí nad
Labem tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 SPP DÚK).
5.24. Tarif DPmÚL je předpis, který stanovuje výši jízdného a dovozného, druhy jízdného a
jednotlivé kategorie cestujících, právo a způsob nabytí jízdních dokladů a jejich platnost a
rozsah bezplatné přepravy na linkách MHD.
5.25. Jízdní doklady DPmÚL vydané dle Tarifu DPmÚL a uznávané dle tarifních pravidel Tarifu
DÚK na linkách zapojených do systému DÚK jsou označené čísly výchozí a cílové zóny
v souladu s Tarifem DÚK. Jednozónové jízdenky mohou být označeny pouze jedním číslem
zóny.
5.26. Jízdní doklady DPmÚL mohou být v papírové nebo mobilní podobě.
5.27. Jízdenky DPmÚL v mobilní podobě, tj. SMS jízdenky a jízdenky a kupóny vydané
prostřednictvím aplikace SEJF jsou platné pouze v zóně 101 Ústí nad Labem na linkách
MHD Ústí nad Labem a na linkách PAD. Nelze je použít na linkách ČD.
5.28. Integrované jízdenky pro jednotlivou jízdu lze uznat na linkách PAD a na linkách ČD pouze
pokud již byly označeny označovačem ve vozidlech MHD a pouze do doby jejich časové
platnosti.
5.29. Jízdenky pro přepravu na sezónních turistických linkách a lanové dráze vydané dle
zvláštního tarifu DPmÚL nelze použít na linkách zapojených do systému DÚK, platí pouze
pro dané linky DPmÚL.
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5.30. DPmÚL vydává integrované časové jízdenky nepřenosné - časové kupóny pouze pro tyto
kombinace výchozích a cílových zón:


101 Ústí nad Labem - 101 Ústí nad Labem,



101 Ústí nad Labem - 112 Řehlovice,



101 Ústí nad Labem - 113 Stebno,



101 Ústí nad Labem - 115 Habrovany,



101 Ústí nad Labem - 116 Řehlovice-Dubice,



101 Ústí nad Labem - 121 Chlumec,



101 Ústí nad Labem - 122 Přestanov,



101 Ústí nad Labem - 123 Chabařovice,



101 Ústí nad Labem - 171 Dolní Zálezly,



101 Ústí nad Labem - 431 Krupka.

5.31. Časové kupóny DPmÚL jsou vydávány pro tyto kategorie cestujících:


obyčejný,



pro dítě od 6 do 15 let (dítě),



pro žáky a studenty od 15 do 26 let (student):



a výlučně pro zónu 101 Ústí nad Labem též pro důchodce zlevněný – D, pro osobu
přepravující dítě do věku 3 let zlevněný – J a pro osoby, které jsou na základě
pravomocného rozsudku příslušného soudu zbaveny nebo omezeny způsobilosti
k právním úkonům zlevněný – N.

5.32. Časové platnosti jednotlivých časových kupónů DPmÚL jsou stanoveny Tarifem DPmÚL.
5.33. Cena těchto časových kupónů DPmÚL odpovídá časovým jízdenkám pro příslušnou relaci
a časovou platnost dle Tarifu DÚK a platnost v dané zóně a v daném spoji se řídí tarifními
pravidly Tarifu DÚK.
5.34. Integrovanou papírovou časovou jízdenku nepřenosnou DPmÚL tvoří průkaz DPmÚL
a časový kupón DPmÚL.
5.35. Časové kupóny DPmÚL jsou v zónách uznávány dle tarifních pravidel uvedených v článku
4 Tarifu DÚK. Zóna, do níž stanice spadá, se stanovuje dle údajů uvedených v platném
jízdním řádu dané linky.
Přepravné
5.36. Spoluzavadla a psi (živá zvířata) jsou odbaveni přestupnými jízdními doklady dle ceníku
přepravného s platností 60 min nebo s platností ode dne nákupu do 4:00 následujícího dne.
V zóně 401 Teplice lze zakoupit i 90 denní jednozónovou jízdenku pro psa, tato jízdenka je
nabízena pouze na bázi BČK. Jízdní doklady pro jízdní kola jsou nepřestupné, vyjma
jízdenek Labe-Elbe a Euro-Nisa. Ruční zavazadla jsou přepravována bezplatně. Bezplatně
jsou přepravováni též vodící, asistenční a služební psi. Bližší podmínky k přepravě
spoluzavazadel, dětských kočárků, jízdních kol, živých zvířat jsou uvedeny ve SPP DÚK.
Jízdy mimo území ČR
5.37. Na linkách zajíždějících mimo území ČR, po německém území lze cestovat pouze dle tarifu
a smluvních přepravních podmínek příslušného dopravce, neplatí zde Tarif DÚK a SPP
DÚK.
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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.

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 článku čl. 3.
Nárok na zlevněné jízdné se přizná při zakoupení jízdenky ve výdejně jízdenek, ve vozidle
autobusové dopravy i ve vlaku.

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. 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, přičemž cestující starší 10 let má
právo přepravit s sebou bezplatně nejvýše dvě děti do 6. roku, pokud pro ně požaduje
pouze jedno místo k sezení. Děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin) lze
přepravovat na lodi jen s doprovodem osoby starší 15 let, přičemž cestující starší 15 let má
právo přepravit s sebou bezplatně nejvýše dvě děti do 6. roku, pokud pro ně požaduje
pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující pro druhé dítě samostatné místo, zaplatí za
ně, jakož i za každé další dítě do 6. roku, zlevněné jízdné pro kategorii „dítě 6-15 let“ podle
Ceníku jízdného DÚK. Požaduje-li doprovod dítěte uplatnění bezplatné přepravy dítěte
nebo dětí do 6 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, občanským průkazem dítěte, nebo předložením občanského průkazu
zákonného zástupce, ve kterém je dítě zapsáno.

Zlevněné (zvláštní) jízdné pro kategorii „dítě 6-15 let“
7.5.

Dětem od 6 do 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin) je přiznáváno zlevněné
jízdné „dítě 6-15 let“ uvedené v Ceníku jízdného DÚK. Pro určení nároku na slevu
v závislosti na věku dítěte je rozhodující den nástupu jízdy. Děti ve věku od 10 do 15 let
prokazují nárok na slevu jakýmkoli (oficiálním) průkazem obsahujícím fotografii, jméno,
příjmení, datum narození a razítko vydávající organizace, příp. občanským průkazem či
cestovním pasem, popř. průkazem dopravce vydaného za účelem uznávání slevy pro děti
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nebo žáky do 15 let věku se jménem, příjmením, fotografií a datem narození nebo datem
ukončení platnosti průkazu opravňujícím ke slevě pro dítě nebo žáka do 15 let věku.
7.6.

V případě nákupu časové jízdenky je možné nárok na slevu prokázat osobní BČK DÚK
s platným profilem „dítě 6-15“. Pokud dítě takový průkaz nemá, vystaví dopravce průkaz po
předložení rodného listu nebo cestovního pasu a nepoškozené fotografie průkazového
provedení o rozměru 35 x 45 mm, která zobrazuje skutečnou současnou podobu dítěte, je
na lesklém fotografickém papíru a nesmí být vystřižena z jiné fotografie. Za ověření
průkazu na slevu jízdného účtuje dopravce jím vyhlášený poplatek.

Zlevněné (zvláštní) jízdné pro kategorii „žák 6-15 let“ a „student 15-26 let“
7.7.

Pro kategorii „žák 6-15 let“ (žáci ve věku 6 – 15 let, tj. do dne, který předchází dni 15.
narozenin) platí zlevněné jízdné „žák 6-15 let“ uvedené v Ceníku jízdného DÚK. Pro
kategorii „student 15-26 let“ (žáci a studenti ve věku 15 – 26 let, tj. do dne, který předchází
dni 26. narozenin) platí zlevněné jízdné „student 15-26 let“ uvedené v Ceníku jízdného
DÚK.

7.8.

Místo časových jízdních dokladů pro kategorii „žák 6-15 let“ se cestující za odpovídající
zlevněné jízdné pro žáky a studenty přepraví na jízdní doklad „dítě 6-15 let“, kde
poskytnutá sleva odpovídá kategorii „žák 6-15 let“. Nárok na toto časové jízdné „dítě 6-15
let“ se prokazuje dle této kategorie „dítě 6-15 let“, tedy bez nutnosti žákovského průkazu.

7.9.

Nárok na zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol se prokazuje Žákovským průkazem 6-15
let nebo Žákovským průkazem 15-26 let, anebo v případě časových jízdních dokladů
odpovídajícím profilem na BČK DÚK. Výši jízdného stanovuje Ceník jízdného DÚK.

7.10. Nárok na zlevněné jízdné se přiznává k dojíždění ze zóny místně nebo časově nejbližší
místu trvalého pobytu v ČR do zóny místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo
její součásti (internátu/koleje) či místu praktického vyučování a zpět. V případě
zahraničních škol/škol za hranicí oblasti DÚK se zlevněné jízdné přiznává k dojíždění ze
zóny místně nebo časově nejbližší místu trvalého pobytu v ČR do pohraničního
přechodového bodu/hraničního bodu oblasti DÚK směrem nejkratším nebo časově
nejvýhodnějším k místu sídla školy nebo její součásti (možno zakoupit i pro část úseku této
cesty při použití více dopravců) a zpět.
7.11. Nárok na jízdenku pro jednotlivou jízdu za zlevněné jízdné se nepřiznává na linkách
městských hromadných doprav.
7.12. Nárok na jízdenku pro jednotlivou jízdu za zlevněné jízdné se o sobotách, nedělích a
svátcích uzná s ohledem na označení dnů (symbolem “So/Ne“ resp. „kladívka“)
v žákovském průkazu.
7.13. Nárok na jízdenku pro jednotlivou jízdu za zlevněné jízdné se za výše uvedených podmínek
poskytuje v období 1.9. – 30.6. školního/akademického roku vyznačeného školou na
žákovském průkazu.
7.14. V případě nákupu časové jízdenky na bázi BČK DÚK je možné nárok na slevu prokázat
osobní BČK DÚK s platným profilem „žák 6-15“ (pouze u jednodenní síťové jízdenky) nebo
„student 15-26“. Tyto jízdenky lze s platným profilem „žák 6-15“ nebo „student 15-26“ pro
daný školní/akademický rok zakoupit s koncem platnosti do 30. 9. následujícího
školního/akademického roku a jsou platné i v období prázdnin od 1. 7. do 31. 8., a také o
sobotách, nedělích a státem uznávaných svátcích, a bez ohledu na místo bydliště a sídlo
školy. Profil na BČK DÚK lze nahrát dopravcem, který BČK DÚK vydal, pouze na
předprodejích po doložení nároku na příslušné zlevněné jízdné odpovídající danému profilu
předložením potvrzení o docházce do školského zařízení nebo předložením příslušného
žákovského průkazu.
7.15. Časovou papírovou jízdenku „student 15-26“ a jednodenní síťovou jízdenku „žák 6-15“ je
možné zakoupit do 30. 9. následujícího školního roku a nárok na slevu prokázat žákovským
průkazem s platností do 30. 6. – tj. jízdenku lze použít i v období následujících letních
prázdnin od 1. 7. do 31. 8. a v měsíci září následujícího školního/akademického roku
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přestože žákovský průkaz v tomto období není platný. Tyto jízdenky lze použít i o sobotách,
nedělích a státem uznávaných svátcích bez ohledu na omezení uvedená v žákovském
průkazu a bez ohledu na místo bydliště a sídlo školy.
7.16. V zónách se zapojenou MHD může být nárok na zlevněné jízdné upraven jiným způsobem
dle tarifů MHD.
7.17.

Žákovské průkazy vystavují a ověřují dopravci dle zásad uvedených ve Výměru MF
01/2016 ze dne 27. listopadu 2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými
cenami, a postupují dle Metodického pokynu pro poskytování žákovského jízdného
v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní pravidelné autobusové
osobní dopravě ze dne 20. března 2012 stanoveném Ministerstvem dopravy (č.j. 11/2012410-TAR/1).

7.18. Žákovský průkaz musí obsahovat následující údaje:


jméno, příjmení, datum narození,



aktuální fotografii žáka,



název a místo sídla školy (příp. místo konání praktického vyučování), razítko školy a
podpis pověřeného zaměstnance školy;



místo trvalého pobytu žáka/studenta příp. jiného bydliště, než je uvedeno v jeho
osobním dokladu, jestliže lze tuto skutečnost prokázat předložením rozhodnutí soudu
upravujícím poměry péče o dítě nebo jiným úředním potvrzením o skutečném bydlišti,
jako je povolení k trvalému pobytu, dlouhodobému pobytu za účelem studia, popřípadě
místo koleje, internátu, domova mládeže



způsob dojíždění (ponechaný či přeškrtnutý symbol „kladívka“ nebo symbol „So/Ne“),
(přestože se v tarifu DÚK na toto nebere zřetel)



platnost; platí po dobu trvání školního/akademického roku, vyznačeného školou mimo
měsíců červenec a srpen a pouze z míst a do míst v něm uvedených,



razítko a podpis pověřeného zaměstnance dopravce, který ověří totožnost držitele.

Zlevněné (zvláštní) jízdné pro kategorii „ZTP, ZTP/P“ (držitele průkazů ZTP, ZTP/P) a
přeprava jejich průvodců
7.19. 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.
7.20. 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 vozíku pro invalidy,
c) bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě.
7.21. 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
7.22. 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 za zlevněné (poloviční)
jízdné „dítě 6-15 let“ podle Ceníku jízdného DÚK, které bude využito pro přepravu z místa
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trvalého bydliště do místa ústavu a zpět do výchozího místa. Zpáteční cesta musí být
nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.
7.23. 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.
7.24. 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.
7.25. 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 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
7.26. Zaměstnanecké jízdné je poskytováno pouze na bázi BČK DÚK. Na zlevněnou časovou
jízdenku 365denní zaměstnaneckou mají nárok zaměstnanci těch dopravců, kteří jsou
vydavateli BČK DÚK, (dále jen zaměstnanec) a jejich rodinní příslušníci, a to pouze po
dobu trvání pracovního poměru mezi dopravcem a příslušným zaměstnancem.
7.27. Po skončení pracovního poměru zaměstnance je příslušný zaměstnanec povinen
neprodleně vrátit svou zaměstnaneckou kartu i karty svých rodinných příslušníků,
v opačném případě je dopravce oprávněn karty vydané zaměstnanci a jeho rodinným
příslušníkům zneplatnit zadáním karet na blacklist.
7.28. Za nevyužité časové kupóny pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky se jízdné
nevrací. Za rodinného příslušníka zaměstnance se považují jeho manžel, manželka,
registrovaný partner/ka, 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.
7.29. Za rodinného příslušníka zaměstnance se považují i tyto kategorie dětí:
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.
7.30. Za druha (družku) zaměstnance se považuje osoba, která žije se zaměstnancem spolu ve
společné domácnosti, a oba mají stejné trvalé bydliště. Jako svého druha (družku) může
zaměstnanec určit pouze 1 osobu.
čl. 8. Obchodní nabídky DÚK
8.1.

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.

8.2.

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

Strana 16 z 17

8.3.

Pokud cestující nemůže prokázat nárok na použití zlevněného jízdného předepsaným
způsobem, zaplatí z výchozí do cílové zóny jízdné, na které prokáže nárok nebo jízdné
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. 9. Přirážky a poplatky
9.1.

Výše přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu a za porušení Smluvních
přepravních podmínek se řídí SPP DÚK.

čl. 10. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
10.1. Úplná verze Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK je k nahlédnutí v sídle
administrátora DÚK, v informačních kancelářích dopravců a na webu www.dopravauk.cz.
10.2. 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.
10.3. Tarif DÚK s účinností od 1. ledna 2016 se zrušuje dnem nabytí účinnosti tohoto Tarifu DÚK.
10.4. Tento Tarif DÚK nabývá účinnosti dnem 25. března 2016.

Seznam příloh Tarifu DÚK
Příloha č. 1: Ceník jízdného DÚK
Příloha č. 2: Tarifní mapa DÚK
Příloha č. 3: Matice tarifních jednic DÚK
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Příloha č. 6

EVIDENCE VOZIDEL POUŽÍVANÝCH K PLNĚNÍ SMLOUVY
Objednatel:

VZOR

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

Dopravce:

název, adresa
IČ: xxxxxxxx, DIČ: CZxxxxxxxx, Bankovní spojení: doplnit ………..., č. ú. doplnit
zapsán: OR vedený Krajským soudem v xxxxxxxxx , oddíl x, vložka xxxxxx

Číslo smlouvy:
Období:

Datum

25. 3. 2016 pá
26. 3. 2016 so
27. 3. 2016 ne
28. 3. 2016 po
Celkem za 3/2016
2. 4. 2016 so
3. 4. 2016 ne
9. 4. 2016 so
10. 4. 2016 ne
16. 4. 2016 so
17. 4. 2016 ne
23. 4. 2016 so
24.4.2016 ne
30. 4. 2016 so
Celkem za 4/2016
1. 5. 2016 ne
7. 5. 2016 so
8. 5. 2016 ne
14. 5. 2016 so
15. 5. 2016 ne
21. 5. 2016 so
22. 5. 2016 ne
28. 5. 2016 so
29. 5. 2016 ne
Celkem za 5/2016
4. 6. 2016 so
5. 6. 2016 ne
11. 6. 2016 so
12. 6. 2016 ne
18. 6. 2016 so
19. 6. 2016 ne
25. 6. 2016 so
26. 6. 2016 ne
Celkem za 6/2016
2. 7. 2016 so
3. 7. 2016 ne
5. 7. 2016 út
6. 7. 2016 st
9. 7. 2016 so
10. 7. 2016 ne
16. 7. 2016 so
17. 7. 2016 ne
23. 7. 2016 so
24. 7. 2016 ne
30. 7. 2016 so
31. 7. 2016 ne
Celkem za 7/2016
6. 8. 2016 so
7. 8. 2016 ne
13. 8. 2016 so

ROK 2016

Nasazené základní vozidlo

Počet odjetých vlkm

Nasazené zálohové vozidlo

Počet odjetých vlkm

Příloha č. 6

14. 8. 2016 ne
20. 8. 2016 so
21. 8. 2016 ne
27. 8. 2016 so
28. 8. 2016 ne
Celkem za 8/2016
3. 9. 2016 so
4. 9. 2016 ne
10. 9. 2016 so
11. 9. 2016 ne
17. 9. 2016 so
18. 9. 2016 ne
24. 9. 2016 so
25. 9. 2016 ne
28. 9. 2016 st
Celkem za 9/2016
1. 10. 2016 so
2. 10. 2016 ne
8. 10. 2016 so
9. 10. 2016 so
15. 10. 2016 so
16. 10. 2016 ne
22. 10. 2016 so
23. 10. 2016 ne
28. 10. 2016 pá
29. 10. 2016 so
30. 10. 2016 ne
Celkem za 10/2016
CELKEM za 2016

Příloha č. 6

Měsíční výkaz výkonů a tržeb
Objednatel:

VZOR

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ: 70892156, DIČ: CZ70892156, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 882733379/0800

Dopravce:

název, adresa
IČ: xxxxxxxx, DIČ: CZxxxxxxxx, Bankovní spojení: doplnit ………..., č. ú. doplnit
zapsán: OR vedený Krajským soudem v xxxxxxxxx , oddíl x, vložka xxxxxx

K = {( Q - R ) * C } - T

Číslo smlouvy:
Období:

březen 2016

V=K-Z
Výpočet kompenzace
Q

je Objednaný dopravní výkon v příslušném (již ukončeném) kalendářním měsíci

160,00

R
C

-

je nerealizovaný dopravní výkon v příslušném kalendářním měsíci

190,00

je Základní cena za 1 vlkm platná v příslušném kalendářním roce

Q-R

160,00

je částka odpovídající rozdílu Q - R

T

10 149,12

je částka odpovídající Výnosům dosaženým Dopravcem v příslušném kalendářním měsíci

(Q - R) . C
Z

30 400,00

je částka odpovídající výpočtu (Q - R) * C v příslušném kalendářním měsíci

15 000,00

je měsíční zálohová platba (Kč) vyplacená Objednatelem Dopravci v předchozím kalendářním měsíci

K

20 250,88

je hodnota měsíční kompenzace

V

5 250,88

měsíční vyúčtování kompenzace (přeplatek/nedoplatek)

Tržby dle zúčtovacího centra
Tržby z mezinárodních jízdenek
Zamítnuté el. jízdenky z důvodu duplicitního ID kontraktu
Podíl z časových kupónů DPmÚL
Další tržby výše nezahrnuté
10300
T1
T1
10301
10302
T1
T1
10303
10304
T1
T1
10305
10306
T1
T1
10307

f
11 500,00
11 000,00
500,00
0,00
0,00
0,00

5

4

20,00

5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4

20,00

gg

hh

10 149,12
9 649,12
500,00
0,00
0,00
0,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

Celkem za oblast a období

neuplatnitelný
dopravní výkon

řádne dle
smlouvy
uplatnitelná
odjetá délka
spoje

řádná pravidelná
délka spoje

číslo spoje

číslo linky

datum se
závadou

Nerealizovaný dopravní výkon v příslušném kalendářním měsíci

0,00

Celkem za oblast a období

dopravní výkon
realizovaný
zálohovým
vozidlem

z toho
realizováno
základním
vozidlem

řádná pravidelná
délka spoje

číslo spoje

číslo linky

datum s
nasazením
zálohového
vozidla

Dopravní výkon realizovaný zálohovými vozidly

0,00

zdůvodnění

tržby v Kč/vlkm

počet cestujících
na spoji za
období

e
160,00

tržba za období
bez DPH

d

tržba za období
vč DPH

c

výkon spoje ve
vlkm dle JŘ

počet spojů za
období (měsíc)
dle JŘ

a
b
Celkem za oblast a období

objednaná délka
spoje ve vlkm
dle JŘ

Číslo spoje

číslo linky

Objednaný dopravní výkon a Výnosy pro výpočet kompenzace

Příloha č. 7

Integrovaný dopravní systém

Základní principy
zónově – relačního integrovaného tarifu v Ústeckém kraji
Ústecký kraj zavedl integrovaný dopravní systém Doprava Ústeckého kraje (dále jen
„DÚK“) na území celého kraje. Veškeré záležitosti týkající se odbavování cestujících
v oblasti působnosti Smlouvy vychází z procesů navržených pro integrovaný
dopravní systém DÚK.
Základní charakteristiky daného tarifu jsou:













zájmové území je rozděleno do geografických obvodů (tarifních zón), ve
kterých platí jedna cena, při cestách přes více zón je cena odvozena od
projeté vzdálenosti - relace;
umožňuje sjednocení kilometrických tarifů ČD a příměstské autobusové
dopravy a současných tarifů MHD tím, že sjednocuje železniční stanice
a zastávky, zastávky veřejné linkové dopravy a zastávky MHD do jedné tarifní
zóny;
možnost systematické rozšířenosti území IDS DÚK bez ohledu na podíl
a spádovost radiálních a tangenciálních cest v začleněném území;
ponechává velkou samostatnost jednotlivým zónám (např. městům s MHD),
kterým umožňuje stanovit výši tarifu v dané zóně dle rozhodnutí samosprávy
města;
možnost přiřazení tržeb místu jejich vzniku a tím možnost identifikovat místo
spotřeby dopravního výkonu;
jedna cena v celé obci – všechny zastávky/stanice, které se nacházejí ve
všech jejích částech, budou patřit do jedné zóny;
menší přepravní nespravedlivost ve srovnání se zónovým tarifem;
odstraňuje nepřestupnost v liniových tarifech. Dobré dopravní řešení spolu
s vhodnými cenami může podpořit mobilitu cestujících, která může generovat
větší tržby a snižovat potřebu dotací.
Vydavateli bezkontaktních čipových karet s dopravní aplikací Ústeckého kraje
budou vybraní dopravci. Vydavatelem elektronických peněz bude Ústecký
kraj, je však možné přechodné období na začátku platnosti smlouvy, kdy
budou elektronické peníze vydávány dopravcem.
Vydávané čipové karty mají jednotnou grafickou podobu DÚK.

Základním prvkem zónově-relačního integrovaného tarifu IDS DÚK jsou tarifní zóny.
Při tvorbě tarifních zón se vychází z principu: jedna obec = minimálně jedna tarifní
zóna, územně rozsáhlejší obce jsou rozděleny na více tarifních zón.
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Obrázek: Příklad přiřazení jednotlivých zastávek k tarifní zóně

Každá tarifní zastávka je do mapy zakreslena jako bod. Spojením těchto bodů
vznikne základní tarifní síť, která udává skutečnou vzdálenost (relaci) mezi zónami
při použití veřejné hromadné dopravy. Pro zachování stávající výše tržeb v systému
veřejné dopravy bylo s tarifními vzdálenostmi dále pracováno – vzdálenost mezi
jednotlivými zónami určují tzv. tarifní jednice. Změnou počtu tarifních jednic je možné
docílit zdražovaní příp. zlevňování vybraných mezizónových relací. Hlavním cílem
těchto úprav je zabránit poklesu ceny jízdného ve srovnání s dnešními tarify
dopravců a pro cestující vytvořit spravedlivý tarifní systém.
Obrázek: Ukázka Tarifní mapy IDS DÚK

Při konstrukci tarifní mapy IDS DÚK je uvažováno s maximální mezizónovou
vzdáleností 6 tarifních jednic. Těmto šesti tarifním jednicím byla přiřazena cena, která
je obvykle používána v MHD. Ve výjimečných případech, kdy mezi jednotlivými
zónami není početné osídlení (např. horské či pánevní oblasti) a v okolí měst
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s městskou hromadnou dopravou (se kterými je, z důvodu ponechání rozhodnutí o
tarifu v dané zóně na místní samosprávě, počítáno jako s jednou nadzónou) je tarifní
vzdálenost, tj. počet tarifních jednic, mezi dvěma sousedními zónami vyšší.
Při stanovení přepravní vzdálenosti mezi nesousedními zónami je spočítána nejkratší
cesta pomocí Dijkstrova algoritmu. Na základě tarifních vzdáleností mezi jednotlivými
tarifními zónami je vytvořena Tarifní matice IDS DÚK, která je rozhodná pro
stanovení jízdného.
Tarifní nadzóna je uskupení několika tarifních zón, které spolu bezprostředně
sousedí do logického celku, který následně (formou matice povolených cest)
vymezuje povolené cesty v rámci zakoupené jízdenky. Tarifní nadzóny neslouží pro
výpočet jízdného, ale jsou podkladem pro kontrolní mechanismus. Každá tarifní zóna
je přiřazena právě k jedné tarifní nadzóně.
V Tarifu IDS DÚK je cca. 404 tarifních zón, které jsou zahrnuty v cca. 81 tarifních
nadzónách.
Matice povolených cest stanovuje pro každou cestu v rámci IDS DÚK, kterými
nadzónami se může cestující s platným jízdním dokladem pohybovat při své cestě
z nástupní do cílové zastávky. Matice povolených cest je nahrána v odbavovacím
zařízení a při přiložení bezkontaktní čipové karty k odbavovacímu zařízení
(provedení check-in) dojde automaticky ke kontrole, zda se cestující pohybuje
v prostoru platnosti svého jízdního dokladu.
Matice povolených cest v IDS DÚK je konstruována tak, aby umožňovala cestujícímu
jízdy veřejnou dopravou nejkratší nebo časově nejvýhodnější cestou a zároveň
zamezila zneužití jízdních dokladů pro cesty, na které nemá cestující s daným
jízdním dokladem nárok.
Nosičem integrovaného jízdného budou bezkontaktní čipové karty (BČK)
vydávané dopravci. Kromě těchto jízdenek budou existovat také papírové jízdenky.
V IDS DÚK budou cestujícím dostupné tyto druhy jízdného:
 integrovaná jízdenka pro jednotlivou jízdu uložená na BČK i v papírové
podobě;
 integrovaná papírová sedmidenní jízdenka;
 integrovaná sedmidenní jízdenka uložená na BČK;
 integrovaná papírová třicetidenní jízdenka;
 integrovaná třicetidenní jízdenka uložená na BČK;
 integrovaná devadesátidenní jízdenka uložená na BČK;
 integrovaná jednodenní papírová jízdenka Labe-Elbe a Euro-Nisa;
 integrovaná síťová jízdenka jednodenní, sedmidenní, třicetidenní
a devadesátidenní;
 neintegrovaný papírový doklad pro zavazadlo/psa na spoj 60 min;
 neintegrovaný papírový doklad pro kolo na spoj;
 integrovaný jednodenní papírový doklad pro zavazadlo/psa;
 průkaz opravňující cestujícího k bezplatné přepravě nebo k nároku na slevu;
 další druhy jízdních dokladů dostupné pouze v nadzónách s MHD;
 výhledové též integrovaná oblastní jízdenka jednodenní a vícedenní (na BČK
i v papírové podobě).
Rozúčtování tržeb z jízdného od cestujících mezi jednotlivé subjekty v IDS DÚK
provádí Zúčtovatel tržeb na základě dat získaných z odbavovacích zařízení. Mezi
jeho hlavní činnosti patří:
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rozúčtovávat tržby z prodeje jednotlivých a časových předplatních jízdních
dokladů IDS DÚK kraje nahraných na bezkontaktních čipových kartách
jednotlivým zúčastněným dopravcům dle stanovených principů;
přebírat globální seznamy zablokovaných BČK (blacklisty) od jednotlivých
dopravců a zpřístupňovat aktuální globální seznamy zablokovaných
dopravních aplikací v celém IDS DÚK a umožňovat tak dopravcům jejich
stažení do odbavovacích zařízení;
zpřístupňovat dopravcům informace o aktuálním zůstatku financí
v elektronické peněžence na konkrétní kartě;
zajišťovat podklady pro fakturaci tak, aby každý účastník clearingu mohl
vyrovnávat své pohledávky vůči ostatním účastníkům clearingu po každé
závěrce;
vedení účtů bezkontaktních čipových karet, dohled nad kontinuitou dat
a bezpečností systému;
zpracování jednotlivých transakcí z odbavovacích systémů dopravců pro účely
sledování IDS DÚK.

Principy rozúčtování tržeb v IDS DÚK určuje Ústecký kraj.
Cestující s integrovanou jízdenkou nemá důvod rozlišovat, který dopravce provozuje
danou linku. Aby bylo docíleno evidence pohybu cestujících v rámci IDS DÚK, budou
cestující s jízdenkami uloženými na BČK provádět při nástupu do vozidla check-in.
Tím bude zajištěna statistika toku cestujících a využití jednotlivých spojů v rámci IDS
DÚK. Tato data budou sloužit jako podklady pro činnost zúčtovatele tržeb IDS DÚK
a pro Ústecký kraj.
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Příloha č. 28 k usnesení č. 167/106R/2016

Krajský úřad
Číslo půjčitele:
Číslo vypůjčitele:

SMLOUVA O VÝPŮJČCE ODBAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
PRO DOPRAVCE DÚK
uzavřená dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany:
Půjčitel:
Ústecký kraj
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupený:
kontaktní osoba:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 882733379/0800
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
[bude doplněno], email/telefon: [bude doplněno]

(dále jen „Ústecký kraj“)
a
Vypůjčitel:
[bude doplněno]
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Obchodní rejstřík:
bankovní spojení:
zastoupený:
kontaktní osoba:

[bude doplněno]
[bude doplněno]
[bude doplněno]
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [bude doplněno], oddíl
[bude doplněno], vložka [bude doplněno]/ v [bude doplněno]
rejstříku u [bude doplněno] úřadu v [bude doplněno]
[bude doplněno]
[bude doplněno]
[bude doplněno]
[bude doplněno], email/telefon: [bude doplněno]

(dále jen „Dopravce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝPŮJČCE ODBAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ
PRO DOPRAVCE DÚK
(dále jen „Smlouva“)
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I.
Předmět Smlouvy
1.

Ústecký kraj je vlastníkem [bude doplněno] ks mobilních odbavovacích zařízení, součástí jsou i SAM moduly (dále jen „SAM“), které zajišťují bezpečnou komunikaci odbavovacího zařízení s bezkontaktní čipovou kartou Ústeckého kraje (dále jen „BČK DÚK“), tyto
SAM jsou zabezpečené ostrými klíči, součástí je rovněž příslušenství pro nabíjení a náhradní baterie (dále jen „předmět výpůjčky“). Podrobná specifikace předmětu výpůjčky je
uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.

2.

Ústecký kraj touto Smlouvou přenechává Dopravci bezplatně do dočasného užívání
předmět výpůjčky.

3.

O předání předmětu výpůjčky bude sepsán předávací protokol.
II.
Podmínky výpůjčky

1.

Předmět výpůjčky bude využíván výhradně k odbavení cestujících systému DÚK a kontrole jízdních dokladů DÚK ve vozidlech Dopravce na lince/trati, která je předmětem
uzavřené smlouvy o zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících mezi Ústeckým
krajem a Dopravcem. Dopravce je oprávněn předmět výpůjčky použít i na kontaktním
místě Dopravce, za předpokladu, že toto kontaktní místo zřizuje v rámci smlouvy o zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících uzavřené mezi Ústeckým krajem a Dopravcem.

2.

Předmět výpůjčky zůstává ve vlastnictví Ústeckého kraje.

3.

Dopravce není oprávněn předmět výpůjčky přenechat jiné osobě.

4.

Mobilní odbavovací zařízení jsou osazena SAM, které zabezpečují komunikaci zařízení
s BČK DÚK. Veškerou manipulaci s těmito SAM související s případným servisem a
opravami zařízení, případně nefunkčností SAM, je oprávněna provádět výhradně osoba
stanovená Ústeckým krajem, a to na základě požadavku Dopravce potvrzeného Ústeckým krajem. V případě porušení této povinnosti Dopravcem, je Ústecký kraj oprávněn
požadovat od Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý
případ.

5.

Dopravce je povinen vést evidenci SAM jemu poskytnutých dle této Smlouvy. Evidence
se provádí dle evidenčního čísla SAM a výrobního čísla zařízení s instalovaným SAM.
Za porušení této povinnosti je Ústecký kraj oprávněn požadovat od Dopravce zaplacení
smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.

6.

V případě, že Dopravci byly poskytnuty náhradní SAM, musí být tyto SAM skladovány
v zabezpečeném prostoru (např. v trezoru). Za porušení této povinnosti je Ústecký kraj
oprávněn požadovat od Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý
jednotlivý případ.
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7.

Dopravce je povinen nejpozději následující den (kalendářní) po zjištění násilného poškození, ztráty, nebo odcizení předmětu výpůjčky nebo jeho části oznámit tuto skutečnost Ústeckému kraji, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Ústeckého kraje: doprava@kr-ustecky.cz

8.

V případě ztráty mobilního odbavovacího zařízení je Ústecký kraj oprávněn požadovat
od Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč za každý případ. Vedle toho je
Dopravce povinen Ústeckému kraji uhradit kupní cenu zařízení.

9.

V případě odcizení mobilního odbavovacího zařízení nebo SAM je Dopravce povinen
nahlásit odcizení Policii ČR. Vedle toho je Dopravce povinen Ústeckému kraji uhradit
kupní cenu zařízení.

10. V případě poškození mobilního odbavovacího zařízení, a to i ze strany třetí osoby, je
Dopravce povinen Ústeckému kraji uhradit náklady na to, aby se zařízení uvedlo do původního stavu.
11. V případě poškození SAM způsobeného neodbornou manipulací se SAM je Dopravce
povinen Ústeckému kraji uhradit náklady na uvedení SAM do původního funkčního stavu.
12. V případě ztráty SAM je Ústecký kraj oprávněn požadovat od Dopravce zaplacení
smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. Vedle toho je Dopravce
povinen Ústeckému kraji uhradit kupní cenu SAM.
13. Dopravce je povinen předmět výpůjčky vrátit Ústeckému kraji do 4 pracovních dnů od
doručení písemného požadavku Dopravci na vrácení, a to včetně veškerého zapůjčeného příslušenství.
14. Dopravce je povinen Ústeckému kraji nejpozději do 4 pracovních dnů od doručení písemného požadavku Dopravci umožnit kontrolu stavu předmětu výpůjčky.
15. V rámci využití mobilního odbavovacího zařízení a SAM při odbavení cestujících s BČK
DÚK dochází k přístupu k osobním údajům cestujících v rozsahu údajů, které jsou na
jednotlivých BČK DÚK uvedeny v grafické formě (jméno, příjmení, fotografie, číslo karty). Dopravce se při využívání mobilních odbavovacích zařízení ve vztahu k ochraně
osobních údajů na BČK DÚK zavazuje poskytnout následující záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů:
a. Dopravce zajistí, aby mobilní odbavovací zařízení používali při odbavení cestujících výhradně pracovníci Dopravce, kteří byli daným úkolem pověřeni a prokazatelně poučeni o ochraně osobních údajů,
b. Dopravce zajistí prokazatelné poučení svých pracovníků o zákazu pořizování
kopií zobrazení grafické formy jednotlivých předložených BČK DÚK či dílčích
údajů, které jsou na BČK DÚK zobrazeny.
16. Dopravce je povinen nechat zaměstnance, kteří budou předmět výpůjčky používat a
spravovat, proškolit dodavatelem předmětu výpůjčky. Školení zajistí Ústecký kraj. Do-
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pravce je povinen provozovat předmět výpůjčky v souladu s pokyny, které na školení
obdrží.
17. Kontakty na servis dodavatele zajišťujícího správu předmětu výpůjčky budou prezentovány na školení dopravců.
18. Dopravce je povinen poskytovat dodavateli zajišťujícímu správu předmětu výpůjčky a
backoffice součinnost spočívající zejména v připojení předmětu výpůjčky k backoffice
dle požadavků dodavatele potřebnou pro stažení dat a jejich zaslání do zúčtovacího
centra, pro aktualizaci blacklistů a pro provedení dalších servisních zásahů.
19. V případě nefunkčnosti předmětu výpůjčky je Dopravce povinen kontaktovat servisní
pracovníky dodavatele.
20. Součástí mobilního odbavovacího zařízení, které je předmětem výpůjčky, je: nabíječka,
náhradní baterie. Další kusy náhradních baterií, případně nabíječek si Dopravce pořizuje
na vlastní náklady.
III.
Sankce
1.

Pokud Dopravce nenahlásí nejpozději následující den (kalendářní) po zjištění násilného
poškození, ztráty, nebo odcizení předmětu výpůjčky nebo jeho části tuto skutečnost Ústeckému kraji, je Ústecký kraj oprávněn požadovat od Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý případ.

2.

Pokud v případě odcizení předmětu výpůjčky nebo jeho části nenahlásí Dopravce tuto
událost Policii ČR, je Ústecký kraj oprávněn požadovat od Dopravce zaplacení smluvní
pokuty ve výši 70.000 Kč za každý jednotlivý případ.

3.

V případě, že Dopravce neumožní zaměstnancům Ústeckého kraje provedení kontroly
předmětu výpůjčky ve lhůtě dle této Smlouvy, je Ústecký kraj oprávněn požadovat od
Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení.

4.

V případě, že Dopravce nevrátí Ústeckému kraji na vyžádání předmět výpůjčky ve lhůtě
dle této Smlouvy, je Ústecký kraj oprávněn požadovat od Dopravce zaplacení smluvní
pokuty ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení.

5.

V případě, že Dopravce umožní využití předmětu výpůjčky pracovníky, kteří nejsou
oprávněni na základě skutečně realizovaného školení předmět výpůjčky využívat, je Ústecký kraj oprávněn požadovat od Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč
za každý jednotlivý případ.

6.

V případě, že Dopravce nezajistí poučení pracovníků, kteří budou využívat předmět výpůjčky, o ochraně osobních údajů držitelů BČK DÚK, je Ústecký kraj oprávněn požadovat od Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.

7.

V případě, že bude Dopravce používat předmět výpůjčky mimo linky/tratě a kontaktní
místa, jež jsou předmětem smlouvy o zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících
uzavřené mezi Ústeckým krajem a Dopravcem, je Ústecký kraj oprávněn požadovat od
Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
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8.

V případě, že Dopravce neposkytne dodavateli zajišťujícímu správu předmětu výpůjčky
potřebnou součinnost dle této Smlouvy, je Ústecký kraj oprávněn požadovat od Dopravce zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
IV.
Doba výpůjčky

1.

Výpůjčka dle této Smlouvy se sjednává na dobu od [bude doplněno] do [bude doplněno]

2.

V případě, že Ústecký kraj požádá o vrácení předmětu výpůjčky dle čl. II. odst. 13 této
Smlouvy, končí doba výpůjčky uplynutím 4 pracovních dnů od doručení písemného požadavku Dopravci na vrácení.
V.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1.

Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. [bude doplněno] ze dne 2. 3. 2016.

2.

Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě 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.

4.

Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotovaních s platností originálu, přičemž půjčitel i
vypůjčitel obdrží dvě vyhotovení.
VI.
Podpisy smluvních stran

1.

Smluvní strany 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, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne [bude doplněno]

…………………………………………….

V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

………………………………………………

Za Ústecký kraj

Za Dopravce

Oldřich Bubeníček

[bude doplněno]

hejtman Ústeckého kraje
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Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu výpůjčky

1. Mobilní odbavovací zařízení tvoří PDA CASIO IT-9000 s integrovanou
termotiskárnou, W-WAN modemem, WLAN a Bluetooth komunikací, snímačem 2D
kódů a čtečkou BČK.

CASIO IT-9000

Procesor
Intel PXA-320 624MHz

Paměť
256MB RAM, 256MB Flash

OS
Windows CE 6.0

Displej
Barevný dotykový displej 3,7" VGA (480 × 640)

Klávesnice
27 tlačítek

Tiskárna
Termotiskárna (papír šíře 80mm, 28 řádků/sec)

Komunikace Bluetooth, USB, 3G (UMTS/HSDPA, EDGE/GPRS), WiFi
802.11b/g

Čtečka RFID ISO 14443A/B, MF DESFire/EV1/Standard 1-4kB, NFC, 2x
SAM slot

Čtečka 2D kódu
Všechny obecně používané 1D a 2D kódy, AZTEC, QR,
….

Rozměry
254 × 110 × 53 mm

Hmotnost
630 g (včetně akumulátoru, bez papíru a pouzdra)

Prostředí
Provozní teplota -20 °C - +50 °C, vlhkost 10 – 80 %,
krytí IP54

Akumulátor 2000 mAh
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2. Síťový adaptér pro nabíjení baterií – popis: [bude doplněno]
3. Náhradní baterie - popis: [bude doplněno]
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Příloha č. 29 k usnesení č. 177/106R/2016

Dohoda o spolupráci

Česká republika – Ministerstvo zemědělství
se sídlem:
zastoupená:
kontaktní osoba:
IČO:

Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Ing. Martinem Havlíčkem
ředitelem odboru rozvoje a projektového řízení IT
Ing. Markéta Kaňoková
00020478

(dále jen „poskytovatel“)
a

Ústecký kraj
se sídlem:
zastoupený:

telefon/e-mail:

Velká Hradební 3118/48, 400 02, Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem
hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Anna Lehká, odbor životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje
475 657 451/lehka.a@kr-ustecky.cz

IČO:

70892156

kontaktní osoba:

(dále jen „kraj“)

Úvodní ustanovení
Krajský úřad Ústeckého kraje (dále jen „krajský úřad“) je orgánem kraje, který vykonává
přenesenou působnost v ochraně přírody a krajiny svěřenou mu zákonem č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o ochraně přírody a
krajiny“). Smluvní stranou této Dohody o spolupráci (dále jen „dohoda“) je kraj jako
veřejnoprávní korporace ve smyslu § 1 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o krajích“), tzn., že kraj vystupuje jako
smluvní strana této dohody vlastním jménem a nese odpovědnost z této dohody, tzn., že nese
odpovědnost za jednání krajského úřadu upraveného touto dohodou a je nositelem práv
a povinností vyplývajících z této dohody pro krajský úřad. Kraj se zavazuje projednat dohodu
s Radou kraje, včetně jejího schválení – součástí dohody bude příloha č. 3 (Schválení Radou
1

Ústeckého kraje). Kraj nese odpovědnost za to, že tato dohoda bude z jeho strany podepsána
v souladu se zákonem o krajích a že tato dohoda bude podepsána k tomu oprávněnou osobou.

Krajský úřad v rámci přenesené působnosti dle § 77a zákona o ochraně přírody a krajiny
zajišťuje péči o maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) v kategorii přírodní rezervace
(PR) a přírodní památka (PP) a péči o evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO),
pokud k tomu není příslušná správa národního parku (NP) nebo Agentura ochrany přírody
a krajiny České republiky.
Poskytovatel má zájem zajistit vytvoření podkladové geografické vrstvy pro nové dotační
tituly cílené na druhově bohaté travní porosty a ochranu čejky chocholaté v rámci přípravy
agroenvironmentálně-klimatických opatření pro období 2014 – 2020 (dále jen „AEKO
2015“).

1.

2.

3.

Článek I.
Předmět dohody
Předmětem dohody je spolupráce při vytváření geografické vrstvy diferencující jednotlivé
kategorie druhově bohatých travních porostů a podopatření ochrana čejky chocholaté na
orné půdě. Jde o následující kategorie:
a. obecná péče o extenzivní louky a pastviny,
b. mezofilní a vlhkomilné louky hnojené,
c. mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené,
d. horské a suchomilné louky hnojené,
e. horské a suchomilné louky nehnojené,
f. trvale podmáčené a rašelinné louky,
g. ochrana modrásků,
h. ochrana chřástala polního,
i. suché stepní trávníky a vřesoviště, nebo
j. druhově bohaté pastviny,
Krajský úřad u výše uvedených kategorií zajistí dle Metodiky vymezování druhově
bohatých trávníků v rámci AEKO 2015 uvedené v příloze č. 1 prostorové vymezení
(polygony) jednotlivých kategorií druhově bohatých travních porostů na travních
porostech a vymezení podopatření ochrana čejky chocholaté na orné půdě
do geografického informačního systému evidence využití zemědělské půdy podle
uživatelských vztahů (dále jen „registr LPIS“) modulu ENVIRO pověřenými zaměstnanci
krajského úřadu a to pouze na území MZCHÚ, EVL a PO, u kterých zajišťuje péči
v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny.
Poskytovatel za tímto účelem umožní přístup pověřeným zaměstnancům krajského úřadu
do modulu ENVIRO v systému LPIS a to bezúplatně.
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4.

Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit nebo neumožnit přístup pověřeným
zaměstnancům krajského úřadu do ostatních datových vrstev registru LPIS v případě,
kdy toto vyplyne z licenčních omezení nebo omezení vyplývajících ze smluvních
podmínek s ostatními subjekty, které do registru LPIS poskytují data.
Článek II.
Způsob zakreslování a aktualizace dat v registru LPIS

1. Data budou průběžně zadávána do registru LPIS v modulu ENVIRO pověřenými
zaměstnanci krajského úřadu.
2. Pověření zaměstnanci krajského úřadu provádí v LPIS zákres, zařazení do kategorie,
nastavení podmínek podopatření (termín seče nebo pastvy) a schválení (audit 0
a audit 1). V této souvislosti je pověřeným zaměstnancům krajského úřadu k dispozici
uživatelská příručka ENVIRO, která je vystavena na úvodní stránce registru LPIS
(dostupná
z: https://portal.mze.cz/ssl/app/lpisng/lpis/default.cfm?aid=13000&CFID=157980&CFTO
KEN=46538421&jsessionid=BFBAF9BFB5C5F078333BEF803E644087.worker2).
3. Audit 2 (schválení zákresu) provádí pověřený zaměstnanec poskytovatele, odboru
environmentálních podpor PRV.
4. Pro případ, že výsledkem činnosti pověřených zaměstnanců krajského úřadu v rámci
splnění jejich povinností uvedených v článku II odst. 1 či 2 budou naplněny znaky
autorského díla (dále jen „Dílo“) dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), souhlasí pověření zaměstnanci
krajského úřadu jakožto autoři Díla s bezúplatným poskytnutím Díla, případně jeho částí,
k výhradnímu užití poskytovateli a subjektům určeným poskytovatelem a tudíž autoři Díla
souhlasí s bezúplatným poskytnutím, resp. přímo poskytují poskytovateli výhradní licenci
k výkonu práva duševního vlastnictví všemi způsoby a v neomezeném rozsahu, tj. bez
časového, územního, věcného, množstevního typového či jiného omezení.
5. Bude-li v souvislosti s výsledkem činnosti pověřených zaměstnanců krajského úřadu
v rámci splnění jejich povinností v článku II odst. 1 či 2 vytvořena databáze nebo její část,
bude se za pořizovatele takové databáze vždy považovat poskytovatel. Neuplatní-li se
z jakéhokoliv důvodu pravidlo dle předchozí věty a pořizovatelem databáze vytvořené
v souvislosti s plněním této dohody se stane kraj nebo jeho subdodavatel, je kraj povinen
zajistit bezúplatné převedení veškerých práva k databázi poskytovateli, včetně zvláštních
práv pořizovatele databáze dle § 88 a násl. autorského zákona, resp. zajistit převod těchto
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veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze dle § 88 a násl.
autorského zákona na poskytovatele, a to vždy bez omezení poskytovatele ohledně dalšího
převodu těchto práv třetím osobám.

Článek III.
Podmínky přístupu do registru LPIS
1. Poskytovatel umožní přístup do registru LPIS požadovanému počtu, maximálně deseti
(10) pověřeným zaměstnancům krajského úřadu na základě žádosti, jejíž vzor je uveden
v příloze č. 2.
2. V případě změny osobních a kontaktních údajů pověřeného zaměstnance krajského úřadu
(jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon) nebo v případě skončení pracovního poměru
pověřeného zaměstnance krajského úřadu, který měl přístup do registru LPIS, se krajský
úřad zavazuje oznámit písemně tuto skutečnost poskytovateli do 5-ti pracovních dnů ode
dne změny údajů nebo od skončení pracovního poměru tohoto pověřeného zaměstnance.
3. Kontaktní osoba za Poskytovatele zajistí poskytnutí nebo odebrání přístupu pověřeným
zaměstnancům dle bodu 1 na základě písemné žádosti zaslané kontaktní osobou za krajský
úřad.
4. Krajský úřad využije zpřístupněná data výlučně pro podporu výkonu veřejné správy na
úseku ochrany životního prostředí, zejména ve vztahu k potřebám poskytovatele.
5. Krajský úřad není oprávněn poskytovat data třetí straně za účelem prezentací, školení
a také tvorby, pořizování či aktualizaci studií a jejich podkladů. Krajský úřad, jakožto
uživatel bez jakýchkoliv autorských oprávnění, není oprávněn data jakýmkoliv způsobem
měnit, rozšiřovat je, s nimi nakládat jakýmkoliv jiným způsobem předjímajícím v zákoně
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Výjimkou z předchozí
věty je možnost krajského úřadu ponechat si data za účelem jejich zálohování.
6. Krajský úřad není oprávněn data půjčovat, kopírovat nebo reprodukovat třetím stranám
s výjimkou subjektů, se kterými je řešeno vymezení jevů uvedených v článku I. této
smlouvy, pokud se jedná o data, která se subjektu týkají a to ve všech podobách, které
přístup do modulu ENVIRO umožňuje (data digitální i tištěná).
7. Krajský úřad není oprávněn použít data ke komerčním účelům.
8. Krajský úřad, respektive pověření zaměstnanci krajského úřadu, se zavazuje k ochraně
důvěrných informací, které mu budou v LPIS zpřístupněny. Důvěrnými informacemi pro
účely této dohody jsou veškeré informace přístupné v systému LPIS, pokud je
poskytovatel výslovně neoznačí jako nepodléhající ochraně dle této dohody.
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9. S poskytnutými osobními údaji je krajský úřad povinen nakládat v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
10. Krajský úřad zabezpečí takový režim práce s daty, aby výše uvedené podmínky byly
dodrženy.
Článek IV.
Doba plnění
1.

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.
Článek V.
Sankční ujednání

1. Pro případ porušení závazku dle čl. III. odst. 2. této dohody je kraj povinen zaplatit
poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení, a to do 30
kalendářních dnů od doručení výzvy k úhradě.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Vypovědět tuto dohodu mohou obě smluvní strany bez udání důvodu. Výpovědní lhůta
poskytovatele činí tři (3) měsíce, která začíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé smluvní straně. Kraj je oprávněn vypovědět tuto dohodu k 30. 6.
roku následujícího po datu doručení jeho výpovědi poskytovateli.

2. Smluvní strany prohlašují, že dojde-li v době účinnosti této dohody ke změnám právních
předpisů, na základě kterých byl vymezen předmět této dohody, změní se tato dohoda
v souladu s výše uvedenými změněnými právními předpisy, a to dnem účinnosti změny
takových právních předpisů.
3. Veškeré právní vztahy touto dohodou výslovně neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smluvní strany jsou oprávněny zveřejnit tuto dohodu na svých webových stránkách.
5. Veškeré změny obsahu této dohody vyžadují písemnou formu s podpisem obou smluvních
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stran formou vzestupně číslovaných dodatků s výjimkou změn předjímaných v článku III
odst. 2., kde postačí informační povinnost krajského úřadu v intencích článku III odst. 2.,
a s výjimkou případů dle ustanovení čl. VI. odst. 2. této dohody.
6. Touto dohodou nejsou jakkoliv dotčena autorská práva k poskytnutým datům a údajům
a na kraj se tato práva nepřevádějí.
7. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Podmínkou
platnosti a účinnosti dohody je schválení dohody Radou kraje.
8. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, po dvou pro
každou smluvní stranu.
9. Nedílnou součástí dohody je příloha č. 1 - Metodika vymezování druhově bohatých
trávníků v rámci AEKO 2015, příloha č. 2 - Schválení Radou Ústeckého kraje ze
dne……..., usnesením………….

Za Ústecký kraj:

Za MZe:

Dne: ………………………

Dne: …………………………

………………………………………………
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

…………………………………………
Ing. Martin Havlíček
ředitel odboru rozvoje a projektového řízení
IT
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Příloha č. 1: Metodika vymezování druhově bohatých trávníků v rámci AEKO 2015
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Příloha č. 2: Usnesení Rady Ústeckého kraje
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2015

METODIKA
k provádění nařízení vlády
č. 75/2015 Sb.,
o podmínkách provádění
agroenvironmentálně-klimatických
opatření

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí.

Metodika k provádění nařízení vlády
č. 75/2015 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických
opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,
o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve
znění pozdějších předpisů
pro rok 2015

V této metodice jsou zahrnuta a srozumitelně vyložena ustanovení závazné právní normy pro poskytování dotací.
Právní nárok lze proto odvozovat pouze z této právní normy a dalších předpisů a nikoliv z textu této metodiky!
Text metodiky není právně závazný!
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Seznam použitých zkratek
AEO
AEKO
RO SZIF
ES
EVL
EU
EZ
CHKO
NV 75

Agroenvironmentální opatření
Agroenvironmentálně-klimatická opatření
Regionální pracoviště Státního zemědělského a intervenčního fondu
Evropské společenství
Evropsky významná lokalita
Evropská unie
Opatření Ekologické zemědělství
Chráněná krajinná oblast
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních
opatření, ve znění pozdějších předpisů
NV 76
Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
IP
Integrovaná produkce
LPIS
Land Parcel Identification System – systém pro vedení a aktualizaci evidence půdy dle uživatelských vztahů dle zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, rozšířený o další funkční vlastnosti potřebné především pro účely administrace dotací
MŽP
Ministerstvo životního prostředí
MZe
Ministerstvo zemědělství
NP
Národní park
NV 79/2007 Sb. Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, v platném znění
OP NP
Ochranné pásmo národních parků
OOP
Orgán ochrany přírody
OPŽL
Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF
PO
Ptačí oblast
POR
Přípravky na ochranu rostlin
PRV
Program rozvoje venkova ČR na období 2014 až 2020
SAPS
Single Area Payment Scheme – jednotná platba na plochu
SZIF
Státní zemědělský intervenční fond
TP
Travní porost
TTP
Trvalý travní porost
ÚKZÚZ
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
VDJ
Velká dobytčí jednotka
ZCHÚ
Zvláště chráněné území
ZP
Zemědělská půda
ŽOD
Žádost o dotaci
ŽOZ
Žádost o zařazení
ŽZZ
Žádost o změnu zařazení
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Úvod
Tato metodika je určena žadatelům o dotace v rámci AEKO, což je jedno ze stěžejních plošných opatření PRV 2014 2020. Struktura AEKO je znázorněna v diagramu č. 1. AEKO zahrnují sedm podopatření, která se dělí na tituly. Cílem
AEKO je podpora způsobů využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí
a krajiny, podpora zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržby krajiny. Stěžejním předpisem pro tyto žadatele je nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách
provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.
Legislativní rámec NV 75, ke kterému je vydávána tato metodika, je tvořen dvěma základními předpisy v ČR, a to:
●● Zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
●● Zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Přímo použitelné předpisy EU, které se vztahují k NV 75 jsou:
●● nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č.
1698/2005, v platném znění,
●● nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 zde dne 17. prosince 2013 o financování, řízení
a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č.
2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění,
●● nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují
nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění,
●● nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky, a kterým se mění příloha X uvedeného nařízení,
●● nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní
systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu
na rozvoj venkova a podmíněnost,
●● nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá
ustanovení nařízené Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a kterým se zavádějí přechodná ustanovení,
●● prováděcí nařízení Komise (EU) č. 808/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova,
●● prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost.
Program rozvoje venkova ČR na období 2014-2020, který je základním strategickým materiálem popisujícím mj. základní podmínky opatření AEKO byl schválen Vládou ČR v červenci roku 2014. Po schválení programového dokumentu ze strany Evropské komise bude jeho aktuální schválená verze vyvěšena na internetových stránkách MZe http://
eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014
Seznam veškeré legislativy upravující podmínky pro vyplácení plateb v rámci Programu rozvoje venkova naleznete
na stránkách Ministerstva zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/legislativa/.
Základní podmínkou pro poskytování finanční podpory v AEKO je uzavření pětiletého závazku podáním žádosti
o zařazení na počátku pětiletého období a v rámci tohoto závazku každoroční podávání žádosti o poskytnutí dotace.
Gesci za NV 75 má v rámci MZe Odbor environmentálních podpor PRV. Gesci za administraci žádostí a vyplácení
dotací má v rámci SZIF odbor PP a environmentálních podpor.
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Garanty za AEKO jsou:
Jméno
Ing. Josef Makovský
Ing. Miroslava Roušalová

Telefon
221 812 523
222 871 368

E-mail
josef.makovsky@mze.cz
miroslava.rousalova@szif.cz

Text metodiky není právně závazný!
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produkce ovoce

8
Mezofilní a
vlhkomilné louky
hnojené

Horské a suchomilné
louky hnojené

Trvale podmáčené a
rašelinné louky

Ochrana chřástala
polního

Druhově bohaté
pastviny

Mezofilní a
vlhkomilné louky
nehnojené

Horské a suchomilné
louky nehnojené

Ochrana modrásků

Suché stepní trávníky
a vřesoviště

Nadstavbová ochrana
vinic

Ošetřování travních
porostů

Obecná péče o
extenzivní louky a
pastviny

Integrovaná produkce
zeleniny

Základní ochrana vinic

Integrovaná produkce
révy vinné

AEKO

Zatravňování orné
půdy podél vodního
útvaru - běžná směs

Zatravňování orné
půdy podél vodního
útvaru - regionální
směs

Zatravňování orné
půdy podél vodního
útvaru - druhově
bohatá směs

Zatravňování orné
půdy - druhově
bohatá směs

Zatravňování orné
půdy - regionální
směs

Zatravňování orné
půdy - běžná směs

Zatravňování orné
půdy

Nektarodárný biopás

Krmný biopás

Biopásy

Ochrana čejky
chocholaté

Diagram č. 1 – Struktura AEKO

1. Hlavní změny pro žadatele pro rok 2015 žádající o dotaci
podle NV č. 79/2007 Sb. (dobíhající staré závazky)
Nová legislativa:
●● Nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
(dále jen „NV 307/2014 Sb.“)
●● Nařízení vlády č. 308/2014 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády
o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády
o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „NV 308/2014 Sb.“)
●● Nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor (dále jen „NV 309/2014 Sb.“)
●● Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV 75“)
Dne 1. 1. 2015 vstoupilo v platnost NV č. 307/2014 Sb., které zavedlo nové rozdělení zemědělských kultur, kterými
jsou:
●● orná půda, která se dále rozděluje na
○○ standardní ornou půdu (R),
○○ travní porost (G) a
○○ úhor (U),
●● trvalý travní porost (T),
●● trvalá kultura, která se dále rozděluje na
○○ vinice (V),
○○ chmelnice (C),
○○ ovocný sad (S),
○○ školka (K),
○○ rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích (D) a
○○ jinou trvalou kulturu (J)
●● ostatní kultura, která se dále rozděluje na
○○ zalesněnou půdu (L),
○○ rybník (B),
○○ mimoprodukční plochu (M) a
○○ jinou kulturu (O).
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V souvislosti s tímto nařízením vlády došlo k následujícím úpravám v definici zemědělských kultur, které jsou podporovány v rámci NV 79/2007 Sb.
Podopatření/titul
Ekologické zemědělství

Integrovaná produkce

Dotace na

Druh podporované zemědělské kultury

-

Speciální byliny, zelenina

-

Ostatní plodiny na orné Standardní orná půda (R) nebo úhor (U)
půdě

-

Travní porosty

Trvalý travní porost (T) nebo travní porost
(G), na jehož převážné čísti byla evidována
v evidenci půdy kultura travní porost k 30.9.
2014

-

Sad (intenzivní)

Ovocný sad (S)

-

Sad (ostatní)

Ovocný sad (S) nebo jiná trvalá kultura (J) na
jejíž převážné části byla evidována v evidenci půdy kultura ovocný sad k 30.9. 2014

-

Vinice

Vinice (V)

-

Chmelnice

Chmelnice (C)

-

Sad

Ovocný sad (S)

-

Vinice

Vinice (V)

-

Zelenina

Standardní orná půda (R)

Standardní orná půda (R)

Ošetřování travních porostů

Trvalý travní porost (T) nebo travní porost
(G), na jehož převážné čísti byla evidována
v evidenci půdy kultura travní porost k 30.9.
2014

Meziplodiny, Biopásy

Standardní orná půda (R)

Zatravňování

Trvalý travní porost (T) nebo travní porost (G)

V případě výpočtu minimální intenzity chovu hospodářských zvířat, je intenzita počítána na výměru trvalého travního
porostu (T) a travního porostu (G), na jehož převážné části byla vedena v evidenci půdy kultura travní porost k 30.9.
2014, evidovaného na žadatele v evidenci půdy.
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S ohledem na vstup v platnost NV 75 je umožněn souběh starých a nových závazků. V návaznosti na umožnění tohoto
souběhu dochází pro rok 2015 k následujícím úpravám u závazků uzavřených dle NV 79/2007 Sb.:
●● Obecné podmínky pro poskytnutí dotace
– stanovena výjimka z celofaremních podmínek (termíny sečí popř. pastvy) pro díl půdního bloku zařazený do
podopatření ošetřování travních porostů dle NV 75
●● Ekologické zemědělství
– deklarace koní lze doručit Fondu v termínu do 31. října
– nelze poskytnout podporu na díl půdního bloku, na který je podána žádost o dotaci v rámci podopatření zatravňování orné půdy, ochrana čejky chocholaté a biopásy podle NV 75
●● Ošetřování travních porostů
– deklarace koní lze doručit Fondu v termínu do 31. října
●● Pěstování meziplodin
– plochy meziplodin podle NV 79/2007 Sb. nelze považovat za plochu s meziplodinami, které lze vyhradit jako
plochu využívanou v ekologickém zájmu podle § 17 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých
podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
– nelze poskytnout podporu na plochu dílu půdního bloku, na kterou je podána žádost o dotaci v rámci podopatření biopásy
Směnný kurz
Pro žádosti podané v roce 2015 (podle NV 79/2007 Sb.) budou sazby dotace přepočítány směnným kurzem 27,693
CZK/EUR.
Cross-Compliance – kontrola podmíněnosti
Dne 1. 1. 2015 nabylo účinnosti NV č. 309/2014 Sb., které nahrazuje nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení
důsledků porušeni podmíněnosti poskytování některých podpor. Toto nařízení vlády zahrnuje jak podmínky dobrého
zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) a povinné požadavky na hospodaření (PPH) tak i snížení dotace při jejich neplnění.
Kontrolám podmíněnosti se detailně věnuje speciální publikace vydaná MZe „Průvodce zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015“.
Požadavky pro použití hnojiv a pro použití prostředků na ochranu rostlin v rámci agroenvironmentálních opatření
Minimální požadavky pro použití hnojiv ani minimální požadavky pro použití přípravků na ochranu rostlin pro agroenvironmentální opatření již nejsou součástí cross-compliance. Z přílohy č. 3 NV 79/2007 Sb. byly odstraněny podmínky,
které se nově stávají součástí podmínek DZES a PPH, a zbývající podmínky z této přílohy se stávají samostatnými
podmínkami pro AEKO. Proto je v NV 79/2007 (§14) zaváděn také kontrolní a sankční mechanismus pro tyto zbývající podmínky. Uvedená změna vychází z přímo aplikovatelných nařízení Evropské unie pro nové programové období.
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2. Žádost o zařazení
2. 1. Podání žádosti o zařazení (§ 3 NV 75)
Žádost o zařazení může podat fyzická nebo právnická osoba, která zemědělsky obhospodařuje a podává žádost
o zařazení alespoň na minimální stanovenou výměru zemědělské půdy evidované na žadatele v LPIS. V kalendářním
roce je možné podat pouze jednu žádost o zařazení. Přehled výměr, na které musí žadatel minimálně žádat o zařazení
do AEKO, uvádí tabulka č. 1.
Tabulka č. 1
Minimální výměra
0,5 ha ovocného sadu (S)
0,5 ha vinice (V)
0,5 ha standardní orné půdy (R)
2 ha trvalého travního porostu (T)
0,5 ha standardní orné půdy (R)
2 ha standardní orné půdy (R)
0,5 ha standardní orné půdy (R)

Podopatření
integrovaná produkce ovoce
integrovaná produkce révy vinné
integrovaná produkce zeleniny
ošetřování travních porostů
zatravňování orné půdy
biopásy
ochrana čejky chocholaté

Žadatel nemusí být zemědělským podnikatelem podle § 2e až § 2h zákona o zemědělství, žadatel nemusí splňovat
ani definici aktivního zemědělce; o dotaci v rámci AEKO mohou žádat i nepodnikatelé mající právní subjektivitu (např.
obce, fyzické osoby nepodnikající, školy), jestliže tyto subjekty mají evidovánu v LPIS alespoň minimální výměru zemědělské půdy a podávají na ni žádost o zařazení.
Žádost o zařazení se podává na pětileté období, které začíná 1. ledna prvního kalendářního roku, v případě podopatření biopásy začíná toto období 1. dubna prvního kalendářního roku. Konec pětiletého období se tedy váže k datu
31. 12. nebo v případě podopatření biopásy k datu 31. 3. následujícího kalendářního roku.
Žádost o zařazení se doručí na formuláři vydaném SZIF pro příslušný kalendářní rok (k dispozici na OPŽL SZIF a www.
szif.cz) do 15. 5. prvního roku pětiletého období na místně příslušné OPŽL SZIF, přičemž místní příslušnost se řídí
bydlištěm fyzické osoby nebo sídlem právnické osoby. POZOR! Na později podané žádosti o zařazení nebude brán
zřetel.
Poznámka:
Na přelomu března/dubna 2015 se začala projednávat změna právních předpisů EU ohledně možnosti prodloužení
termínu pro příjem žádostí o dotaci v roce 2015. V případě posunutí termínu příjmu žádostí o dotaci bude adekvátně
prodloužen termín příjmu žádostí o zařazení a o této změně bude podána informace na stránkách eagri.cz.
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2. 2. Změny v žádosti o zařazení (§ 3, § 7 a § 8 NV 75)
V období ode dne podání žádosti o zařazení do dne vydání rozhodnutí o zařazení žadatele nelze:
●● do žádosti o zařazení doplnit další díl půdního bloku,
●● v žádosti o zařazení zvýšit výměru dílu půdního bloku,
●● změnit v žádosti o zařazení zvolené podmínky vztahující se k jednotlivým dílům půdních bloků v rámci AEKO.
Na základě žádosti o zařazení je žadatel zařazen do daného AEKO na pětileté období s výměrou, kterou uvedl v žádosti o zařazení.
U žadatelů může dojít v průběhu trvání závazku ke změně výměry. Žadatelé získávají nové hektary a naopak dostávají
výpovědi z nájmů a hektary ztrácejí. Aby změna výměry (ať již zvýšení nebo snížení) měla nějaký dopad na zařazení
žadatele v AEKO, musí se změna odrazit v LPIS a zároveň musí být podána žádost o změnu zařazení. Dokud žadatel
nezaregistruje v LPIS nový díl půdního bloku (případně nerozšíří stávající) nebo v LPIS díl půdního bloku neztratí (např.
změnou uživatele), na zařazení AEKO to nemá žádný vliv.
V rámci AEKO SZIF nekontroluje právní důvody užívání pozemků a je jen na odpovědnosti žadatele, jakým způsobem
zajistí, že bude užívat daný díl půdního bloku po stanovenou dobu 5 let a že jej jiný uživatel v průběhu tohoto období
u tohoto dílu půdního bloku nevyřadí z LPIS.

2. 2. 1. Zvýšení výměry
Zvýšení výměry se posuzuje u jednotlivých podopatření odlišně. AEKO lze pro tento účel rozdělit do dvou skupin:
●● První skupina zahrnuje podopatření zatravňování orné půdy, u kterého lze zvýšení výměry provést pouze
podáním nové žádosti o zařazení. Nově zařazená výměra se ve vztahu k již zařazené výměře posuzuje samostatně.
Příklad: Žadatel má již 3 roky zatravněno 20 ha. Ve čtvrtém roce příslušného pětiletého období chce podat
žádost o zatravnění dalších 10 ha. Podá tedy žádost o zařazení na těchto 10 ha, přičemž k této výměře se
bude vztahovat nové pětileté období bez ohledu na již zatravněných 20 ha.
●● Druhá skupina zahrnuje podopatření IP ovoce, IP révy vinné, IP zeleniny, ošetřování travních porostů, podopatření biopásy a podopatření ochrana čejky chocholaté. Pokud chce žadatel zvýšit výměru zařazenou do
titulu či podopatření z druhé skupiny, musí nejdříve zjistit, o kolik chce zvýšit výměru. Pokud zvýšení výměry
nepřesáhne 35 % výměry zařazené do příslušného AEKO v prvním roce pětiletého období, doručí na OPŽL SZIF
do 15. května kalendářního roku žádost o změnu zařazení (společně s žádostí o poskytnutí dotace) a dále
pokračuje v pětiletém období, tzn. neuzavírá se nový závazek. Jestliže přesáhne zvýšení výměry výměru zařazenou do příslušného AEKO v prvním roce pětiletého období o více než 35 %, musí žadatel podat novou žádost
o zařazení. Neznamená to, že by vracel dotaci za původní neukončené období.
Příklad: V prvním roce byl žadatel zařazen do podopatření ošetřování travních porostů s výměrou 500 ha,
v druhém roce zvýšil výměru o 75 ha, ve třetím roce o dalších 90 ha, ve čtvrtém roce by chtěl zařadit dalších
30 ha, tzn. celkem již 195 ha. Tato výměra však převyšuje 35 % úroveň o plných 20 ha; proto ve čtvrtém roce
musí žadatel podat novou žádost o zařazení na celou výměru 695 ha.
Zvyšovat výměru v rámci kvóty 35 % nelze v pátém roce pětiletého období. V takovém případě se postupuje
stejně jako v případě překročení limitu 35 %, kdy je nutné podat novou žádost o zařazení na novou celkovou
výměru.
V případě, že je zařazená výměra zvyšována zařazením nového dílu půdního bloku, je toto možné pouze v případě,
že je zařazen celý díl půdního bloku.

2. 2. 2. Snížení výměry
Za snížení výměry – tedy potenciální porušení pětiletého závazku - se obecně považuje každá situace, kdy žadatel
přijde o jakoukoliv část dílu půdního bloku nebo celý díl půdního bloku, který byl v průběhu pětiletého období zařazený
do AEKO. To znamená, že nestačí ztrátu 2 ha v jednom dílu půdního bloku nahradit novými 2 ha v dosud neregistrovaném dílu půdního bloku – vzájemné kompenzace nejsou možné!
Snížení celkové zařazené výměry má s výjimkou níže uvedených případů vždy za následek vrácení dosud poskytnutých
dotací na snižovanou výměru od počátku příslušného pětiletého období, ve kterém je daný díl půdního bloku zařazen.
Je-li díl půdního bloku dotčen změnou výměry jen částečně, vratka se vztahuje vždy jen na sníženou výměru, nikoliv
na celý díl půdního bloku. Pokud žadatel neupraví podáním změnové žádosti zařazení dílů půdních bloků do AEKO
v případě, že dojde ke ztrátě dílu půdního bloku nebo jeho části a tato ztráta vede k zahájení řízení o vrácení dotace,
je SZIF oprávněn upravit žadateli zařazení tak, aby neobsahovalo díly půdních bloků, které již na sebe žadatel v LPIS
nemá evidované.
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Snížení výměry může mít jakýkoliv důvod – např. výpověď z nájmu a změnu uživatele nebo zjištění, že díl půdního
bloku je ve skutečnosti obhospodařován díky rozšiřujícímu se náletovému porostu v menší výměře než v té, která je
uvedená v LPIS.
Vrácení dotace se neuplatní, je-li snížení výměry důsledkem:
●● restituce podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění,
●● majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém
vypořádání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), v platném znění,
●● pozemkové úpravy podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., v platném znění,
●● zásahu vyšší moci (čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění a čl. 4
nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014),
●● provedení změny v LPIS podle § 3h zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, jestliže touto
změnou nedošlo ke snížení výměry jednotlivého dílu půdního bloku o více než 5 % původní výměry tohoto dílu
půdního bloku; tento pardonovaný důvod není možné uplatnit na podopatření biopásy,
●● zřízení stavby ve veřejném zájmu podle § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu
(stavební zákon), v platném znění,
●● pozbytí užívání pozemku v LPIS, nejvýše však do 25 % celkové výměry zemědělské půdy zařazené do podopatření v prvním roce závazku.
V příloze č. 1 k této metodice je uveden podrobnější popis pardonovaných důvodů snížení výměry.
V případě snížení výměry, které spadá do výše zmíněných pardonovaných případů, SZIF poskytne dotaci jen za ty kalendářní roky, ve kterých žadatel měl daný díl půdního bloku registrován v LPIS a splnil všechny podmínky příslušného
AEKO. Jestliže došlo ke snížení výměry v průběhu kalendářního roku, SZIF poskytne poměrnou část dotace za období,
kdy měl žadatel díl půdního bloku evidován v LPIS nebo za období, které končí dnem, kdy nastal zásah vyšší moci
nebo jiná výše popsaná mimořádná událost. Pokud žadatel neměl díl půdního bloku v kalendářním roce evidovaný
v LPIS k datu podání žádosti o poskytnutí dotace, poměrná výše dotace se neposkytne.
Žádost o snížení výměry (formulář žádosti o změnu zařazení) podává žadatel SZIF:
●● současně s žádostí o poskytnutí dotace, nejpozději však do 15. 5. pokud ke snížení výměry došlo v období
od 1. 1. do data podání žádosti o poskytnutí dotace. V žádosti o poskytnutí dotace uvádí žadatel již aktuální
výměru dílu půdního bloku po snížení, popřípadě neuvádí díl půdního bloku, došlo-li k jeho ztrátě,
●● do 10. 1. kalendářního roku následujícího po roce, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace, pokud ke
snížení výměry došlo od data podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. 12. kalendářního roku, nebo
●● do 30. 4. kalendářního roku následujícího po roce, na který byla podána žádost o poskytnutí dotace, pokud
ke snížení výměry došlo od data podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. 3. kalendářního roku a jde-li o podopatření biopásy.
Pokud žadatel žádost o snížení výměry nepodá v termínech do 10. 1. resp. 30. 4. (viz výše), bude žádost SZIF zamítnuta.
Pokud ke snížení výměry došlo od data podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. 12., popřípadě do 31. 3. následujícího kalendářního roku u podopatření biopásy z pardonovaných důvodů (viz výše), žadatel nepodává společně s žádostí
o snížení výměry i žádost o změnu žádosti o poskytnutí dotace. V případě, že SZIF uzná, že ke snížení výměry došlo
z pardonovaných důvodů, má žadatel nárok na poskytnutí dotace v poměrné výši (za předpokladu, že změna nebyla
promítnuta do žádosti o poskytnutí dotace). V případě, že SZIF neuzná, že ke snížení výměry došlo z pardonovaných
důvodů, bude rozdíl ve výměrách dílů půdních bloků v žádosti o zařazení či v LPIS vůči výměře deklarované v žádosti
o poskytnutí dotace považován za tzv. předeklarování. Předeklarování v žádosti o poskytnutí dotace je sankcionováno
podle evropských předpisů.
Pokud ke snížení výměry došlo od data podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. 12., popřípadě do 31. 3. následujícího kalendářního roku u podopatření biopásy z jiných než pardonovaných důvodů, žadatel podá společně s žádostí
o snížení výměry žádost o změnu žádosti o poskytnutí dotace, neboť by byl rozdíl ve výměrách dílů půdních bloků
v žádosti o zařazení či v LPIS vůči výměře deklarované v žádosti o poskytnutí dotace považován za tzv. předeklarování.
Předeklarování v žádosti o poskytnutí dotace je sankcionováno podle evropských předpisů.
Při snížení výměry o veškerou zařazenou výměru SZIF rozhodne o vyřazení žadatele z příslušného AEKO se všemi
důsledky plynoucími z porušení pětiletého závazku (vrácení dotace).
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2. 2. 3. Dobrovolné ukončení závazku
Žadatel se v průběhu pětiletého závazku může rozhodnout ukončit tento závazek a požádat SZIF o vyřazení z AEKO.
Porušení pětiletého závazku bude SZIF sankcionováno vrácením poskytnuté dotace od počátku pětiletého období,
pokud žadatel neuplatňuje na celou výměru zařazenou v AEKO některý z pardonovaných důvodů vztahujících se ke
snížení zařazené výměry.

15

2. 3. Přechod zařazení z AEKO do titulu ekologické zemědělství (§ 4 NV 75)
Žadatel se může v průběhu trvání závazku v podopatření integrovaná produkce ovoce, integrovaná produkce révy
vinné nebo integrovaná produkce zeleniny rozhodnout přejít do závazku v opatření ekologické zemědělství podle NV
76. Přechod je prováděn skrze žádost o zařazení (§ 3 NV 76) podávanou v termínu do 15. 5. kalendářního roku.
Pro úspěšný přechod musí žadatel ke dni podání žádosti o zařazení se změnou ze závazku v AEKO do závazku v opatření EZ splňovat podmínky pro zařazení v opatření EZ, mezi které patří zejména hospodaření v systému ekologického
zemědělství na všech pozemcích žadatele s druhem zemědělské kultury, na který lze podat žádost o dotaci.
Pokud žadatel nesplňuje podmínky pro přechod do závazku v opatření ekologické zemědělství, pak SZIF jeho žádost
zamítne a žadatel i nadále pokračuje v původním závazku AEKO.
Nedokončení původního závazku v integrované produkci, s výjimkou přesně definovaných podmínek v jednotlivých
podopatřeních, se v případě úspěšného přechodu do závazku v opatření ekologické zemědělství nepovažuje za nesplnění podmínek.
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2. 4.	Přechod zařazení v rámci podopatření integrovaná produkce révy
vinné (§ 5 NV 75)
Žadatel zařazený do závazku v titulu základní ochrana vinic se může v průběhu trvání závazku rozhodnout přejít do
závazku v titulu nadstavbová ochrana vinic. Přechod je prováděn prostřednictvím žádosti o zařazení (§ 3 NV 75) podávané v termínu do 15. 5. kalendářního roku. Podáním této žádosti zároveň požádá o zařazení do nového závazku
na nové pětileté období. Nový závazek vzniká i v případě, že žadatel žádá o přechod u jednoho DPB.
V žádosti o zařazení žadatel uvede
●● všechny díly půdních bloků zařazené do titulu základní ochrana vinic,
●● všechny díly půdních bloků zařazené do titulu nadstavbová ochrana vinic,
●● všechny díly půdních bloků s kulturou vinice, které nově požaduje zařadit do titulu základní ochrana vinic,
včetně dílů půdních bloků, které žadatel zařazuje prvně,
●● všechny díly půdních bloků s kulturou vinice, které nově požaduje zařadit do titulu nadstavbová ochrana vinic,
a to jak díly půdních bloků na kterých přechází ze základního titulu, tak i díly půdních bloků, které zařazuje
prvně,
●● zvýšení nebo snížení výměry již zařazených dílů půdních bloků.
Pokud žadatel splňuje podmínky pro zařazení do podopatření integrovaná produkce révy vinné, SZIF ho zařadí do
nového závazku.
V případě úspěšného přechodu se nedokončení původního závazku nepovažuje za nesplnění podmínek.
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2. 5.	Změna zařazení v rámci podopatření ošetřování travních porostů
(§ 6 NV 75)
Žadatel zařazený do závazku v podopatření ošetřování travních porostů, titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
nebo horské a suchomilné louky hnojené se může dobrovolně rozhodnout přejít do závazku v nehnojených variantách
těchto titulů, tedy mezofilní a vlhkomilných loukách nehnojených nebo horských a suchomilných loukách nehnojených. Změna je prováděna prostřednictvím žádosti o zařazení (§ 3 NV 75) podávané do 15. května kalendářního roku.
Změnu lze provést pouze v případě, že daný díl půdního bloku je ke dni podání žádosti o zařazení, kterou je žádáno
o změnu zařazení na nehnojený titul, v LPIS vymezen jako mezofilní a vlhkomilná louka nehnojená nebo horská a suchomilná louka nehnojená.
Pokud žadatel splní podmínky pro změnu zařazení, SZIF ho zařadí do nového titulu. Nový závazek v tomto případě
nevzniká a žadatel dokončí svůj původní pětiletý závazek.
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3. Převod a přechod zařazení do AEKO
3. 1. Převod a přechod zařazení mezi subjekty v rámci NV 75 (§ 11 NV )
Dojde-li v průběhu závazku AEKO ke změně osoby žadatele, převodu obchodního (zemědělského) závodu původního
žadatele (převodce), musí být tato skutečnost nabyvatelem oznámena na SZIF vydaném formuláři na místně příslušný OPŽL nebo RO SZIF do 30 dní od převodu dílů půdních bloků v LPIS. Žadatelem se stává nabyvatel, na kterého tak přecházejí veškerá práva a povinnosti převodce v souvislosti s Jednotnou žádostí a závazkem AEKO. Ohlášení
o převodu obchodního (zemědělského) závodu musí být doplněno písemným závazkem nabyvatele, že bude v plném
rozsahu pokračovat v plnění podmínek příslušného podopatření.
Společným znakem těchto případů, kdy je povolen převod závazku, je písemný závazek nabyvatele pokračovat v plném rozsahu v plnění podmínek příslušného podopatření AEKO. V praxi to znamená, že nelze např. při ukončení
zemědělské činnosti fyzické osoby vybrat pouze „lukrativní“ půdní bloky a na nich pokračovat v plnění závazků – je
nutné se zavázat v pokračování na všech dílech půdních bloků zařazených fyzickou osobou do daného AEKO. Jedinou
výjimkou je převod části obchodního závodu, v takovém případě část dílů půdních bloků zůstane původnímu žadateli
a část přejde na nabyvatele. Rozsah převedených závazků musí být přesně definován ve smlouvě o prodeji části obchodního závodu.
Následky nesplnění: Při nedodržení termínu provedení oznámení 30 dnů ode dne, kdy došlo k převodu dílů půdních
bloků, nebude ohlášení o převodu vyhověno.
Změna žadatele, převod obchodního (zemědělského) závodu je povolen v případě:
Ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby z důvodu zdravotní nezpůsobilosti (dlouhodobá pracovní neschopnost) – zemědělský závod nepřebírá žádný jiný subjekt.
Podklady oznámení:
a. Ohlášení ukončení zemědělské činnosti bez nástupce.
b. Doklad prokazující ukončení zemědělské činnosti žadatele.
c. Potvrzení o vynětí žadatele z LPIS.
d. Dokumenty prokazující zdravotní nezpůsobilost (např. lékařská zpráva, ve které bude lékařem potvrzeno, že
žadatel není ze zdravotních důvodů, nadále schopen vykonávat zemědělskou činnost).
Ukončení zemědělské činnosti fyzické osoby – zemědělský závod přebírá jiný subjekt.
Podklady oznámení:
a. Ohlášení ukončení zemědělské činnosti s převzetím zemědělského závodu.
b. Prohlášení nového žadatele o převzetí závazku.
c. Identifikační údaje nového žadatele (včetně bankovního spojení).
d. Doklad prokazující ukončení zemědělské činnosti žadatele.
e. Potvrzení o vynětí původního žadatele z LPIS.
f. Doklad prokazující zařazení DPB pro nového žadatele do LPIS.
Změna žadatele u právnických osob z důvodu jejich přeměny (např. splynutí, sloučení, převod jmění na společníka, rozdělení společnosti, zánik právnické osoby bez likvidace aj.).
Podklady oznámení:
a. Ohlášení změny žadatele.
b. Prohlášení nového žadatele o převzetí závazku.
c. Identifikační údaje nového žadatele (včetně bankovního spojení).
d. Potvrzení o vynětí původního žadatele z LPIS.
e. Doklad prokazující zařazení DPB pro nového žadatele do LPIS.
f. Doklady prokazující změnu společnosti (např. Notářský zápis včetně výpisu z obchodního rejstříku s vyznačenou změnou, aj.).
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Převod (koupě či pacht) celého zemědělského závodu – žádost jako celek bude převedena na nového žadatele.
Podklady oznámení:
a. Ohlášení změny žadatele.
b. Prohlášení nového žadatele o převzetí závazku.
c. Identifikační údaje nového žadatele (včetně bankovního spojení).
d. Potvrzení o vynětí původního žadatele z LPIS.
e. Doklad prokazující zařazení DPB pro nového žadatele do LPIS.
f. Doklady prokazující převod závodu (smlouvy uzavřené v souladu s § 2175 – § 2183, § 2332 - § 2344, §
2349 - § 2357 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“).
Převod (koupě či pacht) části zemědělského závodu - na nového žadatele bude převedena část žádosti, část žádosti si ponechá původní žadatel.
Podklady oznámení:
Ohlášení změny žadatele.
Prohlášení nového žadatele o převzetí závazku.
Prohlášení původního žadatele o plnění závazku na zbývajících DPB.
a. Identifikační údaje nového žadatele (včetně bankovního spojení).
b. Vyplněná deklarace DPB, která obsahuje údaje o DPB, které byly převedeny v rámci převodu z žadatele na
nabyvatele (dle posledních pravomocných rozhodnutí převodce v rámci opatření AEKO).
c. Potvrzení o ukončení užívání předmětných DPB žadatelem v LPIS.
d. Doklad prokazující zařazení DPB pro nového žadatele do LPIS.
e. Doklady prokazující převod části závodu (smlouvy uzavřené v souladu s § 2175 – § 2183, § 2332 - § 2344,
§ 2349 - § 2357 NOZ).
DŮLEŽITÉ
Nelze provést převod vlastnictví zemědělského závodu mezi manžely, kdy závod spadá do společného jmění manželů.
Nelze provést převod vlastnictví zemědělského závodu mezi subjekty, které mají mezi sebou k zemědělské činnosti uzavřenu smlouvu o společnosti (§ 2716 NOZ).
Úmrtí žadatele (vyšší moc)
Podklady oznámení v případě, že zemědělský závod přebírá nový žadatel
a. Ohlášení vyšší moci – úmrtí.
b. Úmrtní list žadatele.
c. Prohlášení nového žadatele o převzetí závazku.
d. Identifikační údaje nového žadatele (včetně bankovního spojení).
e. Potvrzení o vynětí původního žadatele z LPIS.
f. Doklad prokazující zařazení DPB pro nového žadatele do LPIS.
g. Dokumenty dokládající právní nárok na převzetí zemědělského závodu, a to:
○○ rozhodnutí příslušného soudu o dědictví po zemřelém, ve kterém je ustanoven dědic zemědělského závodu, nebo
○○ listina prokazující povolání vykonavatele závěti nebo listina prokazující povolání správce pozůstalosti
nebo usnesení příslušného soudu o jmenování správce pozůstalosti nebo části pozůstalosti zahrnující
zemědělský závod, nebo
○○ potvrzení notáře o okruhu dědiců a plné moci všech ostatních dědiců/souhlas všech ostatních dědiců
pro jednoho z nich k převzetí zemědělského závodu a s vyplacením dotací nebo
○○ potvrzení notáře o okruhu dědiců a plné moci ostatních dědiců/souhlas ostatních dědiců pro jiný subjekt
k převzetí zemědělského závodu.
○○
Podklady oznámení v případě, že zemědělský závod zaniká – bez nástupce:
a. Ohlášení vyšší moci – úmrtí.
b. Úmrtní list žadatele.
c. Identifikační údaje právního nástupce (včetně bankovního spojení)
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d. Dokumenty prokazující právní nárok k podání ohlášení, a to:
○○ rozhodnutí soudu o dědictví po zemřelém, nebo
○○ listina prokazující povolání správce pozůstalosti nebo usnesení soudu o jmenování správce pozůstalosti
nebo části pozůstalosti zahrnující zemědělský závod, příp. listina prokazující povolání vykonavatele závěti
nebo
○○ potvrzení notáře o okruhu dědiců a plné moci všech ostatních dědiců pro jednoho z nich ve věci dokončení správních řízení o žádostech původního žadatele a jejich souhlas s vyplacením příslušných dotací
ohlašovateli/novému žadateli.
e. příp. Ohlášení stažení žádosti – pouze v případě, že nebyly před smrtí žadatele splněny podmínky pro poskytnutí dotace.
Za doklad o ukončení podnikání se považuje:
●● není-li žadatel registrovaným zemědělským podnikatelem (možné POUZE v případě opatření AEKO), čestné
prohlášení o ukončení zemědělské činnosti (v četném prohlášení žadatel uvede, že nebyl registrován jako
zemědělský podnikatel),
●● je-li žadatel registrovaným zemědělským podnikatelem, potvrzení o výmazu žadatele z evidence zemědělského podnikatele (EZP).
Pokud není možné doložit doklad o ukončení zemědělské činnosti z důvodu prodlevy vydání příslušného rozhodnutí,
doloží původní žadatel čestné prohlášení o ukončení zemědělské činnosti, ke kterému doloží kopii podání žádosti
o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele s podacím razítkem příslušného úřadu. Neprodleně po vydání potvrzení o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele (EZP) jej předloží SZIF.
Ve výše uvedených případech převodu závazku, převodce žádnou dosud poskytnutou dotaci nevrací.
Pokud dochází k převodu závazku na nabyvatele, který má již závazek v AEKO, dochází ke sloučení zařazení převodce
se zařazením nabyvatele podle následujících principů:
●● souběh různých pětiletých období je beze změny přípustný pouze u podopatření zatravňování orné půdy, kdy
SZIF vydá nabyvateli nové rozhodnutí o zařazení, přičemž nabyvatel je na konkrétních dílech půdních bloků
zařazen do nového pětiletého období,
●● u všech ostatních podopatření a titulů musí dojít k synchronizaci pětiletého období, která je prováděna takto:
○○ nabyvatel přibere ke svému původnímu závazku díly půdních bloků, které byly oproti závazku nabyvatele
zařazeny do AEKO později a které představují více než 35 % původně zařazené výměry nabyvatele, SZIF
pak nabyvateli vydá nové rozhodnutí o změně zařazení se souhrnnou výměrou na období počínající kalendářním rokem, v němž byly zařazeny nově nabyté díly půdních bloků,
○○ v jiném případě souběhu různých pětiletých období se výsledné období shoduje s obdobím, v němž byl
nabyvatel dosud zařazen.
Současně s převodem nebo přechodem závazku dochází k převodu limitu pro navýšení (35 %) a limitu pro snížení
z důvodu pozbytí užívání pozemku (25 %). Tyto limity se rozdělují mezi nabyvatele a převodce poměrně poměrně podle toho, v jakém poměru dochází k převodu závazku (tj. jestli převodci zůstává část závazku nebo se celý závazek
převádí na nabyvatele).
Příklad: Převodce má zařazeno 100 ha, přičemž z limitu navýšení 35 ha (35 %) již vyčerpal 5 ha (může zvýšit výměru
ještě o 30 ha) a limit na snížení z důvodů pozbytí užívání ještě nečerpal (má tedy možnost snížit výměru o 25 ha).
Nabyvatel má zařazeno rovněž 100 ha a v rámci limitu navýšení (35 ha) a snížení (25 ha) ještě nic nečerpal. Dochází
k převodu 50 ha, což je polovina výměry převodce. Rovněž limity převodce se dělí na polovinu. Po provedení převodu bude mít převodce s výměrou 50 ha možnost zvýšit výměru v rámci limitu 35 % o 15 ha a snížit výměru v rámci
pardonovaného důvodu pozbytí užívání pozemku o 12,5 ha. Nabyvatel s výměrou 150 ha bude mít možnost zvýšit
výměru v rámci limitu 35 % o 50 ha a snížit výměru v rámci pardonovaného důvodu pozbytí právního důvodu užívání
pozemku o 37,5 ha.
Dojde-li po provedení převodu části závazku ke snížení výměry či porušení podmínek AEKO a na základě toho je vydáno rozhodnutí o vrácení poskytnuté dotace, nese převodce plnou odpovědnost za ponechanou výměru a nabyvatel
plnou odpovědnost za nabytou výměru. V případě že nabyvatel přebírá celý závazek AEKO, nese i odpovědnost za
případné vrácení dotace vztahující se k období, kdy byl příjemcem této dotace převodce.
Pro převod závazku v AEKO platí, že převod hospodářských zvířat v Integrovaném zemědělském registru z převodce na nabyvatele musí být uskutečněn s účinností do 15 dnů přede dnem nebo po dni, kdy došlo v LPIS k převodu
dílů půdních bloků. V této době se nedodržení intenzity chovu hospodářských zvířat nepovažuje za nedodržení
podmínek daných nařízením vlády.
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4. Žádost o poskytnutí dotace
4. 1. Podání žádosti o poskytnutí dotace (§ 9 odst. 1 a odst. 4 NV 75)
Žádost o poskytnutí dotace doručí žadatel na formuláři vydaném SZIF pro příslušný kalendářní rok (k dispozici na
www.szif.cz) do 15. 5. každoročně na místně příslušné OPŽL SZIF. Žádost o poskytnutí dotace se podává v rámci tzv.
jednotné žádosti.
Jestliže žadatel doručí žádost o poskytnutí dotace po 15. 5., avšak stihne ji na OPŽL SZIF doručit do 25 kalendářních
dnů po této lhůtě, nárok na dotaci neztratí. V tomto případě se na příslušný kalendářní rok poskytne dotace snížená
o 1 % z celkového nároku na dotaci za každý pracovní den, o který byla žádost o poskytnutí dotace doručena na OPŽL
SZIF po stanovené lhůtě. Snížení dotace se však neprovede, prokáže-li žadatel SZIF, že k pozdnímu doručení žádosti
o poskytnutí dotace došlo v důsledku zásahu vyšší moci.
Poznámka:
Na přelomu března/dubna 2015 se začala projednávat změna právních předpisů EU ohledně možnosti prodloužení
termínu pro příjem žádostí o dotaci v roce 2015. V případě posunutí termínu příjmu žádostí o dotaci bude adekvátně
prodloužen termín příjmu žádostí o zařazení a o této změně bude podána informace na stránkách eagri.cz.
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4. 2. Změny v žádosti o poskytnutí dotace
Pokud nastane změna údajů uvedených v žádosti o poskytnutí dotace, je každý žadatel povinen tuto změnu nahlásit
SZIF, a to prostřednictvím místně příslušného OPŽL SZIF.
Provedením a nahlášením změn v LPIS se žadateli neprovádí automaticky změna žádosti o poskytnutí dotace!
Naopak mu provedením změny v LPIS, která se týkala dílů půdních bloků uvedených v žádosti o poskytnutí dotace,
vzniká povinnost změnu žádosti ohlásit SZIF. Pokud žadatel nenahlásí změnu žádosti o poskytnutí dotace, vystavuje
se možnosti udělení sankce, neboť k neprodlenému hlášení změn SZIF se zavazuje v prohlášení při podání žádosti.
Změnu identifikačních údajů v žádosti o poskytnutí dotace lze provádět kdykoliv po podání žádosti. Tuto změnu
provádí žadatel pomocí formuláře „Oznámení o změně bankovního spojení/ kontaktních údajů“ nebo na formuláři
o změnu žádosti o poskytnutí dotace, kde specifikuje v záhlaví formuláře, o jakou změnu se jedná (např. Změna identifikačních údajů - bankovní účet atd.). Žádost o změnu identifikačních údajů musí být doložena nezbytnými doklady
prokazujícími změnu.
Pokud je žadatel evidován v základním registru veřejné správy spravovaném Ministerstvem vnitra ČR není nutné žádost podávat při změně jména, příjmení/ názvu firmy či změně adresy trvalého bydliště/ sídla firmy.
Změnu údajů o dílech půdních bloků ve smyslu snižování výměry či stažení dílů půdních bloků (týká se i stažení
celé žádosti) lze provádět kdykoliv do vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, pokud žadatel nebyl informován o plánované fyzické kontrole na místě. Změnu rovněž nelze provádět, pokud byl žadatel upozorněn na nesrovnalosti v žádosti
(změna té části žádosti, které se nesrovnalost týká, nebude uznána).
Změnu údajů o dílech půdních bloků ve smyslu zvyšování výměry či přidání dílů půdních bloků lze bezsankčně
provádět pouze do 31. 5. daného kalendářního roku a se sankcí 1 % za každý pracovní den maximálně 25 kalendářních dnů po termínu pro podání žádosti (15. 5.). Poté jsou všechny změny ve smyslu zvyšování výměry či přidání dílů
půdních bloků (včetně výměny dílů půdních bloků) vyloučeny.
Změnu údajů o dílech půdních bloků ve smyslu jiné změny než která se týká výměry, tj. změna kultury nebo přečíslování je žadatel povinen neprodleně ohlásit na příslušné OPŽL SZIF.
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4. 3. Výpočet dotace a její maximální výše (§ 23 NV 75)
Výši dotace při uplatňování jednotlivých titulů AEKO SZIF vypočte jako součin výměry, na kterou je poskytována dotace
v rámci příslušného titulu a sazby stanovené pro příslušný titul.
Dotace se poskytuje v Kč podle směnného kurzu, který je uveřejněn v posledním Úředním věstníku Evropské unie ke
dni 31. prosince kalendářního roku předcházejícímu roku, za který se dotace poskytuje. Není-li k tomuto datu směnný
kurz stanoven, použije se nejbližší předcházející směnný kurz.
Pro rok 2015 je pro žádosti podle NV 75 platný směnný kurz 27,735 Kč/EUR.
Při výpočtu dotace se použije matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.
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4. 4. Výše sazeb dotace (§ 23 odst. 1 NV 75)
Výše sazeb u jednotlivých podopatření/titulů uvádí tabulka č. 2.
Tabulka č. 2
Podopatření/titul
Integrovaná produkce ovoce
Integrovaná produkce révy vinné
• Základní ochrana vinic
• Nadstavbová ochrana vinic
Integrovaná produkce zeleniny
Ošetřování travních porostů
• Obecná péče o extenzivní louky a pastviny
• Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
• Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené
• Horské a suchomilné louky hnojené
• Horské a suchomilné louky nehnojené
• Trvale podmáčené a rašelinné louky
• Ochrana modrásků
• Ochrana chřástala polního
• Suché stepní trávníky a vřesoviště
• Druhově bohaté pastviny
Zatravňování orné půdy
• Zatravňování orné půdy běžnou směsí
• Zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí
• Zatravňování orné půdy regionální směsí
• Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru běžnou směsí
• Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru druhově bohatou směsí
• Zatravňování orné půdy podél vodního útvaru regionální směsí
Biopásy
• Krmný biopás
• Nektarodárný biopás
Ochrana čejky chocholaté

Výše sazby (EUR/ha)
404
323
675
426
96
166
185
163
170
692
173
198
353
213
310
346
400
337
385
428
670
591
667

Poznámka:
u podopatření ošetřování travních porostů se dotace zvýší o
●● 11 EUR/ha pokud se jedná o díl půdního bloku s výměrou nad 12 ha na kterém je žadatel povinen ponechat
při první seči nepokosenou plochu a zároveň se jedná o díl půdního bloku zařazený do titulu obecná péče
o extenzivní louky a pastviny, mezofilní a vlhkomilné louky hnojené nebo horské a suchomilné louky hnojené,
●● 5 EUR/ha pokud se jedná o díl půdního bloku s výměrou nad 12 ha na kterém je žadatel povinen ponechat při
první seči nepokosenou plochu a zároveň se jedná o díl půdního bloku zařazený do titulu mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené nebo horské a suchomilné louky nehnojené
U podopatření ošetřování travních porostů se dotace sníží o 86 EUR/ha, pokud se díl půdního bloku nachází na území
1. zóny ZCHÚ nebo ve zranitelné oblasti dusičnany na území s hlavní půdní jednotkou 65 až 76, jestliže nebyly meliorovány. Pokud se díl půdního bloku nachází na území 1. zóny ZCHÚ jen z části, dotace se sníží jen na tuto část dílu
půdního bloku. V případě zranitelných oblastí se dotace snižuje na výměře celého dílu půdního bloku, jestliže se ve
výše specifikované oblasti nachází více jak 50 % výměry dílu půdního bloku. Pokud se ve zranitelné oblasti nachází
nižší podíl výměry, snížení dotace se neuplatní. Ke snížení dotace nedochází u titulu obecná péče o extenzivní louky
a pastviny, titulu trvale podmáčené a rašelinné louky a u titulu suché stepní trávníky a vřesoviště.
U podopatření ošetřování travních, kromě titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny a suché stepní trávníky
a vřesoviště, se dotace snižuje na dílu půdního bloku, na který bylo zároveň požádáno o podporu na travní porosty
v rámci opatření ekologické zemědělství podle NV 76 následovně:
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Tabulka č. 3
Titul
Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené
Horské a suchomilné louky hnojené
Horské a suchomilné louky nehnojené
Trvale podmáčené a rašelinné louky
Ochrana modrásků
Ochrana chřástala polního
Druhově bohaté pastviny

Snížení dotace o EUR/ha
69
47
47
39
56
41
40
48

U podopatření zatravňování orné půdy se dotace sníží o 86 EUR/ha, pokud se díl půdního bloku nachází na území
1. zóny ZCHÚ nebo ve zranitelné dusičnany oblasti na území s hlavní půdní jednotkou 65 až 76, pokud nebyly meliorovány. Pokud se díl půdního bloku nachází na území 1. zóny ZCHÚ jen z části, dotace se sníží jen na tuto část dílu
půdního bloku. V případě zranitelných oblastí se dotace snižuje na výměře celého dílu půdního bloku, jestliže se ve
výše specifikované oblasti nachází více jak 50 % výměry dílu půdního bloku. Pokud se ve zranitelné oblasti nachází
nižší podíl výměry, snížení dotace se neuplatní.
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4. 5. Vrácení dotace
SZIF na základě zjištění vedoucího k vrácení dotace zahájí řízení o vratce. Žadatel obdrží ze SZIF písemné „Zahájení
řízení o vrácení dotace“, ve kterém jsou uvedeny všechny podklady, které k zahájení řízení SZIF vedly. V tomto dokumentu je také napsáno, ve kterém dni může žadatel nahlédnout do spisu a případně doložit další dokumenty, které
mohou ponížit výši vratky. Od 61. dne doručení rozhodnutí o vratce do vrácení předepsané částky na účty SZIF běží
žadateli doba, za kterou se počítá penále. Penále se počítá jako 1 promile z dlužné částky za den. Penále nesmí činit
více než je výše předepsané částky k vrácení. Žadatel vrací dotaci na účty SZIF uvedené v zahájení řízení, příp. v rozhodnutí o vratce. Proti rozhodnutí o vrácení dotace se žadatel může odvolat do 15 dnů od jeho doručení.
Vrácení dotace se vztahuje zpětně vždy k počátku období závazku, maximálně tedy na pět let.
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4.6. Zásah vyšší moci, mimořádných okolností v rámci NV 75 (§ 34 NV )
Jestliže žadatel poruší podmínky pro poskytnutí dotace v důsledku zásahu vyšší moci nebo mimořádné okolnosti
a tento zásah řádně prokáže SZIFu, neuplatní se vůči tomuto žadateli žádná sankce a to za podmínky, že zásah vyšší
moci nebo mimořádné okolnosti písemně oznámí (nebo jím pověřená osoba) OPŽL nebo RO SZIF nejpozději do 15
pracovních dnů ode dne, kdy tak může učinit.
Oznámení podá na formuláři „Ohlášení o zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností“, který je dostupný na
všech OPŽL a RO SZIF. Spolu s tímto oznámením musí předložit příslušné doklady, prokazující mimořádnou okolnost
nebo zásah vyšší moci – viz níže.
Za tolerovatelné případy zásahu vyšší moci a mimořádných okolností se podle čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění považují zejména:
●● úmrtí žadatele,
●● dlouhodobá pracovní neschopnost žadatele,
●● vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne zemědělský závod,
●● náhodné zničení chovatelských budov zemědělského závodu určených k chovu zvířat způsobené nehodou,
●● epizoocie nebo choroba rostlin postihující všechna hospodářská zvířata nebo plodiny žadatele nebo jejich část,
●● vyvlastnění celého zemědělského závodu nebo jeho velké části, pokud nemohlo být předvídáno v den přijetí
závazku nebo podání žádosti.
Za další mimořádné okolnosti se považují:
●● uplatnění veřejného zájmu na pozemcích, které jsou předmětem dotace a změna využití území v rámci územního plánování, přičemž žadatel nemohl předvídat tuto skutečnost při přijetí závazku nebo při podání žádosti,
●● zřízení veřejně prospěšné stavby dle zákona č. 183/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů,
●● restituce – změna uživatele pozemku v rámci restituce majetku v souladu se zákonem č. 229/1991 Sb., ve
znění pozdějších předpisů,
●● církevní restituce dle zákona č. 428/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
●● vrácení historického majetku obci – změna uživatele v rámci vrácení historického majetku obci dle zákona č.
172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
●● pozemkové úpravy – změna uživatele pozemku v rámci pozemkové úpravy dle zákona č. 139/2002 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.

Případy vyšší moci, mimořádných okolností
Dlouhodobá pracovní neschopnost žadatele

Doklady žadatele prokazující vyšší moc, mimořádné okolnosti
- Potvrzení lékaře
- Nutné je uvést důvod podání Ohlášení (porušení, některé
povinnosti plynoucí z dané legislativní normy).

Vyvlastnění celého zemědělského závodu nebo
jeho velké části, pokud toto vyvlastnění nemohlo
být předvídáno v den přijetí závazku nebo podání žádosti.
Uplatnění veřejného zájmu na pozemcích, které jsou předmětem dotace a změna využití území v rámci územního plánování, přičemž žadatel
nemohl předvídat tuto skutečnost při přijetí závazku nebo při podání žádosti.
Zřízení veřejně prospěšné stavby podle zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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Potvrzení vyvlastňovacího úřadu (tj. obecního úřadu s rozšířenou působností nebo magistrátu statutárního města)
o vyvlastnění pozemku (včetně č.j., data vydání a data nabytí právní moci rozhodnutí, parcelního čísla pozemku a katastrálního území) nebo rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o vyvlastnění pozemku
Potvrzení OPŽL, z kterého bude zřejmé, kterému PB odpovídá dotčený vyvlastněný pozemek
Srovnávací tabulka půdních bloků a parcel

Případy vyšší moci, mimořádných okolností

Vážná přírodní katastrofa, která významně zasáhne zemědělský závod

Nahodilé zničení chovatelských budov zemědělského závodu způsobené nehodou.
Epizootická nákaza nebo choroba rostlin postihující všechna hospodářská zvířata nebo plodiny
zemědělce nebo jejich část.

Doklady žadatele prokazující vyšší moc, mimořádné okolnosti
- Protokol o místní šetření
- Notářské osvědčení o jiných skutkových dějích a stavu věci.
- Potvrzení pojišťovny.
- Poškození způsobené povětrnostními vlivy – dokládá se:
- Sdělení příslušného hydrometeorologického ústavu o
úhrnu srážek či síle větru atd.
- Notářské osvědčení o jiných skutkových dějích a stavu věci.
- Potvrzení pojišťovny.
- Potvrzení Státní veterinární správy
- Potvrzení státní rostlinolékařské správy (ÚKZÚZ)
-

RESTITUCE
- Změna uživatele pozemku v rámci restituce
majetku v souladu se zákonem č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Církevní restituce dle zákona č. 428/2012 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.

-

Vrácení historického majetku obci – změna uživatele v rámci vrácení historického majetku obci dle zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Změna uživatele pozemku v rámci pozemkové
úpravy dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemko- vých úpravách a pozemkových úřadech, ve znění
pozdějších předpisů.
-

Výpis z katastru nemovitostí na dotčený pozemek.
Potvrzení pozemkového úřadu, že vydal rozhodnutí (čj., ze
dne, nabytí právní moci, atd.), kterým byl vydán pozemek
uživatele vyplývající z výpisu nebo rozhodnutí pozemkového úřadu.
Potvrzení OPŽL, z kterého bude zřejmé, kterému PB odpovídá dotčená pozemková parcela vydaná rozhodnutím pozemkového úřadu.
Srovnávací tabulka půdních bloků a parcel
Dohoda mezi osobou oprávněnou a osobou povinnou dle
zákona č. 428/2012 Sb., která je schválena pozemkovým
úřadem, popřípadě rozhodnutí pozemkového úřadu.
Potvrzení OPŽL, z kterého bude zřejmé, kterému PB odpovídá dotčená vydaná pozemková parcela
Srovnávací tabulka půdních bloků a parcel
Prohlášení o neplatnosti nájemní smlouvy
Srovnávací tabulka půdních bloků a parcel
Výpis z katastru nemovitostí na dotčený pozemek. Potvrzení pozemkového úřadu, že vydal rozhodnutí (čj., ze dne,
nabytí právní moci), kterým byl vydán pozemek uživatele
vyplývající z výpisu nebo Rozhodnutí pozemkového úřadu
o výměně vlastnických vztahů v rámci pozemkové úpravy.
Potvrzení OPŽL, z kterého bude zřejmé, kterému PB odpovídá dotčený pozemek vydaný rozhodnutím pozemkového
úřadu o výměně vlastnických vztahů v rámci pozemkové
úpravy.
Srovnávací tabulka půdních bloků a parcel
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5. Zákres AEKO do map
5. 1. Obecné principy
Je možné používat pouze barevné mapy v měřítku 1:10000. Pro tituly biopásy, integrovaná produkce zeleniny a zatravňování orné půdy musí být použita mapa v měřítku 1:10000 nebo podrobnější.
V případě podání mapy, u které bude žadatel provádět jen ruční zákresy bez využití elektronické mapy připravené
v LPIS, se zákresy provádí pouze pro některá podopatření/tituly dle druhu podané žádosti (žádost o dotaci, žádost
o zařazení, žádost o změnu zařazení). Níže v textu je uvedeno, u kterých podopatření a v rámci které žádosti je povinností doložit mapu se zákresem.
Na automatickém zákresu z LPIS budou naopak zakresleny všechny tituly, ve kterých je žadatel aktuálně zařazen
nebo žádá o jejich zařazení. Případné úpravy je nutno učinit opět pouze v závislosti na druhu podávané žádosti. (Např.
žadatel je zařazen do ošetřování travních porostů a titulu biopásy. K datu podání Jednotné žádosti nedošlo oproti
aktuálnímu zařazení k žádné změně. Při tvorbě předtisku systém automaticky předpřipraví zákres pro ošetřování
travních porostů. Žadatel je však povinen upravit zákres pro biopásy – viz níže.)
Ve vztahu k žádosti o zařazení se mapa podává ke všem podopatřením.
Ve vztahu k žádosti o dotaci, je nutné provést zákres na mapě pro podopatření biopásy, v případě změny polohy
biopásu oproti stavu zařazení.
Ve vztahu k žádosti o změnu zařazení se podává mapa pouze s díly půdních bloků, kde daná změna nastala. Mapu
k žádosti o změnu zařazení není nutné podávat, jedná-li se pouze o stažení celých DPB z daného zařazení. Je-li žádost
o změnu zařazení podávána ve stejném termínu s žádostí o poskytnutí dotace, žadatel opět dokládá pouze jednu
sadu map se společným zákresem.
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5. 2. Metodika zákresu
Zákres pro všechny podopatření/ tituly v AEKO je prováděn červenou barvou.
V tabulce jsou popsány možné principy zákresu:
●● automatický zákres – možnost zákresu provedených automaticky aplikací LPIS (bez účasti žadatele),
●● zákres elektronickou digitalizací – možnost elektronického zákresu, který provádí sám žadatel v aplikaci
LPIS. Jde o zakreslení skutečností, které jsou nad možnosti automatického zákresu.
Metodika zákresu je pro všechny žádosti (žádost o dotaci, žádost o zařazení, žádost o změnu zařazení) shodná.
Tabulka č. 4 Metodika zákresu - AEKO:

Podopatření/ titul

Používané kódy

Automatický zákres

Zákres elektronickou digitalizací

Automaticky se vypl- Uživatel zakreslí speciálním nástrojem
ní kód podopatření plochu, na kterou žádá. Plocha bude
(červeně).
zvýrazněna červenou obrysovou čarou
IPO
a bude obsahovat systémem automaIPO – ovocný sad
Integrovaná
ticky umístěná červená písmena IPO.
produkce ovoce
Křížkem je vyznačeno umístění technického zařízení na sledování vývoje
teploty a vlhkosti vzduchu.
Automaticky se vypl- Uživatel zakreslí speciálním nástrojem
ní kód titulu (červe- plochu, na kterou žádá. Plocha bude
NOV – nadstavbová ně).
zvýrazněna červenou obrysovou čarou
ochrana vinic
IPV
a bude obsahovat systémem automaticky umístěná červená písmena NOV
Integrovaná
ZOV – základní ochrana
nebo ZOV.
vinic
produkce révy vinné
Křížkem je vyznačeno umístění technického zařízení na sledování vývoje
teploty a vlhkosti vzduchu.
Automaticky se vypl- Uživatel zakreslí kreslícím nástrojem
ní kód podopatření obrys červenou čarou a automaticky
IPZ
(červeně).
se umístí červeným písmem kód IPZ.
IPZ
Integrovaná
Křížkem je vyznačeno umístění techprodukce zeleniny
nického zařízení na sledování vývoje
teploty a vlhkosti vzduchu.
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Podopatření/ titul

Používané kódy

– obecná péče
o ext.louky a pastviny
MVLH – mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
MVLN – mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené
HSLN – horské a suchomilné louky nehnojené
HSLH – horské a suchoOTP
milné louky hnojené
Ošetřování travních
PODM – podmáčené a raporostů
šelinné louky
MODR – ochrana modrásků
CHRAS – ochrana chřástala polního
SST a V – suché stepní
trávníky a vřesoviště
DBP – druhově bohaté
pastviny
ZBS – zatravňování
orné půdy
ZBSV – zatravňování
orné půdy podél vodního útvaru
ZDRS – zatravňování
orné půdy regionální
ZATR
směsí
Zatravňování orné
ZDRSV – zatravňování
půdy
orné půdy podél vodního
útvaru regionální směsí
ZDOS – zatravňování
druhově bohatou směsí
ZDOSV – zatravňování
druhově bohatou směsí
podél vodního útvaru
ZAKL

Automatický zákres

Zákres elektronickou digitalizací

Automatické vyplně- Uživatel zakreslí speciálním nástrojem
ní kódu titulu (červe- plochu, na kterou žádá. Plocha bude
ně).
zvýrazněna červenou obrysovou čarou
a bude obsahovat systémem automaticky umístěná červená písmena managementu. Na daný blok bude možno
zakreslit pouze jeden titul.

Automaticky se vypl- Uživatel zakreslí speciálním nástrojem
ní kód titulu (červe- plochu, na kterou žádá. Plocha bude
ně).
zvýrazněna červenou obrysovou čarou
a bude obsahovat systémem automaticky umístěná písmena titulu (červeně).

Uživatel zakreslí speciálním nástrojem
Automaticky se vypl- plochu, kterou chce deklarovat v rámci
ní kód titulu (červe- žádosti o dotaci. Plocha bude zvýrazněBP
KBP – Krmný biopás
na červenou obrysovou čarou a bude
ně).
Biopásy
NBP – Nektarodárný
obsahovat systémem automaticky
biopás
umístěna písmena a číselné označení
pořadí zákresů biopásů (červeně).
Automaticky se vypl- Uživatel zakreslí speciálním nástroní kód podopatření jem plochu, kterou chce deklarovat
CCH
(červeně)
v rámci žádosti o dotaci. Plocha bude
Ochrana čejky cho- CCH
zvýrazněna červenou obrysovou čarou
cholaté
a bude obsahovat systémem automaticky umístěna písmena CCH
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6. Společné podmínky pro žadatele v AEKO
6. 1. Cross compliance – kontrola podmíněnosti
Poskytnutí dotace v AEKO je podmíněno plněním kontrolních požadavků cross compliance (tzv. kontrola podmíněnosti). Požadavky cross compliance zahrnují podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES)
a povinné požadavky na hospodaření (PPH). Jednotlivé požadavky a také snížení za jejich neplnění jsou stanoveny
nařízením vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských
podpor. Kontrolám podmíněnosti se detailně věnuje speciální publikace vydaná MZe „Průvodce zemědělce kontrolou
podmíněnosti platný pro rok 2015“.
Následky nesplnění podmíněnosti:
●● V případě jednorázového porušení kontrolovaného požadavku nebo normy snížení dosahuje max. 5 % z platby.
●● V případě opakovaného nesplnění (tj. v případě, že je v průběhu tří po sobě jdoucích kalendářních let zjištěno
opětovné nesplnění požadavku nebo normy) snížení nepřekročí 15 % z platby.
●● Pokud již bylo dosaženo snížení dotace ve výši 15 % a totéž nesplnění bude zjištěno znovu, bude považováno
za úmyslné (tzv. „úmysl z opakování“) a snížení se pohybuje ve výši 15-100 % z platby.
K neposkytnutí platby může dojít také v případě, kdy žadatel zmaří provedení kontroly podmíněnosti s výjimkou předem a v daném termínu ohlášených případů vyšší moci nebo mimořádných okolností.
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6. 2.	Vedení evidence o hnojivech, pomocných látkách, upravených kalech
a sedimentech (§ 9 odst. 2 písm. c) NV 75)
Podmínka
Žadatel v případě použití hnojiv (včetně statkových) vede evidenci hnojení v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb.,
o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) a uchovává tuto evidenci pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí
a užití dotace minimálně po dobu 10 let.
Sankce
Při porušení této podmínky se žadateli neposkytne dotace ve všech AEKO v daném kalendářním roce, ve kterém bylo
zjištěno porušení podmínky.
Za porušení podmínky se považuje pokud žadatel evidenci o hnojivech, pomocných látkách, upravených kalech a sedimentech nevede či ji vede tak, že není možné ověřit plnění podmínek souvisejících s hnojením a pastvou vyjmenovaných paragrafech NV 75 (§ 9 odst. 2 písm. b) bodem 1, § 15 odst. 9 písm. d), § 18 odst. 2, § 19 odst. 1, § 19 odst.
2 písm. d), § 19 odst. 3 písm. c) nebo d), § 19 odst. 4 písm. c) nebo d), § 19 odst. 5 písm. c), d), nebo e), § 19 odst.
6 písm. c) nebo d), § 19 odst. 8 písm. e), nebo § 19 odst. 9 písm. e), § 19 odst. 10 písm. c) nebo d), § 19 odst. 11)
písm. d), § 20 odst. 7 písm. c)). Za porušení podmínky se považuje i nepředložení evidence o hnojivech, pomocných
látkách, upravených kalech a sedimentech v průběhu fyzické kontroly na místě.
Poznámka:
Při vedení evidence o hnojivech, pomocných látkách, upravených kalech a sedimentech je nutno dodržovat zejména
následující obecné zásady:
●● evidence musí být vedena soustavně a řádně (pozor – je nutno zaznamenávat i pastvu hospodářských zvířat);
●● záznam o použití hnojiva, pomocné látky, upraveného kalu nebo sedimentu musí být v evidenci proveden do
30 dnů od ukončení jeho použití;
●● vede se evidence o množství, druhu a době použití hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů;
●● při vedení evidence nezáleží na formě, ale na obsahu;
●● evidence může být vedena několika způsoby (v papírové podobě, pomocí počítačových programů, s využitím
Portálu farmáře);
●● záznamy v evidenci mohou být řazeny podle pozemků, podle plodin nebo podle let;
●● evidence se uchovává 10 let a musí být na požádání předložena kontrolnímu orgánu, kterému také musí být
umožněno ověření údajů v ní uvedených (na základě dodacích listů, faktur apod.).

6.2.1. Jednotný postup pro hodnocení přívodu živin na DPB
6.2.1.1. Vedení evidence
●● Zemědělští podnikatelé jsou povinni vést evidenci o hnojivech a pomocných látkách v souladu s § 9 zákona
o hnojivech č. 156/1998 Sb.,.
●● Evidence musí obsahovat povinné údaje (katastrální území, pozemek, plodina, hnojení (nebo pastva zvířat),
použité hnojivo (výkaly zvířat), datum použití hnojiv (resp. doba pastvy), dávka hnojiv (zanechané množství
výkalů podle druhu a kategorie zvířat a přívod živin na 1 ha podle přílohy č. 3B vyhlášky 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv.
6.2.1.2. Jednotný postup pro hodnocení přívodu živin v rámci prováděných kontrol
Evidence hnojení
●● Způsob vedení evidence hnojiv a pomocných látek použitých na zemědělské půdě je stanoven vyhláškou č.
377/2013 Sb.
●● Limity zatížení N pro jednotlivá podopatření/tituly, včetně druhu použitého hnojiva jsou kontrolovány z vedené
evidence hnojení.
●● Pokud nejsou k dispozici výsledky rozborů v použitých statkových hnojivech, použijí se pro výpočet obsahy živin
stanovené v tabulce v příloze č. 3A vyhlášky č. 377/2013 Sb.
Evidence pastvy
●● Kontrola limitů N na pastvinách je kontrolována z evidence hnojení (v rámci přípravy na kontrolu je z IZR
ověřen stav chovaných zvířat).
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●● Zatížení se stanoví na základě záznamu o pastvě – DPB, na kterém je pastva prováděna, počet zvířat, druh,
věková a hmotnostní kategorie, celková délka pastevního období nebo jiného pobytu, celodenní pobyt nebo
návrat do stáje atd.
●● Pro evidenci přívodu živin výkaly a močí hospodářských zvířat při pastvě nebo pobytu zvířat na zemědělské
půdě se použijí údaje o produkci výkalů a moči uvedené v příloze č. 3B vyhlášky č. 377/2013 Sb.
●● Na základě přepočtu zvířat na dobytčí jednotky je stanovena průměrná roční produkce výkalů a moči a průměrný přívod celkového dusíku a dalších živin při pastvě zvířat nebo jejich jiném pobytu na zemědělské
půdě
○○ Na základě hmotnosti a počtu pasených zvířat jsou dle přepočtových koeficientů z přílohy 1C stanoveny
dobytčí jednotky, přičemž 1 DJ = 500 kg živé hmotnosti.
○○ Produkce výkalů na 1 DJ podle paseného druhu a kategorie zvířat je stanovena přílohou 3B.
○○ Výpočet průměrného přívodu živin do půdy je proveden dle normativů uvedených v příloze č. 3B.
●● V případě, že je pastevní chov zvířat kombinován s ustájením zvířat s produkcí statkových hnojiv, je průměrná
produkce statkových hnojiv ze zimního ustájení (v návaznosti na technologii ustájení a v přepočtu na DJ) stanovena dle přílohy č. 1A. Průměrný přívod živin ve hnojivech je následně určen dle přílohy č. 3A.
Postup výpočtu přívodu živin
●● Příklad 1: tři jalovice (od 6 měs. do 1 roku), celoroční pastva:
tři ks zvířat (prům. hmotnost 265 kg = 0,53 DJ/kus) = 3 x 0,53 = 1,59 DJ
Prům. produkce výkalů a moči = 1,59 x koef. 14,0 = 22,26 t výkalů a moči za rok
Prům. přívod dusíku = 22,26 x koef. 4,9 = 109,074 kg N/t/rok
●● Příklad 2: výkrm prasat domácích, ½ roční pastva, ½ roku hluboká podestýlka:
15 ks zvířat (prům. hmotnost 70 kg = 0,14 DJ/kus) = 15 x 0,14 = 2,1 DJ.
Pastva:
Prům. produkce výkalů a moči (příloha 1A, výkaly a moč = neředěná kejda) = 2,1 DJ x koef. 12,0 = 25,2 t/
rok = 12,6 t výkalů a moči za ½ roku.
Průměrný přívod N (příloha 3C): 95 x 2,1 x 0,5 = 99,8 kg N/t/1/2 roku
Hluboká podestýlka:
Prům. produkce statkových hnojiv = 2,1 DJ x koef. 9,6 = 20,16 t/rok = 10,08 t statkových hnojiv za ½ roku.
Průměrný přívod N: 10,08 x koef. 8,5 = 85,68 kg N/t/1/2 roku
Celková prům. produkce statkových hnojiv = 13,12 + 10,08 = 23,2 t/rok
Celkový prům. přívod N = 95 + 85,68 = 180,68 kg N/t/rok
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6. 3.	Vedení evidence o používání přípravků na ochranu rostlin (§ 9 odst. 2
písm. d) NV 75)
Podmínka
Žadatel v případě použití přípravků na ochranu rostlin vede záznamy o používání těchto přípravků v souladu s čl. 67
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a uchovává
tuto evidenci pro potřeby kontroly prokazující poskytnutí a užití dotace minimálně po dobu 10 let.
Sankce
Při porušení této podmínky se žadateli neposkytne dotace ve všech AEKO v daném kalendářním roce, ve kterém bylo
zjištěno porušení podmínky.
Za porušení podmínky se považuje pokud žadatel evidenci o používání přípravků na ochranu rostlin nevede či ji vede
tak, že není možné ověřit plnění podmínek souvisejících s omezením použití přípravků na ochranu rostlin ve vyjmenovaných paragrafech NV 75 (§ 12 odst. 5 písm. a) a b) § 13 odst. 5 písm. a) až e), § 13 odst. 6, § 13 odst. 7, § 15
odst. 6 písm. a), § 19 odst. 2 písm. e), § 19 odst. 3 písm. g), § 19 odst. 4 písm. g), § 19 odst. 5 písm. h), § 19 odst. 6
písm. g), § 19 odst. 7 písm. g), § 19 odst. 8 písm. h), § 19 odst. 9 písm. i), § 19 odst. 10 písm. k), § 19 odst. 11 písm.
g, § 20 odst. 8 písm. b), § 21 odst. 6 písm. a)). Za porušení podmínky se považuje i nepředložení evidence o používání
přípravků na ochranu rostlin v průběhu fyzické kontroly na místě.
Poznámka:
Při vedení evidence o používání přípravků na ochranu rostlin je nutno dodržovat zejména následující obecné zásady:
●● evidence o používání přípravků na ochranu rostlin musí být vedena bezodkladně (údaje o použití přípravků
musí být zaznamenány nejpozději následující den);
●● při vedení evidence nezáleží na formě, ale na obsahu;
●● evidence může být vedena několika způsoby (v papírové podobě, pomocí počítačových programů, s využitím
Portálu farmáře);
●● evidence se uchovává 10 let a musí být na požádání předložena kontrolnímu orgánu, kterému také musí být
umožněno ověření údajů v ní uvedených (na základě dodacích listů, faktur apod.).
Kontrola evidence se zaměřuje na shodu evidovaných údajů s předepsanými relevantními údaji, kterými jsou:
●● ošetřovaný objekt (plodina, kultura, skleník apod.);
●● rozsah, velikost (plocha, výměra apod.);
●● datum aplikace (použití);
●● přípravek;
●● způsob aplikace (použití);
●● celkové množství aplikovaného (použitého) přípravku;
●● dávkování (dávka na jednotku v litrech, kg);
●● účel aplikace (cílový škodlivý organismus nebo jiný účel).
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6. 4.	Posuzování užívané výměry, kultury a období rozhodné pro poskytnutí
dotace (§ 9 odst. 3 NV 75)
Období rozhodné pro posuzování dotačních podmínek v pětiletém závazku je pro všechny tituly od 1. 1. do 31. 12.
kalendářního roku, s výjimkou podopatření biopásy, kdy je od 1. 4. do 31. 3. kalendářního roku.
Období rozhodné pro posuzování užívání výměry zemědělské půdy a kultury podle LPIS pro účely posouzení každoročně podávané žádosti o poskytnutí dotace je pro všechna podopatření ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace
do 31. 12. příslušného kalendářního roku, s výjimkou podopatření biopásy, kdy je toto období ode dne podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. 3. následujícího kalendářního roku.
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6. 5. Vykázání veškeré zemědělské půdy
Žadatel musí v jednotné žádosti vykázat veškerou zemědělskou půdu, kterou má k dispozici, bez ohledu na to, zda
na ni žádá podporu či nikoliv. Jestliže tak neučiní, bude mu udělena sankce, o kterou se sníží vyplácená podpora.
Jestliže žadatel užívá zemědělskou půdu, kterou nemá vedenou v Evidenci, je nutné, aby ji do Evidence nahlásil, a to
bez ohledu na to, zda na ni bude žádat o poskytnutí dotace či nebude.
Sankce je odstupňována podle výše rozdílu mezi celkovou plochou vykázanou v jednotné žádosti a souhrnem této
plochy a plochy v žádosti nevykázané. Pokud je tento rozdíl
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy vykázané v jednotné žádosti sankce je 1 %,
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy vykázané v jednotné žádosti sankce je 2 %,
c) vyšší než 5 % plochy vykázané v jednotné žádosti sankce je 3 %.
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6. 6. Kombinovatelnost AEKO s dotacemi poskytovanými MŽP
Na dílech půdních bloků zařazených do AEKO je možné provádět z dotací MŽP takové činnosti, které jsou svým
charakterem odlišné od činností financovaných v AEKO (a pokud jsou v souladu s pravidly pro evidenci ploch plnících mimoprodukční funkce v LPIS tj. metodika LPIS). Jedná se například o výsadbu linií, skupin dřevin nebo tvorbu
tůněk a malých vodních ploch, revitalizace vodních toků, revitalizace blat, revitalizace nivy nebo mokřadu, odstranění
nežádoucích náletových a invazních dřevin, ošetření památného stromu, údržbu tůňky pro obojživelníky, výstavbu
oplocení mokřadu atd.
POZOR! Vždy je nutné zvážit, zda realizace opatření prováděného v rámci dotací MŽP nebude mít vliv na změnu
(snížení) výměry dílu půdního bloku v AEKO, neboť takové snížení výměry není v rámci AEKO pardonováno! Výše
zmíněné aktivity je možné realizovat dle příslušných limitů pro plochy plnící mimoprodukční funkce na zemědělské
půdě. Kritéria pro ponechání plochy plnící mimoprodukční funkce na zemědělské půdě jako součásti dílu půdního
bloku jsou uvedena v metodických pokynech pro aktualizaci LPIS.
Na dílech půdních bloků zařazených do AEKO je možné provádět z dotací MŽP takové činnosti, které jsou svým
charakterem podobné činnostem financovaným v AEKO, ale pouze v případě, kdy dotace MŽP hradí jiný dodatečný
náklad než, který je již zohledněn v platbě AEKO (viz příloha č. 4 PRV). Jedná se například o posun termínu seče,
ponechání nepokosených ploch, ruční seč, dodatečná seč, založení druhově bohatého travního porostu přísevem,
podpora extenzivního hospodaření (zákaz hnojení) atd. POZOR! Pokud je žadateli v rámci AEKO již hrazena újma
vznikající nastavením podmínek v AEKO (např. újma za snížení výnosu píce z důvodu pozdní seče či nehnojení)
nelze činnost, která vede ke vzniku této újmy, podporovat ještě z dotací MŽP.
POZOR! Vždy je nutné zvážit, zda realizace opatření prováděného v rámci dotací MŽP nebude mít vliv na plnění
podmínek rozhodných pro poskytnutí dotace v AEKO. V případě kolizí je možné využít nastavených mechanismů
souhlasného vyjádření OOP.
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6. 7.	Podmínky oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv a oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin
(§ 9 odst. 2 písm. b) bod 2 a 3 NV 75)
Každý žadatel, který žádá o dotaci v AEKO se zavazuje hospodařit v souladu s podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv a v souladu s podmínkami oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu
rostlin. Tyto podmínky jsou žadatelé povinni dodržovat na celé výměře zemědělského podniku, bez ohledu na to, zda
je konkrétní pozemek zařazen v AEKO či nikoliv.

6.7.1. Podmínky oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv v AEKO
Minimální požadavky pro použití hnojiv v AEKO jsou následující:
1. podmínka stanovená v § 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?“,
2. podmínka stanovená v § 11 odst. 2 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním
programu: „Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý,
sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod?“,
3. podmínka stanovená v § 7 odst. 6 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním
programu: „Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?“,
4. podmínka stanovená v § 7 odst. 8 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním
programu: „Je při hnojení zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku?“,
5. podmínka stanovená v § 11 odst. 3 nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním
programu: „Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a travním porostu se sklonitostí
nad 100, s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do
24 hodin po jejich použití?“

6.7.2. 	Podmínky oblasti minimální požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin v AEKO
Minimální požadavky pro použití přípravků na ochranu rostlin jsou následující:
1. podmínka stanovená v § 86 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Má podnikatel používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona
č. 326/2004 Sb.?“,
2. podmínka stanovená v § 61 odst. 1 a § 64 odst. 4 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu
testování podle zákona č. 326/2004 Sb.?“,
3. podmínka stanovená v § 46 písm. a) bodech 1 a 5 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
„Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných
výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti
skladovaných přípravků?“.

6.7.3 	Vyhodnocení porušení podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití
hnojiv a podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na
ochranu rostlin v agroenvironmentálně-klimatických opatřeních.
SZIF, popřípadě delegovaná kontrolní organizace bude při kontrole na místě zjišťovat plnění všech minimálních požadavků za každou z oblastí minimálních požadavků. V případě zjištěného nedodržení podmínek některého z požadavků je toto nedodržení podmínek bodově ohodnoceno v závislosti na rozsahu, závažnosti a trvalosti porušení požadavku (část B přílohy č. 1 k NV 75). Následně je bodové hodnocení převedeno na slovní (část C přílohy č. 1 k NV 75).
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6.7.3.1 Bodové vyhodnocení nesplnění podmínek oblasti minimálních požadavků pro
použití hnojiv a podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin
Oblast minimálních požadavků pro použití hnojiv
1. Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek v období zákazu hnojení?
malý
nedodržení do 5
ha plochy, kde je
období zákazu
hnojení
6

rozsah
střední
nedodržení 5 –
10 ha plochy,
kde je období
zákazu hnojení
8

velký
nedodržení nad
10 ha plochy,
kde je období
zákazu hnojení
10

závažnost
střední

malá

velká

použití do
20 kg N/ha

použití
20-40 kg
N/ha

použití
nad 40 kg
N/ha

6

8

10

trvalost
ne
ano

x

10

body
max

30

Pozn.: splnění požadavku zemědělec prokazuje údaji v předložené evidenci o hnojivech použitých na zemědělské
půdě. V případě potřeby je možno kontrolovat i knihu jízd nebo výkaz práce. Kontrolní orgán může kontrolovat plnění
požadavku také na místě v období zákazu hnojení
2. Byl dodržen zákaz pěstování erozně nebezpečných plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice
a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25
metry od útvaru povrchových vod?
závažnost
malá
střední
erozně nebez- erozně nebezpečné plodiny pečné plodiny
nedodržení na byly pěstovány byly pěstovány
nedodržení
nedodržení
na ploše do 5 na ploše 5-10 ploše nad 10 na pozemcích na pozemcích
se sklonem
ha pozemků
se sklonem
ha pozemků
ha pozemků
se sklonem
nad 7°, které nad 7°, které
se sklonem
se sklonem
nad 7°, které nad 7°, které nad 7°, které současně sou- současně sousedí s útvary
současně sou- současně sou- současně sou- sedí s útvary
povrchových
sedí s útvarem sedí s útvarem sedí s útvarem povrchových
povrchových
povrchových vod, v délce do vod, v délce
povrchových
26 - 50 m
25 m
vod
vod
vod
4
6
8
4
6
malý

rozsah
střední

velký

velká
erozně nebezpečné plodiny
byly pěstovány
na pozemcích
se sklonem
nad 7°, které
současně sousedí s útvary
povrchových
vod, v délce
nad 50 m
8

trvalost
ne
ano

x

10

body
max

26

Pozn.: v rámci tohoto požadavku jsou kontrolovány DPB, které přímo sousedí, tj. přímo se dotýkají břehové čáry útvaru povrchových vod a PB, které jakoukoliv svou částí jsou od břehové čáry útvaru povrchových vod vzdáleny do 25 m.
Splnění požadavku zemědělec prokazuje údaji v předložené evidenci o hnojivech použitých na zemědělské půdě. Lze
popřípadě kontrolovat i knihu jízd nebo výkaz práce. Kontrolní orgán může ověřit plnění požadavku také v průběhu
vegetačního období fyzickou kontrolou na místě. Výše uvedené se nevztahuje na svahy upravené terasováním.
3. Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek na půdu zaplavenou, přesycenou vodou, promrzlou nebo pokrytou sněhem?
malý
nedodržení na
ploše do 5 ha
4

rozsah
střední
nedodržení na
ploše 5 - 10
ha
6

velký
nedodržení
na ploše nad
10 ha
8

malá
použití do 20
kg N/ha
4

závažnost
střední

velká

použití 20 - 40 použití nad 40
kg N/ha
kg N/ha
6
8

trvalost
ne
ano

x

10

body
max

26

Pozn.: kontrola tohoto požadavku probíhá v terénu a ve zranitelných oblastech je plnění specifikováno na všechny
dusíkaté hnojivé látky. Výjimkou jsou skliditelné rostlinné zbytky a výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty při
pastvě nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku.
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4. Je při hnojení dusíkatými hnojivými látkami zajištěno rovnoměrné pokrytí pozemku?
malý
nedodržení do
10 ha
4

rozsah
střední
nedodržení na
ploše 10 - 20
ha
6

velký
malá
nedodržení na nerovnoměrploše nad 20 nost pokrytí do
ha
25 %
8
4

závažnost
střední
nerovnoměrnost pokrytí
26 - 50%
6

velká
nerovnoměrnost pokrytí
nad 50 %
8

trvalost
ne
ano

x

10

body
max

26

Pozn.: rovnoměrnost pokrytí pozemku hnojivem se kontroluje vždy v terénu. Při podezření na porušení probíhá též
kontrola dat aplikace hnojiv podle evidence o hnojivech, knihy jízd, popř. výkazů práce. Za rovnoměrné se považuje
vyrovnané rozprostření hnojiva na ploše hnojeného půdního bloku. Zhodnocení rovnoměrnosti nebo nerovnoměrnosti použití hnojiva vždy závisí na posouzení inspektora v rámci fyzické kontroly na místě. Aktuální stav v terénu musí
být vždy dokumentován (pomocí fotodokumentace). V žádném případě se však neposuzuje rovnoměrnost v řádu
rozdílů jednotek procent. Za porušení se považují zásadní chyby v aplikaci, zejména je-li některá část pozemku zjevně
hnojena výrazně více než ostatní.
5. Byl dodržen zákaz použití dusíkatých hnojivých látek na orné půdě a travním porostu se sklonitostí nad 10°,
s výjimkou tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin
po jejich použití?
malý
nedodržení na
ploše do 5 ha

rozsah
střední
nedodržení na
ploše 5 - 10
ha
5

velký
nedodržení
na ploše nad
10 ha
6

malá

závažnost
střední

velká

použití do 20
kg N/ha

použití 20 –
40 kg N/ha

použití nad 40
kg N/ha

trvalost
ne
ano

body
max

4
3
4
6
x
10
22
Pozn.: splnění požadavku prokazuje zemědělský podnikatel kontrolnímu orgánu prostřednictvím záznamů v evidenci
o hnojivech použitých na zemědělské půdě. Kontrolní orgán provede kontrolu záznamů v předložené evidenci s výpisem obhospodařovaných pozemků s průměrnou sklonitostí převyšující 10°. Plnění požadavku lze také ověřit fyzickou
kontrolou na místě. Zákaz se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky.

Oblast minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin
1. Má podnikatel, používající přípravky na ochranu rostlin, nakládání s nimi zabezpečeno odborně způsobilou osobou podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.?
malý

rozsah
střední

x

x

velký
pevně stanoveno
3

malá

závažnost
střední

x

x

velká
pevně stanoveno
3

trvalost
ne
ano

body
max

x

x
x
x
x
1
x
7
Pozn.: kontrolní orgán bude požadovat předložení platného osvědčení Státní rostlinolékařské správy resp. po 1.
1. 2014 ÚKZÚZ o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky vydané podle § 86 zákona č. 326/2004 Sb.,
v platném znění osobám, které řídí nakládání s přípravky na ochranu rostlin v rámci podnikání a vykonávají dohled
nad touto činností včetně dohledu nad osobou, která je držitelem osvědčení I. stupně a nakládá s přípravky na
ochranu rostlin podle § 86 odst. 1 zákona nebo předložení rozhodnutí Ministerstva zemědělství o uznání odborné
kvalifikace příslušníků jiných členských států EU.

2. Bylo profesionální zařízení pro aplikaci přípravků používané v rámci podnikání podrobeno kontrolnímu testování
podle zákona č. 326/2004 Sb.?
malý

rozsah
střední

x

x

x

x

velký
pevně stanoveno
3

malá

závažnost
střední

x

x

x

x

velká
pevně stanoveno
3

trvalost
ne
ano
x
1

x

body
max

7

Pozn.: kontrolní orgán bude požadovat platný doklad (osvědčení) o funkční způsobilosti, který se vydává pro zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin v souladu s intervaly kontrolního testování stanovenými vyhláškou č.
207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin.
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3. Jsou přípravky na ochranu rostlin uskladněny v originálních obalech podle jejich druhů a odděleně od jiných
výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků?
malý

rozsah
střední

velký

x

pevně stanoveno

x

x

3

x

malá
1 druh skladovaného přípravku (podle
obchodního
názvu)
1

závažnost
střední
velká
2 - 5 druhů
6 a více druhů
skladovaných skladovaných
přípravků
přípravků
(podle obchod- (podle obchodního názvu)
ního názvu)
2
3

trvalost
ne
ano

body
max

x

1

x

7

Pozn.: předmětem kontroly bude přehledné uložení přípravků ve skladu podle druhu a v originálním obalu, odděleně
podle obchodních názvů, aby se předešlo možné záměně přípravků při výdeji ze skladu, dále oddělené skladování
(ve vymezené části skladu nebo regálu) přípravků určených k likvidaci a zda ve skladu s přípravky nejsou skladovány
výrobky, které mohou ovlivnit vlastnosti přípravků (barvy, laky, rozpouštědla, ropné výrobky apod.)
6.7.3.2 Převod bodového vyhodnocení na slovní
Bodové ohodnocení každé z oblastí minimálních požadavků je převedeno na slovní na základě procentuálního poměru získaných bodů vůči celkovému počtu bodů za danou oblast.
Tabulka č. 5 Převod bodového vyhodnocení na slovní
Zisk bodů z maximálního možného porušení
do 10 % včetně
vyšší než 10 % do 40 % včetně
vyšší než 40 % do 80 % včetně
nad 80 %

Celková míra porušení
zanedbatelné porušení
malé porušení
střední porušení
velké porušení

6.7.4 Sankce ukládané za porušení podmínek oblasti minimálních požadavků pro
použití hnojiv a podmínek oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin v agroenvironmentálně-klimatických opatřeních.
SZIF vyhodnotí zprávu o kontrole za každý jednotlivý požadavek. Následně SZIF sečte míru porušení všech požadavků
za každou oblast a stanoví celkovou míru porušení za danou oblast. Pokud u žadatele proběhlo více kontrol, při kterých bylo zjištěno porušení stejného požadavku, pak SZIF do celkové míry porušení započítá pouze porušení s nejvyšší
mírou.
SZIF dále vyhodnotí, zda nedošlo k opakovanému porušení některého z požadavků. Opakováním je myšleno nedodržení podmínek stejného požadavku ve více kalendářních letech během trvání závazku. Za opakované porušení není
považováno opakované zjištění porušení některého z požadavků v jednom kalendářním roce.
Celkové bodové ohodnocení dané oblasti minimálních požadavků je podle tabulky č. 5 (část C přílohy č. 1 k NV 75) je
převedeno na slovní vyhodnocení celkové míry porušení.
Na základě vyhodnocení celkové míry porušení je udělena sankce snížení dotace AEKO o:
●● 0 %, bylo-li zjištěno celkové zanedbatelné porušení,
●● 3 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,
●● 5 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení,
●● 10 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.
V případě zjištěného opakovaného porušení je uděleno snížení dotace ve výši dvojnásobku procentuálního snížení
odpovídající dané míře porušení, tj.:
●● 6 %, bylo-li zjištěno celkové malé porušení,
●● 10 %, bylo-li zjištěno celkové střední porušení, nebo
●● 20 %, bylo-li zjištěno celkové velké porušení.
Snížení dotace se vztahuje na veškeré dotace AEKO žadateli vyplácené v daném kalendářním roce.
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6. 8. Sankční systém AEKO
V AEKO je zaváděný nový sankční systém zohledňující nejen závažnost porušení, ale i opakování porušení podmínky.
V tomto se sankční systém liší od AEO v PRV 2007 – 2013, kde nebyl princip opakování porušení zohledněn.
Sankční systém se dá nově rozdělit do tří částí:
●● sankce za porušení podmínek oblasti minimálních požadavků na použití hnojiv a oblasti minimálních požadavků na použití přípravků na ochranu rostlin,
●● sankce za porušení podmínek AEKO vztahující se k danému roku kdy k porušení podmínky došlo,
●● sankce za porušení podmínek AEKO vztahující se k celému období závazku.
Sankční systém za porušení podmínek oblastí minimálních požadavků, včetně popisu principu bodového vyhodnocení každého kontrolovaného požadavku je podrobně popsán v předcházející kapitole 6.7 Podmínky oblasti minimálních požadavků pro použití hnojiv a oblasti minimálních požadavků pro použití přípravků na ochranu rostlin.

6.8.1 Výše udělovaných sankcí
Za první porušení podmínek AEKO, s výjimkou podmínek oblasti minimálních požadavků na použití hnojiv a oblasti
minimálních požadavků na použití přípravků na ochranu rostlin, jsou v závislosti na konkrétním porušení uplatňovány
následující sankce:
●● snížení dotace v roce kdy k porušení došlo o
○○ 3%
○○ 10%
○○ 25%
○○ 50%,
●● neposkytnutí dotace v roce kdy k porušení podmínky došlo,
●● vyřazení žadatele z příslušného podopatření a navrácení veškerých poskytnutých dotací v tomto podopatření.
Výše udělovaných sankcí za první porušení je uvedena u každé z podmínek v podrobném popisu podmínek provádění
jednotlivých podopatření a titulů v kapitole 8.

6.8.2 Princip opakování
V případě že SZIF u žadatele zjistí opakované porušení stejné podmínky ve více letech v průběhu trvání závazku, pak
je sankce uplatňovaná za každé opakované porušení navýšena vždy o jednu úroveň za každé opakované porušení.
Příklad:
Žadatel zařazený v podopatření IP ovoce v prvním roce závazku nesplní podmínku provádění prosvětlovacího řezu
korun ovocných stromů. SZIF žadateli po zjištění nesplnění této podmínky sníží dotaci v prvním roce o 3%. Ve třetím
roce závazku žadatel opět nesplní podmínku prosvětlovacího řezu korun ovocných stromů. Nesplnění stejné podmínky vícekrát po sobě v průběhu trvání závazku SZIF vyhodnotí jako opakované porušení dané podmínky a žadateli
sníží za tento třetí rok dotaci o 10%. Pokud by žadatel podmínku nesplnil i v následujícím roce, pak by mu byla dotace
sníženo již o 25 %.
Žadateli takto může být zvyšováno procentuální snížení dotace. Pokud již žadatel dosáhl úrovně snížení dotace
o 50 %, pak je mu za následující opakované nesplnění podmínky udělena sankce neposkytnutí dotace v roce, kdy
bylo toto opakované porušení zjištěno.
Za opakování porušení se nepovažuje opakované zjištění porušení jedné a té samé podmínky v jednom kalendářním
roce.

6.8.3 Sankce vztahující se k celému období závazku.
V podopatření IP révy vinné jsou nově maximální počty aplikací konvenčních POR na ochranu rostlin proti plísni révové a proti padlí révovému stanoveny jako průměr za celé pětileté období závazku. V návaznosti na tuto změnu jsou
i sankce za porušení těchto podmínek upravujících maximální počty aplikací konvenčních POR vztaženy vůči celému
závazku.
Sankce jsou v závislosti na míře porušení, tj. na počtu aplikací provedených nad maximální povolené množství, udělovány ve výši 25% nebo 50% snížení za všechny roky trvání závazku, popřípadě je žadatel vyřazen z podopatření IP
révy vinné.
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Pokud SZIF žadateli udělí sankci ve formě snížení dotace o 25 nebo 50%, pak se toto snížení aplikuje zpětně na
všechny roky závazku. SZIF v tomto případě příslušnou částku odečte z dotace poskytované v daném roce, kdy porušení zjistil. V případě zjištění porušení podmínek po ukončení závazku je žadateli udělena vratka na příslušnou částku
a žadatel je povinen toto poměrnou část dotace vrátit.
Příklad:
SZIF při kontrole na místě v pátém roce závazku zjistil, že žadatel za celou dobu závazku použil celkem 32 aplikací
konvenčních POR proti plísni šedé. Žadatel tedy nesplnil podmínku maximálního počtu 30 aplikaci POR proti plísni
šedé.
SZIF toto vyhodnotí jako nesplnění podmínky a žadateli udělí sankci ve formě snížení dotace o 25 % za všechny roky
závazku, tj. v pátém roce bude žadateli dotace snížena o 25% a za první až čtvrtý rok bude žadateli udělena vratka
dotace na částku odpovídající 25 % dotace vyplácené v jednotlivých letech.

6.8.4 Vyřazení z podopatření
Pokud je u žadatele zjištěno nesplnění podmínek vedoucích k vyřazení z daného podopatření (např. podmínky odběru
vzorků ovoce a zeleniny za účelem zjištění obsahu sledovaných těžkých kovů v IP ovoce a zeleniny, nebo aplikace více
jak 35 konvenčních POR proti plísni révové v IP révy vinné), SZIF žadatele vyřadí z příslušného podopatření, žadateli
neposkytne dotaci v roce, kdy k porušení podmínky došlo a zároveň žadateli udělí vratku dotace na celé období trvání
závazku, tj. od prvního roku závazku do data vyřazení, viz kapitola 4.5.
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6. 9. Obnova trvalého travního porostu
Zákon o zemědělství dovoluje jednou za pět let trvalý travní porost za účelem zúrodnění rozorat. Rozorání za účelem
zúrodnění a provádění obnovy trvalého travního porostu se nepovažuje za změnu kultury trvalý travní porost na kulturu
orná půda v LPIS. Obnova trvalých travních porostů patří mezi radikální způsoby zlepšení druhové skladby porostů, a proto je vhodné vycházet z druhového složení stávajícího porostu a ekologických podmínek stanoviště. Primárním účelem
obnovy trvalých travních porostů je zlepšení mimoprodukčních a produkčních funkcí trvalého travního porostu.
V rámci provádění obnovy trvalého travního porostu je vyžadováno, aby se do 31. srpna nacházel na obnovované
ploše souvislý travní porost a byla buď provedena první seč spolu s odklizením biomasy, nebo byla sklizena krycí
plodina (zde sklizeň krycí plodiny nahrazuje první seč).
Zemědělec v případě provádění obnovy musí dodržovat všechny ostatní podmínky rozhodné pro poskytnutí dotace.
Výjimka se tedy vztahuje jen na termín provedení první seče s odklizem biomasy, pokud je termín první seče v rámci
NV 75 stanoven před 31. 8.
U dílů půdních bloků, které jsou zařazeny v podopatření ošetřování travních porostů a nacházejí se v ZCHÚ, OP NP
nebo Natura 2000 je povolení obnovy trvalých travních porostů závislé na souhlasném vyjádření OOP. U titulu trvale
podmáčené a rašelinné louky a suché stepní trávníky a vřesoviště je po dobu závazku zakázáno provádět obnovu
travního porostu.
V případě provádění obnovy trvalého travního porostu, není zakázáno provádět plošnou aplikaci herbicidů v případě
souhlasného vyjádření OOP.
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7. Časté chyby
Při podávání žádosti o zařazení, žádosti o poskytnutí dotace a v průběhu závazku se někteří žadatelé v minulém programovém období dopouštěli zbytečných chyb vedoucích často ke snížení či neposkytnutí dotace, nebo k udělení tzv.
„vratky“ na celé období, po které je žadatel zařazen. V extrémním případě mohlo dojít až k vyřazení žadatele z podopatření/titulu. V této kapitole uvádíme přehled nejčastěji se opakujících chyb.

7.1. Změny v LPIS
Na základě § 3g odst. 11 zákona o zemědělství, ve znění účinném od 1. ledna 2015 právní účinky provedené aktualizace evidence půdy na základě ohlášení změny uživatelem nastávají nejdříve dnem bezprostředně následujícím po
dni, kdy OPŽL změnu v evidenci půdy provede, a nejpozději pátým dnem od doručení ohlášení, nebo nastávají později,
jestliže to vyplývá ze zjištěných důkazů.
Pokud žadatel provádí jakékoli změny v LPIS je třeba mít na paměti, že tyto změny jsou účinné až následující den.
Z tohoto důvodu není možné v jeden den provádět změny v LPIS a podávat ŽOD, ŽZZ nebo ŽOZ!
Pokud žadatel chce provádět změny na DPB se závazkem v podopatření biopásy, musí mít v LPIS tyto DPB evidované
nejméně do 31. 3., a to jako kulturu standardní orná půda. V opačném případě (například vyškrtnutí DPB, ztráta DPB)
udělí SZIF žadateli sankci!
Pokud žadatel zařazuje DPB do podopatření OTP, musí být skutečnosti uvedené v žádosti v souladu s údaji k danému
DPB v LPIS!
Pokud žadatel zařazuje DPB do podopatření Zatravňování orné půdy, je nutné v průběhu 1. roku zařazení změnit u tohoto DPB v LPIS kulturu z R na kulturu G nebo T (v souladu s § 3g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném
znění, který udává pro změnu kultury v LPIS lhůtu 30 dnů od provedení změny).

7.2. Uvedení nesprávných údajů a chyby při opravě žádostí
Při podávání žádosti o zařazení a žádosti o dotaci je nutné zkontrolovat správnost údajů uvedených v žádostech.
Jedná se zejména o kontrolu deklarovaných titulů u OTP.

7.3. Nedodržení doby trvání závazku
Před vstupem do závazku AEKO je třeba si uvědomit, že se žadatel zavazuje po dobu 5 let hospodařit na zařazené
ploše. Pokud žadatel o nějakou část výměry přijde z nepardonovaného důvodu, je to vždy považováno za porušení
podmínek závazku a sankcionováno dle evropských pravidel.
V případě zařazení DPB do podopatření biopásy končí závazek až 31.3. posledního roku závazku a do té doby musí
žadatel mít tento DPB v LPIS registrován!
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8. Podrobné podmínky jednotlivých AEKO (§ 12 - § 22 NV 75)
8. 1. Integrovaná produkce ovoce (§ 12 NV 75)
8. 1. 1. Předmět dotace
Předmětem dotace v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce je plocha zemědělské půdy s kulturou ovocný
sad (S), na které se pěstuje některý z druhů ovocných stromů nebo ovocných keřů uvedených v tabulce č. 6
Tabulka č. 6
Druh ovocného stromu
Broskvoň
Hrušeň
Jabloň
Meruňka
Slivoň
Třešeň
Višeň

Druh ovocného keře
Angrešt
Maliník
Ostružiník
Rybíz

Žádost o dotaci lze podat pouze na díl půdního bloku vedený v evidenci ovocných sadů (§ 2 zákona č. 147/2002
o ÚKZÚZ), na kterém se nachází výsadba některého z druhů ovocných stromů nebo ovocných keřů uvedených v tabulce č. 6 (příloha č. 7 k NV 75) alespoň o minimální hustotě výsadby:
●● u jádrovin 500 životaschopných jedinců,
●● u peckovin 200 životaschopných jedinců
●● u bobulovin 2000 životaschopných jedinců.
Na ovocný sad nesplňující podmínku evidence v evidenci ovocných sadů nebo výsadby některého z podporovaných
druhů ovocných stromů nebo keřů v alespoň minimální hustotě není možné podat žádost o dotaci.

8. 1. 2. Sazba dotace
404 EUR/ha ovocného sadu
Poznámka:
Dotace je vyplácena v Kč. Pro rok 2015 se pro přepočet použije směnný kurz, který činí 27,735 Kč/EUR.

8. 1. 3. Náležitosti žádosti o zařazení do podopatření integrovaná produkce ovoce
Nedílnou součástí žádosti o zařazení do podopatření IP ovoce je vyplněný formulář k žádosti (ovoce).
Žadatel je povinen do podopatření IP ovoce zařadit všechny díly půdních bloků s kulturou ovocný sad.
K žádosti o zařazení je nutné přiložit mapu dílů půdních bloků s kulturou ovocný sad (viz kapitola 5 této metodiky),
s vyznačením umístění technického zařízení k zjišťování klimatických údajů a výskytu škodlivých organismů.

8. 1. 4. Podmínky vstupu a kombinovatelnost s jinými AEKO a jinými opatřeními
Do podopatření IP ovoce může vstoupit jen žadatel, který ke dni podání žádosti o zařazení obhospodařuje alespoň 0,5
ha ovocného sadu evidovaného v LPIS.
Podopatření integrovaná produkce ovoce není na jednom dílu půdního bloku kombinovatelné s jakýmkoliv jiným podopatřením v AEKO, s opatřením AEO podle NV 79 nebo s opatřením EZ podle NV 76.
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8. 1. 5. Podmínky poskytnutí dotace v podopatření integrovaná produkce ovoce
a sankce za jejich porušení
Podmínka č. 1
Žadatel na všech dílech půdních bloků s kulturou ovocný sad neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených v části A přílohy č. 3 k NV 75
Mezi zakázané účinné látky, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v IP ovoce, patří:
alpha-cypermethrin, cypermethrin, deltamethrin, fenpyroximate, chlorpyrifos, chlorothalonil, lambda-cyhalothrin, pirimiphos-methyl, zeta-cypermethrin.
Sankce
Neposkytnutí dotace na veškerou výměru v podopatření IP ovoce v roce kdy k porušení této podmínky došlo.
Poznámka
K vyhledávání přípravků na ochranu rostlin, které z důvodů obsahu zakázané účinné látky nelze použít, je možné
využít on-line Seznamu registrovaných přípravků na internetových stránkách ÚKZÚZ.
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/
Podmínka č. 2
Žadatel neaplikuje herbicidy v meziřadí ovocného sadu.
Meziřadím se rozumí plocha sadu sloužící k ošetřování sadu, pohybu techniky a ostatním agrotechnickým operacím.
Do plochy meziřadí není zahrnována plocha příkmenného pásu.
Sankce
Za porušení této podmínky bude žadateli udělena snížena dotace o 25 % v roce, kdy k porušení došlo.
Podmínka č. 3
Žadatel zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, nejpozději do konce čtvrtého roku trvání příslušného závazku odběr vzorků půdy ze všech dílů půdních
bloků zařazených do podopatření IP ovoce a rozbor těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu
obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4 k NV 75;
Záznamy o výsledcích rozboru vzorků půdy uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden.
Sankce
Při porušení této podmínky nebo při překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených v půdě
následuje vyřazení žadatele z podopatření IP ovoce a žadatel vrací veškerou dotaci na IP ovoce poskytnutou od počátku příslušného pětiletého období. Vyřadit žadatele lze i na základě výsledků kontrolních rozborů prováděných SZIF.
Poznámka
V případě přechodu zařazení z podopatření IP ovoce do opatření EZ (§ 4 NV 75) je žadatel povinen zajistit odběr a rozbor vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků zařazených do tohoto podopatření nejpozději do dne ukončení závazku!
Podmínka č. 4
Žadatel na dílech půdních bloků, na kterých v daném roce žádá o dotaci, odebere jeden vzorek ovoce na každých
započatých 20 ha sadů.
Pokud se jedná o více druhový sad, pak odebere alespoň jeden vzorek na každých započatých 20 ha z podle výměry
převládajícího druhu a zbývající počet vzorků do splnění minimálního počtu vzorků odebere z libovolného ovocného
druhu pěstovaného v sadu.
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Sankce
Pokud žadatel odebral alespoň jeden vzorek ovoce, a to z podle výměry převládajícího druhu, nebude žadateli poskytnuta dotace v roce, kdy k porušení podmínky došlo.
Pokud žadatel neodebral žádný vzorek ovoce, je žadatel vyřazen z podopatření IP ovoce a vrací veškerou dotaci na IP
ovoce poskytnutou od počátku příslušného pětiletého období.
Poznámka:
Plnění této podmínky není požadováno v sadech, na které žadatel daný rok nežádá o dotaci.
Podmínka č. 5
Žadatel každoročně zajistí rozbor odebraných vzorků ovoce za účelem stanovení obsahu sledovaných těžkých kovů
a zjištění dodržení limitů obsahu těžkých kovů v ovoci uvedených v příloze č. 4 k NV 75, viz tabula č. 7, tabulka č. 8
a tabulka č. 9
Záznamy o výsledcích rozboru vzorků ovoce uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden.
Tabulka č. 7 Maximální obsah olova, při jehož překročení dojde ke snížení dotace v podopatření IP ovoce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Druh ovocných stromů a keřů
Broskvoň
Prunus persica L.
Hrušeň
Pyrus sp.
Jabloň
Malus sp.
Meruňka
Prunus armeniaca L.
Slivoň švestka (kromě myrobalánu)
Prunus domestica L.
Slivoň obecná
Prunus domestica ssp. insititia L.
Slivoň renklóda
Prunus domestica ssp. italica L.
Třešeň
Prunus avium L
Višeň
Prunus cerasus L.
Angrešt
Ribes uva-crispa L.
Maliník
Rubus idaeus L.
Ostružiník
Rubus fruticosus agg. L.
Rybíz
Ribes sp.

Olovo (Pb) mg.kg-1
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,18
0,18
0,18
0,18

Tabulka č. 8 Maximální obsah olova, při jehož překročení dojde k neposkytnutí dotace v podopatření IP ovoce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Druh ovocných stromů a keřů
Broskvoň
Prunus persica L.
Hrušeň
Pyrus sp.
Jabloň
Malus sp.
Meruňka
Prunus armeniaca L.
Slivoň švestka (kromě myrobalánu)
Prunus domestica L.
Slivoň obecná
Prunus domestica ssp. insititia L.
Slivoň renklóda
Prunus domestica ssp. italica L
Třešeň
Prunus avium L
Višeň
Prunus cerasus L.
Angrešt
Ribes uva-crispa L.
Maliník
Rubus idaeus L
Ostružiník
Rubus fruticosus agg. L.
Rybíz
Ribes sp.

Olovo (Pb) mg.kg-1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2

Tabulka č. 9 Maximální obsah těžkých kovů, při jehož překročení dojde k vyřazení z podopatření IP ovoce
Chemická látka
1.
2.
3.
4.
5.

Olovo (Pb)
Kadmium (Cd)
Rtuť (Hg)
Chrom (Cr)
Arsen (As)

Mezní hodnota celkového obsahu
chemické látky v ovoci (mg.kg-1)
0,4
0,03
0,05
0,1
0,5

Sankce
Za překročení maximálních hodnot obsahu olova uvedených v tabulce č. 7 (část A přílohy č. 5 k NV 75) ve vzorku
ovoce odebraném žadatelem nebo ve vzorku ovoce odebraném SZIF je žadateli snížena dotace o 25 % v roce, kdy
k porušení došlo.
Za překročení maximálních hodnot olova uvedených v tabulce č. 8 (část B přílohy č. 5 k NV 75) ve vzorku ovoce odebraném žadatelem nebo ve vzorku ovoce odebraném SZIF je žadateli udělena sankce neposkytnutí dotace v roce,
kdy k porušení došlo.
Za překročení maximálních hodnot obsahu těžkých kovů uvedených v tabulce č. 9 (část C přílohy č. 5 k NV 75) je
žadatel vyřazen z podopatření IP ovoce a vrací veškerou dotaci na IP ovoce poskytnutou od počátku příslušného pětiletého období.
Udělit sankci lze i na základě výsledků kontrolních rozborů prováděných SZIF.
Poznámka:
Plnění této podmínky není požadováno v sadech, na které žadatel daný rok nežádá o dotaci.
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Podmínka č. 6
V rozsahu odpovídajícím použité pěstební technologii provádí žadatel pravidelný řez k prosvětlení:
●● korun ovocných stromů v období od 1. června do 15. srpna kalendářního roku,
●● ovocných keřů v období od 1. května do 30. června kalendářního roku.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace o 3 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 7
Žadatel každoročně provede nejpozději do 15. srpna mechanickou úpravu meziřadí a manipulačního prostoru ovocného sadu.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace o 10 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Mechanickou úpravou se rozumí seč, mulčování, válení nebo lámání travního porostu.
Podmínka č. 8
Žadatel každoročně do 31. srpna absolvuje školení zajišťované ÚKZÚZ za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce v rozsahu alespoň 6 hodin.
Kopii potvrzení o absolvování školení žadatel zašle nejpozději do 30. září příslušného roku SZIF
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace o 25 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
V případě opakovaného porušení žadateli nebude poskytnuta dotace na celé podopatření IP ovoce v roce kdy k opakovanému porušení došlo.
Poznámka
V roce 2015 bude s ohledem na první rok nového programového období absolvování školení požadováno do 31. října
2015. Kopii potvrzení o absolvování školení žadatel zašle na SZIF nejpozději do 30. listopadu 2015.
V případě že je žadatelem právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, pak může účastí na školení pověřit pracovníka daného žadatele. Pověřený pracovník je povinen prokázat pověření k absolvování školení za žadatele za
účelem vystavení certifikátu o absolvování školení, a aby bylo možné podmínku považovat za splněnou.
Pokud je účastník školení zaměstnancem více žadatelů (právnických osob nebo fyzických osob podnikajících), a pokud se prokáže pověřením k absolvování školení od každého zaměstnavatele (žadatele kterého zastupuje), bude mu
po absolvování školení vystaven certifikát pro všechny žadatele, vůči kterým se prokázal pověřením k absolvování
školení.
Podmínka č. 9
Žadatel každoročně v průběhu období od 1. března do 30. září sleduje a zaznamenává údaje o vývoji teploty, vlhkosti
vzduchu a době ovlhčení listů, v rozsahu uvedeném níže, zjištěné pomocí alespoň jednoho z následujících technických zařízení:
●● srážkoměr a maximo-minimální teploměr
●● měřič teploty a vzdušné vlhkosti nebo srážkoměr
●● meteorologická stanice
Rozsah zjišťovaných údajů o teplotě a vlhkosti vzduchu v ovocném sadu zahrnuje:
●● datum měření,
●● díl půdního bloku, ke kterému se měření vztahuje,
●● minimální denní teplota (v °C),
●● maximální denní teplota (v °C),
●● průměrná vlhkost vzduchu (v %), jestliže přístroj neuvádí průměrnou vlhkost vzduchu, zaznamená se vlhkost
vzduchu zjištěná v průběhu sledovaného dne s uvedením hodiny měření,
●● doba ovlhčení listů.
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Záznamy o výsledcích sledování žadatel uchovává nejméně 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém bylo
sledování provedeno.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace o 25 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Za nesplnění podmínky se považuje i nepředložení záznamů při kontrole na místě SZIF.
Poznámka:
Na rozdíl od předcházejícího programového období, kdy bylo požadováno technické zařízení ke sledování uvedených
údajů do 5 km od daného dílu půdního bloku, bude nově dostačovat jedno technické zařízení na žadatele.
Podmínka č. 10
Žadatel každoročně v průběhu období od 1. března do 30. září sleduje a zaznamenává údaje o výskytu škodlivých
organismů, v rozsahu uvedeném níže, zjištěné pomocí alespoň jednoho z následujících technických zařízení:
●● Feromonové lapače
●● Lepové desky
●● Světelné lapáky
●● Nasávací a zemní pasti
●● Zařízení ke sklepávání škodlivých organismů
●● Optické vodní lapače
O použití a umístění prostředku musí vést žadatel záznamy podle vzoru uvedeného v tabulce č. 10
Tabulka č. 10
Datum
od - do

Použitý prostředek
pro sledování výskytu
škodlivých organismů
uvedený v části A přílohy č. 6 NV 75

Díl půdního bloku

Ovocný druh

Vyhodnocení zjištěných údajů a přijatá
opatření

Záznamy o výsledcích sledování žadatel uchovává nejméně 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém bylo
sledování provedeno.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace o 25 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Za nesplnění podmínky se považuje i nepředložení záznamů při kontrole na místě SZIF.
Podmínka č. 11
Žadatel průběžně provádí vyhodnocení údajů ze sledování klimatických ukazatelů a výskytu škodlivých organismů
a zaznamenává výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v tabulce č. 10 (příloha č. 6 NV 75).
Záznamy údajů z provedeného vyhodnocení sledovaných údajů žadatel uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace o 25 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Za nesplnění podmínky se považuje i nepředložení záznamů při kontrole na místě SZIF.
Poznámka
Při vedení záznamů o vyhodnocení zjišťovaných údajů se má za to, že pokud nedojde k takové změně, která by měla
vliv na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu.
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8. 2. Integrovaná produkce révy vinné (§ 13 NV 75)
8. 2. 1. Předmět dotace
Předmětem dotace v rámci podopatření integrovaná produkce révy vinné je plocha zemědělské půdy s kulturou vinice
(V) na které se nachází výsadba révy vinné alespoň o minimální hustotě výsadby 1800 ks révy vinné.

8. 2. 2. Sazba dotace
323 EUR/ha vinice zařazené v titulu základní ochrana vinic
675 EUR/ha vinice zařazené v titulu nadstavbová ochrana vinic
Poznámka:
Dotace je vyplácena v Kč. Pro rok 2015 se pro přepočet použije směnný kurz, který činí 27,735 Kč/EUR.

8. 2. 3. Náležitosti žádosti o zařazení do podopatření IP révy vinné
Nedílnou součástí žádosti o zařazení do podopatření IP révy vinné je vyplněný formulář k žádosti (réva vinná).
Žadatel je povinen do podopatření IP révy vinné zařadit všechny díly půdních bloků s kulturou vinice.
K žádosti o zařazení je nutné přiložit mapu dílů půdních bloků s kulturou vinice (viz. kapitola 5 této metodiky), s vyznačením umístění technického zařízení k zjišťování klimatických údajů a výskytu škodlivých organismů.

8. 2. 4. Podmínky vstupu a kombinovatelnost s jinými AEKO a jinými opatřeními
Do podopatření IP révy vinné může vstoupit jen žadatel, který ke dni podání žádosti o zařazení obhospodařuje alespoň
0,5 ha vinice evidované v LPIS.
Podopatření integrovaná produkce révy vinné není na jednom dílu půdního bloku kombinovatelné s jakýmkoliv jiným
podopatřením v AEKO, s opatřením AEO podle NV 79 nebo s opatřením EZ podle NV 76.
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8. 2. 5. Podmínky poskytnutí dotace na IP révy vinné a sankce za jejich porušení
8.2.5.1 Společné podmínky podopatření IP révy vinné (§ 13 odst. 5 NV 75)
Podmínka č. 1
Žadatel na všech dílech půdních bloků s kulturou vinice neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou
z účinných látek uvedených v části B přílohy č. 3 k NV 75
Mezi zakázané účinné látky, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v IP révy vinné,
patří:
alpha-cypermethrin, deltamethrin, diquat dibromide, lambda-cyhalothrin, zeta-cypermethrin.
Sankce
Neposkytnutí dotace na veškerou výměru v podopatření IP révy vinné v roce kdy k porušení této podmínky došlo.
Poznámka
K vyhledávání přípravků na ochranu rostlin, které z důvodů obsahu zakázané účinné látky nelze použít, je možné
využít on-line Seznamu registrovaných přípravků na internetových stránkách ÚKZÚZ.
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/
Podmínka č. 2
Žadatel aplikuje přípravky na ochranu rostlin, hnojiva nebo upravené kaly obsahující kationy mědi v celkové roční
dávce obsahující v průměru nejvýše 3 kg mědi/ha vinic zařazených do podopatření IP révy vinné.
Sankce
Neposkytnutí dotace na veškerou výměru v podopatření integrovaná produkce révy vinné v roce kdy k porušení této
podmínky došlo.
Podmínka č. 3
Žadatel používá na ochranu rostlin proti roztočům pouze metodu Typhlodromus pyri.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na veškerou výměru v podopatření IP révy vinné o 10 % v roce,
kdy došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Introdukce roztoče Typhlodromus pyri je prováděna formou přenášení letorostů révy vinné z vinice kde je již Typhlodromus pyri usídlen nebo formou aplikace bioagens, ve kterém je Typhlodromus pyri obsažen.
Pokud byl roztoč Typhlodromus pyri introdukován již v období před započetím závazku, pak není nutné opětovnou
introdukci provádět, ale při případné kontrole na místě musí být přítomnost roztoče Typhlodromus pyri zjištěna.
V opačném případě bude nezjištění přítomnosti roztoče považováno za nesplnění podmínky.
Podmínka není vyžadována na porostech révy vinné mladších tří let.
Podmínka č. 4
Žadatel na ochranu rostlin proti roztočům nepoužívá přípravky na ochranu rostlin, včetně biologických přípravků na
ochranu rostlin a biologických pomocných látek.
Sankce
Neposkytnutí dotace na veškerou výměru v podopatření integrovaná produkce révy vinné v roce kdy k porušení této
podmínky došlo.
Poznámka
Podmínka není vyžadována na porostech révy vinné mladších tří let.
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Podmínka č. 5
Žadatel ročně provede nejvýše dvě aplikace herbicidů v příkmenném pásu vinice.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli v roce kdy k porušení této podmínky došlo:
●● snížena dotace v příslušném titulu o 25 % pokud žadatel provedl tři aplikace,
●● snížena dotace v příslušném titulu o 50 % pokud žadatel provedl čtyři aplikace,
●● neposkytnuta dotace v příslušném titulu, pokud žadatel provedl pět a více aplikací.
Poznámka
Příkmenným pásem se pro účely vyhodnocení této podmínky rozumí plocha pod keři révy vinné, která běžně neslouží
k pohybu mechanizace. Za pohyb mechanizace v tomto smyslu není považována mechanická likvidace plevelů
v příkmenném pásu vinice.
Podmínka č. 6
Žadatel neaplikuje herbicidy v meziřadí a manipulačním prostoru vinice.
Sankce
Neposkytnutí dotace na veškerou výměru v podopatření integrovaná produkce révy vinné v roce kdy k porušení této
podmínky došlo.
Poznámka
Herbicidy nesmějí být aplikovány ani v manipulačním prostoru vinic podél oplocení.
Podmínka č. 7
Žadatel každoročně provádí prosvětlení keřů, odstraňováním zálistků nebo části listové plochy v zóně hroznů v období
od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace v příslušném titulu o 3 % v roce, kdy došlo k porušení této
podmínky.
Podmínka č. 8
Žadatel založí nejpozději ve třetím roce trvání závazku minimálně v každém druhém meziřadí porost bylin podle tabulky č. 11. Minimální výsevek činí 20 kg na jeden hektar.
Pro výsev používá výhradně certifikované, uznané nebo kontrolované osivo.
Tabulka č.11 Složení osevní směsi pro zakládání porostu bylin v meziřadí vinic
Druh
Bobovité
Fabaceae
Lipnicovité
Poaceae
Ostatní dvouděložné

Množství ve směsi (%)

Minimální počet druhů ve směsi

50 - 70

5

10

2

20 - 40

3

Poznámka:
V osevní směsi musí být zastoupeno nejméně 5 druhů bobovitých, nejméně dva druhy lipnicovitých a nejméně tři
druhy ostatních dvouděložných bylin. Zastoupení jednotlivých skupin ve směsi je uvedeno jako váhový poměr a činí
pro bobovité 50 – 70 %, pro lipnicovité 10 % a pro ostatní dvouděložné byliny 20 – 40 %.
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Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace v příslušném titulu o 25 % v roce, kdy došlo k porušení této
podmínky.
Poznámka
Podmínku je nutné splnit i ve vinicích, ve kterých došlo k zatravnění každého druhého meziřadí v opatření AEO podle
nařízení vlády č. 79/2007 Sb.
Podmínka č. 9
Žadatel každoročně provede nejpozději do 15. srpna mechanickou úpravu meziřadí a manipulačního prostoru vinice.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace v příslušném titulu o 10 % v roce, kdy došlo k porušení této
podmínky.
Poznámka
Mechanickou úpravou se rozumí seč, mulčování, válení nebo lámání travního porostu.
Podmínka č. 10
Žadatel každoročně do 31. srpna absolvuje školení zajišťované ÚKZÚZ za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce révy vinné v rozsahu alespoň 8 hodin.
Kopii potvrzení o absolvování školení žadatel zašle nejpozději do 30. září příslušného roku SZIF
Sankce
Při prvním porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na veškerou výměru v IP révy vinné o 25 % v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
V případě opakovaného porušení žadateli nebude poskytnuta dotace na celou výměru v podopatření IP révy vinné
v roce kdy k opakovanému porušení došlo.
Poznámka
V roce 2015 bude s ohledem na první rok nového programového období absolvování školení požadováno do 31. října
2015. Kopii potvrzení o absolvování školení žadatel zašle na SZIF nejpozději do 30. listopadu 2015.
V případě že je žadatelem právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, pak může účastí na školení pověřit pracovníka daného žadatele. Pověřený pracovník je povinen prokázat pověření k absolvování školení za žadatele za
účelem vystavení certifikátu o absolvování školení, a aby bylo možné podmínku považovat za splněnou.
Pokud je účastník školení zaměstnancem více žadatelů (právnických osob nebo fyzických osob podnikajících), a pokud se prokáže pověřením k absolvování školení od každého zaměstnavatele (žadatele, kterého zastupuje), bude mu
po absolvování školení vystaven certifikát pro všechny žadatele, vůči kterým se prokázal pověřením k absolvování
školení.
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8.2.5.2 Podmínky titulu základní ochrana vinic (§ 13 odst. 6 NV 75)
Podmínka č. 1
Žadatel za celou dobu trvání pětiletého závazku provede maximálně 30 aplikací konvenčních přípravků na ochranu
rostlin proti plísni révové.
V jednom roce smí žadatel použít maximálně 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli udělena sankce v závislosti na rozsahu porušení následovně:
Porušení
žadatel za období závazku provedl 31 – 32 aplikací POR
proti plísni révové
žadatel za období závazku provedl 33 – 34 aplikací POR
proti plísni révové
žadatel za období závazku provedl 35 a více aplikací POR
proti plísni révové
žadatel v daném roce provedl 9 aplikací POR proti plísni
révové
žadatel v daném roce provedl 10 aplikací POR proti plísni
révové
žadatel v daném roce provedl 11 a více aplikací POR proti
plísni révové

Sankce
snížení dotace v titulu základní ochrana vinic o 25 % za
všechny roky trvání závazku
snížení dotace v titulu základní ochrana vinic o 50 % za
všechny roky trvání závazku
vyřazení žadatele z titulu základní ochrana révy vinné a navrácení veškerých poskytnutých dotací
snížení dotace v titulu základní ochrana vinic o 50 % v roce
kdy k porušení podmínky došlo
neposkytnutí dotace v titulu základní ochrana vinic v roce
kdy k porušení podmínky došlo
vyřazení žadatele z titulu základní ochrana révy vinné a navrácení veškerých poskytnutých dotací

Poznámka
Do stanoveného počtu aplikací se nezapočítávají aplikace biologických přípravků na ochranu rostlin a biologických
pomocných látek schválených k použití podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Žadatel může
v případě potřeby ochrany rostlin proti plísni révové použít libovolné množství aplikací biologických přípravků a pomocných látek.
V případě aplikace biologických přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek obsahujících kationty mědi je třeba
dbát na dodržení podmínky aplikace maximálně 3 kg mědi na hektar vinic zařazených v podopatření IP révy vinné.
V případě použití POR s uvedením více cílových organismů (plíseň révová a padlí révové) je tato jedna aplikace započítána jak do počtu aplikací POR proti plísni révové, tak i do počtu aplikací proti padlí révovému.
Podmínka č. 2
Žadatel za celou dobu trvání pětiletého závazku provede maximálně 30 aplikací konvenčních přípravků na ochranu
rostlin proti padlí révovému.
V jednom roce smí žadatel použít maximálně 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli udělena sankce v závislosti na rozsahu porušení následovně:
Porušení
žadatel za období závazku provedl 31 – 32 aplikací POR
proti padlí révovému
žadatel za období závazku provedl 33 – 34 aplikací POR
proti padlí révovému
žadatel za období závazku provedl 35 a více aplikací POR
proti padlí révovému
žadatel v daném roce provedl 9 aplikací POR proti padlí
révovému
žadatel v daném roce provedl 10 aplikací POR proti padlí
révovému
žadatel v daném roce provedl 11 a víc aplikací POR proti
padlí révovému

Sankce
snížení dotace v titulu základní ochrana vinic o 25 % za
všechny roky trvání závazku
snížení dotace v titulu základní ochrana vinic o 50 % za
všechny roky trvání závazku
vyřazení žadatele z titulu základní ochrana révy vinné a navrácení veškerých poskytnutých dotací
snížení dotace v titulu základní ochrana vinic o 50 % v roce
kdy k porušení podmínky došlo
neposkytnutí dotace v titulu základní ochrana vinic v roce
kdy k porušení podmínky došlo
vyřazení žadatele z titulu základní ochrana révy vinné a navrácení veškerých poskytnutých dotací

Poznámka
Do stanoveného počtu aplikací se nezapočítávají aplikace biologických přípravků na ochranu rostlin a biologických
pomocných látek schválených k použití podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Žadatel může
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v případě potřeby ochrany rostlin proti padlí révovému použít libovolné množství aplikací biologických přípravků
a pomocných látek.
V případě aplikace biologických přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek obsahujících kationty mědi je třeba
dbát na dodržení podmínky aplikace maximálně 3 kg mědi na hektar vinic zařazených v podopatření IP révy vinné.
V případě použití POR s uvedením více cílových organismů (plíseň révová a padlí révové) je tato jedna aplikace započítána jak do počtu aplikací POR proti plísni révové, tak i do počtu aplikací proti padlí révovému.
Podmínka č. 3
Žadatel na ochranu rostlin proti obaleči jednopásému a obaleči mramorovanému používá pouze přípravky na ochranu rostlin na bázi Bacillus thuringiensis nebo přípravky na ochranu rostlin na bázi účinné látky spinosad, popřípadě
methoxyfenozid, nebo metodu feromonového matení obalečů.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace v titulu základní ochrana vinic o 50 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 4
Žadatel proti plísni révové povinně každoročně provede minimálně jednu aplikaci biologického přípravku na ochranu
rostlin nebo biologické pomocné látky, schválené k použití podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na příslušný díl půdního bloku o 3 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 5
Žadatel proti padlí révovému povinně každoročně provede minimálně jednu aplikaci biologického přípravku na ochranu rostlin nebo biologické pomocné látky, schválené k použití podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na příslušný díl půdního bloku o 3 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
8.2.5.3 Podmínky titulu nadstavbová ochrana vinic (§ 13 odst. 6 NV 75)
Podmínka č. 1
Žadatel za celou dobu trvání pětiletého závazku provede maximálně 20 aplikací konvenčních přípravků na ochranu
rostlin proti plísni révové.
V jednom roce smí žadatel použít maximálně 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli udělena sankce v závislosti na rozsahu porušení následovně:
Porušení
žadatel za období závazku provedl 21 – 22 aplikací
POR proti plísni révové
žadatel za období závazku provedl 23 – 24 aplikací
POR proti plísni révové
žadatel za období závazku provedl 25 a více aplikací
POR proti plísni révové
žadatel v daném roce provedl 9 aplikací POR proti
plísni révové
žadatel v daném roce provedl 10 aplikací POR proti
plísni révové
žadatel v daném roce provedl 11 a více aplikací POR
proti plísni révové

Sankce
snížení dotace v titulu nadstavbová ochrana vinic
o 25 % za všechny roky trvání závazku
snížení dotace v titulu nadstavbová ochrana vinic
o 50 % za všechny roky trvání závazku
vyřazení žadatele z titulu nadstavbová ochrana révy
vinné a navrácení veškerých poskytnutých dotací
snížení dotace v titulu nadstavbová ochrana vinic
o 50 % v roce kdy k porušení podmínky došlo
neposkytnutí dotace v titulu nadstavbová ochrana
vinic v roce kdy k porušení podmínky došlo
vyřazení žadatele z titulu nadstavbová ochrana révy
vinné a navrácení veškerých poskytnutých dotací
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Poznámka
Do stanoveného počtu aplikací se nezapočítávají aplikace biologických přípravků na ochranu rostlin a biologických pomocných látek schválených k použití podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Žadatel
může v případě potřeby ochrany rostlin proti plísni révové použít libovolné množství aplikací biologických přípravků
a pomocných látek.
V případě aplikace biologických přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek obsahujících kationty mědi je třeba
dbát na dodržení podmínky aplikace maximálně 3 kg mědi na hektar vinic zařazených v podopatření IP révy vinné.
V případě použití POR s uvedením více cílových organismů (plíseň révová a padlí révové) je tato jedna aplikace započítána jak do počtu aplikací POR proti plísni révové, tak i do počtu aplikací proti padlí révovému, popřípadě do počtu
aplikací POR proti plísni šedé.
Podmínka č. 2
Žadatel za celou dobu trvání pětiletého závazku provede maximálně 20 aplikací konvenčních přípravků na ochranu
rostlin proti padlí révovému.
V jednom roce smí žadatel použít maximálně 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli udělena sankce v závislosti na rozsahu porušení následovně:
Porušení
žadatel za období závazku provedl 21 – 22 aplikací POR
proti padlí révovému
žadatel za období závazku provedl 23 – 24 aplikací POR
proti padlí révovému
žadatel za období závazku provedl 25 a více aplikací POR
proti padlí révovému
žadatel v daném roce provedl 9 aplikací POR proti padlí
révovému
žadatel v daném roce provedl 10 aplikací POR proti padlí
révovému
žadatel v daném roce provedl 11a více aplikací POR proti
padlí révovému

Sankce
snížení dotace v titulu nadstavbová ochrana vinic o 25 %
za všechny roky trvání závazku
snížení dotace v titulu nadstavbová ochrana vinic o 50 %
za všechny roky trvání závazku
vyřazení žadatele z titulu nadstavbová ochrana révy vinné
a navrácení veškerých poskytnutých dotací
snížení dotace v titulu nadstavbová ochrana vinic o 50 %
v roce kdy k porušení podmínky došlo
neposkytnutí dotace v titulu nadstavbová ochrana vinic
v roce kdy k porušení podmínky došlo
vyřazení žadatele z titulu nadstavbová ochrana révy vinné
a navrácení veškerých poskytnutých dotací

Poznámka
Do stanoveného počtu aplikací se nezapočítávají aplikace biologických přípravků na ochranu rostlin a biologických
pomocných látek schválených k použití podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Žadatel může
v případě potřeby ochrany rostlin proti padlí révovému použít libovolné množství aplikací biologických přípravků
a pomocných látek.
V případě aplikace biologických přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek obsahujících kationty mědi je třeba
dbát na dodržení podmínky aplikace maximálně 3 kg mědi na hektar vinic zařazených v podopatření IP révy vinné.
V případě použití POR s uvedením více cílových organismů (plíseň révová, padlí révové nebo plíseň šedá) je tato jedna
aplikace započítána jak do počtu aplikací POR proti plísni révové, tak i do počtu aplikací proti padlí révovému, popřípadě do počtu aplikací POR proti plísni šedé
Podmínka č. 3
Žadatel na ochranu rostlin proti obaleči jednopásému a obaleči mramorovanému používá pouze přípravky na ochranu rostlin na bázi Bacillus thuringiensis nebo metodu feromonového matení obalečů.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace v titulu nadstavbová ochrana vinic o 50 % v roce, kdy došlo
k porušení této podmínky.
Podmínka č. 4
Žadatel každoročně provede maximálně dvě aplikace přípravků na ochranu rostlin proti plísni šedé.
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Sankce
Neposkytnutí dotace na veškerou výměru v titulu nadstavbová ochrana vinic v roce kdy k porušení této podmínky
došlo.
Poznámka
Do stanoveného počtu aplikací se nezapočítávají aplikace biologických přípravků na ochranu rostlin a biologických pomocných látek schválených k použití podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Žadatel
může v případě potřeby ochrany rostlin proti plísni šedé použít libovolné množství aplikací biologických přípravků
a pomocných látek.
V případě aplikace biologických přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek obsahujících kationty mědi je třeba
dbát na dodržení podmínky aplikace maximálně 3 kg mědi na hektar vinic zařazených v podopatření IP révy vinné.
V případě použití POR s uvedením více cílových organismů (plíseň révová, padlí révové nebo plíseň šedá) je tato jedna
aplikace započítána jak do počtu aplikací POR proti plísni révové, tak i do počtu aplikací proti padlí révovému, popřípadě do počtu aplikací POR proti plísni šedé
Podmínka č. 5
Žadatel proti plísni révové povinně každoročně provede minimálně dvě aplikace biologického přípravku na ochranu
rostlin nebo biologické pomocné látky, schválené k použití podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na příslušný díl půdního bloku o 3 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 6
Žadatel proti padlí révovému povinně každoročně provede minimálně dvě aplikace biologického přípravku na ochranu
rostlin nebo biologické pomocné látky, schválené k použití podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na příslušný díl půdního bloku o 3 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 7
Žadatel proti plísni šedé povinně každoročně provede minimálně dvě aplikace biologického přípravku na ochranu
rostlin nebo biologické pomocné látky, schválené k použití podle zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na příslušný díl půdního bloku o 3 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
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8. 3 Vyklučení ovocného sadu nebo vinice (§ 14 NV 75)
Jestliže žadatel v průběhu příslušného pětiletého období dočasně vyklučí ovocný sad nebo vinici, musí tuto skutečnost písemně oznámit SZIF prostřednictvím:
●● žádosti o změnu zařazení, kterou doručí do 15 dnů ode dne provedení vyklučení, nejpozději však do 10. ledna,
a to v případech kdy k vyklučení došlo v období od podání žádosti o dotaci do 31. 12.
●● žádosti o změnu zařazení nebo žádosti o zařazení, kterou doručí do 15. května příslušného roku a to v případech, že k vyklučení došlo v období od 1. ledna do data podání žádosti o dotaci
V období mezi vyklučením a opětovnou výsadbou SZIF neposkytne dotaci na díl půdního bloku nebo jeho část, na
které bylo provedeno vyklučení ovocného sadu nebo vinice. Žadatel tak nesmí DPB ani deklarovat v dotační žádosti.
Pokud tak učiní, vyklučená plocha bude započítána do tzv. předeklarace a bude sankcionována dle evropských předpisů. Pokud vyklučí díl půdního bloku nebo jeho část v průběhu sledovaného období, měl by tuto výměru dílu půdního
bloku z dotační žádosti stáhnout.
Žadatel je povinen vyklučenou výměru do konce trvání závazku nahradit na původním dílu půdního bloku nebo jeho
části nebo na jiném dílu půdního bloku nebo jeho části.
Jestliže došlo k vyklučení u vinic, musí žadatel nahradit vyklučenou výměru dle původního zařazení (tj. nelze při vyklučení vinice v nadstavbové ochraně nahradit tuto výměru vinicí v základní ochraně vinic).
V případě, že dojde k navýšení výměry a tím uzavření nového pětiletého závazku, popř. k přechodu do titulu nadstavbové ochrany vinic, je žadatel povinen nahradit vyklučenou výměru do konce trvání nového závazku.
Pokud žadatel vyklučenou výměru nenahradí, bude mu uložena povinnost vrátit dotaci, která mu byla od počátku
trvání závazku na vyklučenou výměru poskytnuta. V případě uzavření nového závazku bude žadatel vracet i dotaci,
která mu byla poskytnuta na vyklučenou výměru na základě původního závazku.
Opětovnou výsadbu žadatel písemně oznámí na SZIF s uvedením dílu půdního bloku, kde došlo k nahrazení, a to
prostřednictvím:
●● žádosti o změnu zařazení, kterou doručí do 15 dnů ode dne provedení nahrazení výsadby, nejpozději však do
10. ledna, a to v případech kdy k výsadbě došlo v období od podání žádosti o dotaci do 31. 12.
●● žádosti o změnu zařazení nebo žádosti o zařazení, kterou doručí do 15. května příslušného roku a to v případech, že k nahrazení výsadby došlo v období od 1. ledna do data podání žádosti o dotaci
Toto zařazení výměry, nahrazující původně vyklučenou výměru se nepovažuje za navýšení zařazené výměry podle
§ 7 (tj. na tuto výměru se nevztahuje limit pro navýšení) jen v případě, že žadatel do žádosti uvede důvod navýšení
VÝSADBA. Je-li však výměra nové výsadby rozdílná, postup podle § 7 se použije.
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8. 4. Integrovaná produkce zeleniny (§ 15 NV 75)
8. 4. 1. Předmět dotace
Předmětem dotace v rámci podopatření integrovaná produkce zeleniny je plocha zemědělské půdy s kulturou standardní orná půda (R) zařazená v podopatření IP zeleniny, na které je pěstován některý z podporovaných druhů zeleniny (příloha č. 9 k NV 75).

8. 4. 2. Sazba dotace
426 EUR/ha standardní orné půdy zařazené do podopatření IP zeleniny, na které je pěstován některý z podporovaných druhů zeleniny.
Poznámka:
Dotace je vyplácena v Kč. Pro rok 2015 se pro přepočet použije směnný kurz, který činí 27,735 Kč/EUR.

8. 4. 3. Náležitosti žádosti o zařazení do podopatření IP zeleniny
Nedílnou součástí žádosti o zařazení do podopatření IP zeleniny je vyplněný formulář k žádosti -zelenina.
Žadatel po celou dobu zařazení v podopatření IP zeleniny pěstuje zeleninu pouze v souladu s podmínkami IP zeleniny
uvedenými v odstavci č. 6 NV 75 (podmínky IP zeleniny vztahující se k veškeré výměře standardní orné půdy žadatele).

8. 4. 4. Podmínky vstupu a kombinovatelnost s jinými AEKO a jinými opatřeními
Do podopatření IP zeleniny může vstoupit jen žadatel, který ke dni podání žádosti o zařazení obhospodařuje alespoň
0,5 ha standardní orné půdy evidované v LPIS.
Podopatření IP zeleniny není na jednom dílu půdního bloku kombinovatelné s jakýmkoliv jiným podopatřením v AEKO,
s opatřením AEO podle NV 79 nebo s opatřením EZ podle NV 76.

8. 4. 5. Podmínky poskytnutí dotace v podopatření integrovaná produkce zeleniny
a sankce za jejich porušení
8.4.5.1 Podmínky podopatření IP zeleniny vztahující se k veškeré výměře standardní orné půdy žadatele
(§ 15 odst. 6 NV 75)
Podmínka č. 1
Žadatel na všech dílech půdních bloků s kulturou standardní orná půda neaplikuje přípravky na ochranu rostlin obsahující některou z účinných látek uvedených v části C přílohy č. 3 k NV 75.
Mezi zakázané účinné látky, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v IP zeleniny, patří:
bifenox, dimethoate, diquat dibromid, fenpyroximate, chlorpyrifos, pirimiphos-methyl, terbuthylazine, zeta-cypermethrin.
Sankce
Neposkytnutí dotace na veškerou výměru v podopatření IP zeleniny v roce kdy k porušení této podmínky došlo.
Poznámka
K vyhledávání přípravků na ochranu rostlin, které z důvodů obsahu zakázané účinné látky nelze použít, je možné
využít on-line Seznamu registrovaných přípravků na internetových stránkách ÚKZÚZ.
http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/
Podmínka č. 2
Žadatel zajistí prostřednictvím osoby odborně způsobilé, která má osvědčení o akreditaci podle § 16 zákona č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, nejpozději do konce čtvrtého roku trvání příslušného závazku odběr vzorků půdy ze všech dílů půdních
bloků zařazených do podopatření IP zeleniny a rozbor těchto vzorků za účelem stanovení a zjištění dodržení limitu
obsahu chemických látek uvedených v příloze č. 4 k NV 75.
Záznamy o výsledcích rozboru vzorků půdy uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden.
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Sankce
Při porušení této podmínky nebo při překročení mezní hodnoty obsahu některé z chemických látek obsažených v půdě
následuje vyřazení žadatele z podopatření IP zeleniny a žadatel vrací veškerou dotaci na IP zeleniny poskytnutou od
počátku příslušného pětiletého období. Vyřadit žadatele lze i na základě výsledků kontrolních rozborů prováděných
SZIF.
Poznámka
V případě přechodu zařazení z podopatření IP zeleniny do opatření EZ (§ 4 NV 75) je žadatel povinen zajistit odběr
a rozbor vzorků půdy ze všech dílů půdních bloků zařazených do tohoto podopatření nejpozději do dne ukončení závazku!
Podmínka č. 3
Žadatel ke každému dílu půdního bloku s kulturou standardní orná půda vede a průběžně aktualizuje evidenční kartu
podle přílohy č. 5 (příloha č. 10 k NV 75)
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace o 25 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 4
Žadatel každoročně v průběhu období od 1. března do 30. září sleduje a zaznamenává údaje o vývoji teploty a době
množství srážek, v rozsahu uvedeném níže, zjištěné pomocí alespoň jednoho z následujících technických zařízení:
●● srážkoměr a maximo-minimální teploměr
●● měřič teploty a vzdušné vlhkosti nebo srážkoměr
●● meteorologická stanice
Rozsah zjišťovaných údajů o teplotě a srážkách zahrnuje:
●● datum měření,
●● díl půdního bloku, ke kterému se měření vztahuje,
●● minimální denní teplota (v °C),
●● maximální denní teplota (v °C),
●● průměrná vlhkost vzduchu (v %), jestliže přístroj neuvádí průměrnou vlhkost vzduchu, zaznamená se vlhkost
vzduchu zjištěná v průběhu sledovaného dne s uvedením hodiny měření,
Záznamy o výsledcích sledování žadatel uchovává nejméně 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém bylo
sledování provedeno.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace o 25 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Za nesplnění podmínky se považuje i nepředložení záznamů při kontrole na místě SZIF.
Poznámka
Na rozdíl od předcházejícího programového období, kdy bylo požadováno technické zařízení ke sledování uvedených
údajů do 5 km od daného dílu půdního bloku, bude nově dostačovat jedno technické zařízení na žadatele.
Podmínka č. 5
Žadatel každoročně v průběhu období od 1. března do 30. září sleduje a zaznamenává údaje o výskytu škodlivých
organismů, v rozsahu uvedeném níže, zjištěné pomocí alespoň jednoho z následujících technických zařízení:
●● Feromonové lapače
●● Lepové desky
●● Světelné lapáky
●● Nasávací a zemní pasti
●● Zařízení ke sklepávání škodlivých organismů
●● Optické vodní lapače
O použití a umístění prostředku musí vést žadatel záznamy podle vzoru uvedeného v tabulce č. 12.
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Tabulka č. 12
Datum
od - do

Použitý prostředek
pro sledování výskytu
škodlivých organismů
uvedený v části A přílohy č. 6 NV 75.

Díl půdního bloku

Druh zeleniny

Vyhodnocení zjištěných údajů a přijatá
opatření

Záznamy o výsledcích sledování žadatel uchovává nejméně 10 kalendářních let následujících po roce, ve kterém bylo
sledování provedeno.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace o 25 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Za nesplnění podmínky se považuje i nepředložení záznamů při kontrole na místě SZIF.
Podmínka č. 6
Žadatel průběžné provádí vyhodnocení údajů ze sledování klimatických ukazatelů a výskytu škodlivých organismů
a zaznamenává výsledky vyhodnocení údajů sledování způsobem uvedeným v příloze č. 4 (příloha č. 6 NV 75)
Záznamy údajů z provedeného vyhodnocení sledovaných údajů žadatel uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let po kalendářním roce, ve kterém byl záznam proveden.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace o 25 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Za nesplnění podmínky se považuje i nepředložení záznamů při kontrole na místě SZIF.
Poznámka
Při vedení záznamů o vyhodnocení zjišťovaných údajů se má za to, že pokud nedojde k takové změně, která by měla
vliv na vyhodnocení údajů, odpovídá vyhodnocení poslednímu provedenému záznamu.
8.4.5.2 Podmínky podopatření IP zeleniny vztahující se k dílu půdního bloku na který je podána žádost o dotaci v IP
zeleniny (§ 15 odst. 9 NV 75)
Podmínka č. 1
Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace uvede u dílu půdního bloku druh, předpokládané datum výsevu nebo výsadby
a sklizně podporovaného druhu zeleniny, který hodlá daný rok pěstovat.
Poznámka
Za porušení této podmínky není ukládána sankce. Žadatel bude ze strany SZIF vyzván k doplnění žádosti o dotaci.
Pro hlášení předpokládaného data výsevu nebo výsadby a sklizně lze využít údaje uváděné v tzv. „předtisku“ žádosti
o dotaci pro účely jednotné platby na plochu.
Podmínka č. 2
Žadatel v průběhu roku pěstuje na celé výměře dílu půdního bloku, na který žádá o dotaci, některý z podporovaných
druhů zeleniny podle přílohy č. 2 k této metodice (příloha č. 9 k NV 75).
Sankce
Neposkytnutí dotace na veškerou výměru v podopatření IP zeleniny v roce kdy k porušení této podmínky došlo.
Podmínka č. 3
Žadatel k výsevu nebo sadbě používá pouze certifikované osivo nebo sadbu, a to v minimálním objemu uvedeném
v příloze č. 2 k této metodice (příloha č. 11 k NV).
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Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace o 25 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 4
Žadatel před každým výsevem nebo výsadbou zeleniny provádí rozbor půdy pro zjištění obsahu minerálního dusíku.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace o 25 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky
Podmínka č. 5
Žadatel k jednotlivým podporovaným druhům zeleniny aplikuje hnojiva maximálně do výše limitu na 1 ha udávaného
v § 7 a příloze č. 3 nařízení vlády č. 262/2012 Sb.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace o 10 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Limity přívodu dusíku jsou stanoveny v rámci tzv. nitrátové směrnice. Žadatel je v IP zeleniny povinen dodržovat tyto
limity i mimo plochy orné půdy zranitelné dusičnany.
Podmínka č. 6
Žadatel každoročně odebere jeden vzorek z každého pěstovaného podporovaného druhu zeleniny na každých započatých 20 ha dílu půdního bloku, na který žádá o dotaci.
Žadatelé pěstující podporovaný druh zeleniny na výměře nižší než 0,5 ha a jeho souhrnná výměra orné půdy, na které
pěstuje zeleninu, nepřesáhne 5 ha, odebírá pouze jeden vzorek zeleniny.
Sankce
Pokud žadatel odebral alespoň jeden vzorek zeleniny, a to z podle výměry převládajícího podporovaného druhu zeleniny, nebude žadateli poskytnuta dotace v roce, kdy k porušení podmínky došlo.
Pokud žadatel neodebral žádný vzorek zeleniny, je žadatel vyřazen z podopatření IP zeleniny a vrací veškerou dotaci
na IP zeleniny poskytnutou od počátku příslušného pětiletého období.
Podmínka č. 7
Žadatel každoročně zajistí rozbor odebraných vzorků zeleniny za účelem stanovení obsahu sledovaných těžkých kovů
a zjištění dodržení limitů obsahu těžkých kovů v zelenině uvedených v příloze č. 12 k NV 75, viz příloha č. 3.
Záznamy o výsledcích rozboru vzorků zeleniny uchovává minimálně po dobu 10 kalendářních let následujících po
kalendářním roce, ve kterém byl rozbor proveden.
Sankce
Za překročení maximálních hodnot obsahu olova nebo kadmia uvedených v části A přílohy č. 3 (část A přílohy č.12
k NV 75) ve vzorku zeleniny odebraném žadatelem nebo ve vzorku zeleniny odebraném SZIF je žadateli snížena dotace o 25 % v roce, kdy k porušení došlo.
Za překročení maximálních hodnot olova uvedených v části B přílohy č. 3 (část B přílohy č. 12 k NV 75) ve vzorku
zeleniny odebraném žadatelem nebo ve vzorku zeleniny odebraném SZIF je žadateli udělena sankce neposkytnutí
dotace v roce, kdy k porušení došlo.
Za překročení maximálních hodnot obsahu těžkých kovů uvedených v části C přílohy č. 3 (část C přílohy č. 12 k NV
75) je žadatel vyřazen z podopatření IP zeleniny a vrací veškerou dotaci na IP zeleniny poskytnutou od počátku příslušného pětiletého období
Udělit sankci lze i na základě výsledků kontrolních rozborů prováděných SZIF.
Poznámka:
Plnění této podmínky není požadováno na dílech půdních bloků, na které žadatel daný rok nežádá o dotaci.
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8. 5. Ošetřování travních porostů (§ 16 - § 19 NV 75)
8. 5. 1. Předmět dotace
Předmětem dotace v rámci podopatření ošetřování travních porostů je plocha zemědělské půdy s kulturou trvalý travní porost (TTP) zařazený v podopatření ošetřování travních porostů.
8.5.1.1. Struktura podopatření OTP
Podopatření OTP se skládá z jednoho základního titulu (obecná péče o extenzivní louky a pastviny) a devíti nadstavbových titulů, které jsou uvedeny ve schématu níže, včetně cílení titulů do volné krajiny a do tzv. prioritních oblastí
(CHKO, NP, ochranná pásma NP (OP NP), Natura 2000).
OTP

Volná krajina

ZCHÚ a Natura
2000

Obecná péče o
extenzivní louky
a pastviny

Obecná péče o
extenzivní louky
a pastviny

Trvale
podmáčené a
rašelinné louky

vrstva ENVIRO
(LPIS)
Mezofilní a
vlhkomilné
louky hnojené

vrstva ENVIRO
(LPS)

vrstva ENVIRO
(LPIS)

Ochrana
modrásků

Mezofilní a
vlhkomilné louky
nehnojené

vrstva ENVIRO
(LPIS)

vrstva ENVIRO
(LPIS)

Ochrana
hřástala polního

Horské a
suchomilné
louky hnojené

vrstva ENVIRO
(LPIS)
Suché stepní
trávníky a
vřesoviště

vrstva ENVIRO
(LPIS)
Horské a
suchomilné
louky nehnojené

vrstva ENVIRO
(LPIS)

vrstva ENVIRO
(LPIS)
Trvale
podmáčené a
rašelinné louky
vrstva ENVIRO
(LPIS)

Ochrana
modrásků

vrstva ENVIRO
(LPIS)
Ochrana
chřástala
polního
vrstva ENVIRO
(LPIS)
Suché stepní
trávníky a
vřesoviště
vrstva ENVIRO
(LPIS)

Druhově bohaté
pastviny

vrstva ENVIRO
(LPIS)
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8.5.1.2. Volba konkrétního titulu v OTP
Prioritní oblasti (CHKO, OP NP, Natura 2000)
V prioritních oblastech jsou na všech dílech půdních bloků, které alespoň z 50% spadají do některé z těchto oblastí,
místně příslušným orgánem ochrany přírody vymezeny příslušné tituly podle charakteristiky daného stanoviště. Toto
vymezení je pro žadatele závazné a žadatel si při vstupu do podopatření OTP na dílu půdního bloku volí titul podle
vymezení v modulu ENVIRO (LPIS). Žadatel si v prioritní oblasti při vstupu do podopatření nemůže zvolit jiný, než vymezený titul. V opačném případě (převážně při tzv. „ručním podání žádosti“ a uvedení jiného než vymezeného titulu)
bude žadatel vyzván k opravě žádosti o zařazení a pokud tak neučiní, bude tato situace vyhodnocena jako porušení
a žadateli nebude na daný díl půdního bloku poskytnuta dotace, popřípadě mu bude na konkrétní díl půdního bloku
udělena vratka dotace za celé období trvání závazku!
V prioritních oblastech je možné vymezit všechny tituly, včetně základního.
Volná krajina
Ve volné krajině, mimo prioritní oblasti, si žadatel může zvolit základní titul obecná péče o extenzivní louky a pastviny,
popřípadě nadstavbové tituly trvale podmáčené a rašelinné louky, ochrana modrásků, ochrana chřástala polního
nebo suché stepní trávníky a vřesoviště, pokud je některý z těchto nadstavbových titulů na daném dílu půdního bloku vymezen. Ve volné krajině není vymezení nadstavbového titulu pro žadatele závazné a žadatel se při vstupu do
závazku může rozhodnout, zda na tomto dílu půdního bloku vstoupí do základního titulu nebo zda si dobrovolně zvolí
vymezený nadstavbový titul.
Vymezování v modulu Enviro
Vymezení konkrétních titulů provádí místně příslušný orgán ochrany přírody na základě charakteristik cenného stanoviště na TTP konkrétního dílu půdního bloku. Místně příslušným orgánem ochrany přírody je:
Oblast
CHKO
NP nebo OP NP
Natura 2000, pokud se překrývá s národním parkem
nebo chráněnou krajinnou oblastí
Natura 2000 bez překryvu se zvláště chráněným územím
Volná krajina
Vojenské újezdy

Místně příslušný OOP
správa dané CHKO
správa daného NP
správa dané CHKO nebo NP
referát životního prostředí příslušného krajského úřadu
referát životního prostředí příslušné obce s rozšířenou
působností
újezdní úřad

Návrhy vymezení provedené místně příslušným orgánem ochrany přírody prochází standardním schvalovacím postupem. Návrh ve stavu auditu A0 předává místně příslušný OOP nadřízenému pracovišti (centrála AOPK, krajský úřad,
správa národních parků), který návrhu udělí audit A1 a předá návrh na MZe. Na MZe je po kontrole správnosti vymezení návrh vymezení schválen prostřednictvím udělení auditu A2.
Pokud žadatel v LPIS (záložka vyhledávání, dále záložka díly půdních bloků a políčko „nejisté vymezení ENVI“ ano)
zjistí, že na jeho dílu půdního bloku nacházejícího se alespoň z 50 % v ZCHÚ nebo OP NP nebo Natuře 2000 není
provedeno vymezení žádného titulu, popřípadě je toto vymezení nedostačující (v LPIS označeno jako tzv. „kolizní vymezení“), je nutné se obrátit na místně příslušný orgán ochrany přírody (viz výše). Orgán ochrany přírody následně na
daném dílu půdního bloku vymezí příslušný titul, popřípadě provede opravu stávajícího vymezení. V opačném případě
nebude žadatel moci s daným dílem půdního bloku požádat o zařazení do závazku v OTP.
Pozor! Veškeré provedené změny v LPIS, včetně vymezení nového titulu nebo opravy kolizního vymezení se stávají
účinnými s určitým zpožděním od konečného schválení, v některých případech až po schválení této změny na MZe!
Změny provedené po podání žádosti o zařazení/žádosti o dotaci se již do žádosti nepromítnou. Z tohoto důvodu je
důležité dělat veškeré změny ve vymezení s dostatečným časovým předstihem před podáním žádosti o zařazení/
žádosti o dotaci!

8. 5. 2. Sazba dotace
96 EUR/ha TTP zařazeného do titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny
166 EUR/ha TTP zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
185 EUR/ha TTP zařazeného do titulu mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené
163 EUR/ha TTP zařazeného do titulu horské a suchomilné louky hnojené
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170 EUR/ha TTP zařazeného do titulu horské a suchomilné louky nehnojené
692 EUR/ha TTP zařazeného do titulu trvale podmáčené a rašelinné louky
173 EUR/ha TTP zařazeného do titulu ochrana modrásků
198 EUR/ha TTP zařazeného do titulu ochrana chřástala
353 EUR/ha TTP zařazeného do titulu suché stepní trávníky a vřesoviště
213 EUR/ha TTP zařazeného do titulu druhově bohaté pastviny
Poznámka:
Dotace je vyplácena v Kč. Pro rok 2015 se pro přepočet použije směnný kurz, který činí 27,735 Kč/EUR.
Dotace se sníží o 86 EUR/ha, pokud se díl půdního bloku nachází na území 1. zóny ZCHÚ nebo ve zranitelné oblasti
na území s hlavní půdní jednotkou 65 až 76, kde nebylo meliorováno. Pokud se díl půdního bloku nachází na území
1. zóny ZCHÚ jen z části, dotace se sníží nebo neposkytne jen na tuto část dílu půdního bloku. V případě zranitelných
oblastí se dotace snižuje na výměře celého dílu půdního bloku, jestliže se ve výše specifikované oblasti nachází více
jak 50% výměry dílu půdního bloku. Pokud se ve zranitelné oblasti nachází nižší podíl výměry, snížení dotace se neuplatní. Ke snížení dotace nedochází u titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny a titulu suché stepní trávníky
a vřesoviště.
Poznámka
Snižování dotace je prováděno z důvodu zákonem omezené možnosti hnojení v těchto lokalitách. Jelikož v rámci
AEKO mohou být hrazeny pouze činnosti jdoucí nad rámec platné legislativy, tak není možné poměrnou část dotace
odpovídající snížení výnosu vlivem zákazu hnojení vyplatit. Odečet se netýká titulů, u kterých nemá zákaz hnojení vliv
na kalkulaci platby.
V případě dílu půdního bloku zařazeného v podopatření OTP na který je zároveň poskytnuta dotace v opatření EZ
podle NV 76 je dotace v podopatření OTP:
●● vyplacena v plné výši, pokud se jedná o titul obecná péče o extenzivní louky a pastviny,
●● snížena o 69 EUR/ha, pokud se jedná o titul mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
●● snížena o 47 EUR/ha, pokud se jedná o titul mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené,
●● snížena o 47 EUR/ha, pokud se jedná o titul horské a suchomilné louky hnojené,
●● snížena o 39 EUR/ha, pokud se jedná o titul horské a suchomilné louky nehnojené,
●● snížena o 56 EUR/ha, pokud se jedná o titul trvale podmáčené a rašelinné louky,
●● snížena o 41 EUR/ha, pokud se jedná o titul ochrana modrásků,
●● snížena o 40 EUR/ha, pokud se jedná o titul ochrana chřástala polního,
●● vyplacena v plné výši, pokud se jedná o titul suché stepní trávníky a vřesoviště,
●● snížena o 48 EUR/ha, pokud se jedná o titul druhově bohaté pastviny.
Výše uvedené snížení se neprovede, pokud se jedná o díl půdního bloku, který se nachází na území 1. zóny ZCHÚ
nebo ve zranitelné oblasti na území s hlavní půdní jednotkou 65 až 76, kde nebylo meliorováno a na kterém bylo
uplatněno snížení 86 EUR/ha.
Poznámka
Snižování dotace je prováděno z důvodu povinnosti členského státu zabránit dvojímu financování shodných činností v AEKO a opatření EZ. Snížení dotace vychází ze shodné podmínky zákazu použití minerálních hnojiv, dané pro
ekologické zemědělce platnou legislativou upravující hospodaření v systému ekologického zemědělství. Odečet se
neprovádí titulů, u kterých nemá zákaz hnojení minerálními hnojivy vliv na kalkulaci platby.

8. 5. 3. Náležitosti žádosti o zařazení do podopatření ošetřování travních porostů
Nedílnou součástí žádosti o zařazení do podopatření OTP je vyplněný formulář k žádosti. V tomto formuláři žadatel
uvede ke každému dílu půdního bloku, který hodlá zařadit, kód titulu podle instruktážního listu v souladu s principy
možností zařazení dílů půdních dílů do jednotlivých titulů. Kódování titulů možných v podopatření ošetřování travních
porostů je uvedeno v příloze č. 6 k této metodice.
K žádosti o zařazení je nutné přiložit mapu dílů půdních bloků, které žadatel požaduje do podopatření zařadit (viz
kapitola 5 této metodiky).
V OTP – AEKO na rozdíl od OTP v AEO (PRV 2007-2013) není povinnost zařazovat veškerou výměru trvalých travních
porostů. Pokud žadatel nechce některý díl půdního bloku do OTP zařadit, pak tento díl půdního bloku zařazovat nemu69

sí. Tato možnost platí i v ZCHÚ a oblastech soustavy Natura 2000, například pokud žadatel nesouhlasí s vymezením
příslušného titulu na daném dílu půdního bloku.

8. 5. 4. Podmínky vstupu a kombinovatelnost s jinými AEKO a jinými opatřeními
Do podopatření OTP může vstoupit jen žadatel, který ke dni podání žádosti o zařazení obhospodařuje alespoň 2 ha
TTP evidovaného v LPIS.
Podopatření OTP není na jednom dílu půdního bloku kombinovatelné s jakýmkoliv jiným podopatřením v AEKO, nebo
s opatřením AEO podle NV 79, s výjimkou titulu ekologické zemědělství podle § 2 písm. a) bodu 1 NV 79.
Podopatření OTP lze na jednom dílu půdního bloku kombinovat s opatřením EZ podle NV 76. V případě kombinace
na jednom dílu půdního bloku s opatřením EZ je sazba dotace AEKO – OTP snížena, s výjimkou titulu obecná péče
o extenzivní louky a pastviny a titulu suché stepní trávníky a vřesoviště.

8. 5. 5.	Podmínky poskytnutí dotace v podopatření ošetřování travních porostů
a sankce za jejich porušení
8.5.5.1 Intenzita chovu hospodářských zvířat
V průběhu kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku musí žadatel dodržovat podmínku intenzity chovu hospodářských zvířat (skot, ovce, kozy, koně). Intenzitu chovu hospodářských zvířat je nutné
dodržet každý den v rámci čtyřměsíčního kontrolního období od 1. června do 30. září.
Sankce za nesplnění této podmínky jsou odvislé od rozsahu a počtu nesplnění. Za jedno porušení se považuje nesplnění podmínky v jednom dni. Pokud dojde k poklesu po dva dny po sobě, nebo kdykoli během kontrolního období,
pak se jedná o dvě porušení.
Pro účely kontroly a ověření splnění podmínek pro poskytnutí dotace bude zjišťována intenzita VDJ pro každý den kontrolního období. Pokud KNM nezjistí jinak, pak bude pro výpočet intenzity VDJ použit počet zvířat uvedený v ústřední
evidenci hospodářských zvířat (IZR), popřípadě z deklarace chovu koní a plocha zemědělské půdy s příslušným druhem zemědělské kultury evidovaná v LPIS na žadatele, popřípadě plocha zemědělské půdy s příslušným druhem zemědělské kultury způsobilá pro poskytnutí dotace v podopatření ošetřování travních porostů podle NV 75 (mimo titul
trvale podmáčené a rašelinné louky) nebo způsobilá k poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb. v rámci
podopatření ošetřování travních porostů (mimo tituly trvale podmáčené a rašelinné louky a ptačí lokality na travních
porostech-hnízdiště bahňáků) nebo titulu zatravňování orné půdy. Pro žadatele je proto naprosto stěžejní, aby měl
v pořádku data v ústřední evidenci hospodářských zvířat a aby např. při smluvním výpasu dobytka nezapomněl
nahlásit smluvní zvířata na číslo hospodářství, kde se zvířata nacházejí.
Při KNM budou zjišťována všechna zvířata aktuálně přítomná na hospodářství.
Chová-li žadatel koně, musí do 31. října příslušného kalendářního roku doručit elektronický opis registru koní držených v hospodářství společně s elektronickou deklarací chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru
koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence hospodářských zvířat podle plemenářského
zákona.
Deklarace chovu koní obsahuje údaje o počtu a kategorii chovaných koní k 1. červnu příslušného kalendářního roku,
včetně přepočtu na VDJ a dále každou změnu v počtu nebo kategorii chovaných zvířat. V případě změny počtu chovaných zvířat v průběhu kontrolního období je žadatel povinen tuto změnu neprodleně zaznamenat v Registru koní!
Pokud žadatel nedoručí opis registru koní v hospodářství a deklaraci chovu koní do 31. října příslušného roku, koně
se do výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud není KNM zjištěno jinak.
Poznámka:
V případě krátkodobého přesunu na závody atp. je možné koně jeden den přesunout na místo konání závodu a druhý
den zpět na hospodářství žadatele. Kůň je tak deklarován po oba dny na hospodářství žadatele, neboť se tam nacházel první den ráno a druhý den večer. Tímto způsobem je splněna podmínka deklarovat pouze koně fyzicky přítomné
na hospodářství. Na delší přesuny nebude brán zřetel a dotčená zvířata nebudou po dobu nepřítomnosti započítána
do intenzity VDJ.
Pokud dojde k převodu části, nebo celého podniku je tolerováno nedodržení intenzity VDJ po dobu 15 dní před a po
dni zaevidování půdy převodce nabyvatelem v LPIS.
Z důvodu složitosti procesu převodu části anebo celého podniku a riziku porušení podmínek a následné sankce je ze
strany MZe doporučeno tyto převody pokud možno neprovádět v období zjišťování intenzity VDJ (1. června až 30. září
kalendářního roku).
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Do výpočtu intenzity chovu zvířat se nezahrnuje farmový chov jelenovitých ani jiné zájmové chovy.
Tabulka 13. Přepočet jednotlivých kategorií hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
Druh a kategorie hospodářských zvířat
skot ve věku nad 2 roky
skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let
skot ve věku do 6 měsíců
ovce ve věku nad 1 rok
kozy ve věku nad 1 rok
koně ve věku nad 6 měsíců
koně ve věku do 6 měsíců

Koeficient přepočtu na velké dobytčí jednotky (VDJ)
1,0
0,6
0,4
0,15
0,15
1,0
0,4

Podmínka č. 1
Žadatel musí v průběhu kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku splňovat podmínku intenzity chovu hospodářských zvířat, a to nejméně 0,3 VDJ na ha trvalého travního porostu obhospodařovaného
žadatelem a evidovaného v LPIS.
Tato podmínka se neuplatní, pokud má žadatel TTP zařazen výlučně do titulů trvale podmáčené a rašelinné louky,
ochrana modrásků a ochrana chřástala polního.
Sankce
Sankce za porušení intenzity jsou odvislé od rozsahu a počtu porušení a jsou uvedeny v tabulce.
Intenzita chovu
Jedno porušení intenzity v rámci intervalu 0,2 – 0,3 VDJ/ha TTP
Dvě porušení intenzity v rámci intervalu 0,2 – 0,3 VDJ/ha TTP
Tři porušení intenzity v rámci intervalu 0,2 – 0,3 VDJ/ha TTP
Čtyři a více porušení intenzity v rámci intervalu 0,2 – 0,3 VDJ/ha TTP
Pokles intenzity pod 0,2 VDJ/ha TTP

Sankce
3%
10 %
25 %
Neposkytnutí dotace
Neposkytnutí dotace

Podmínka č. 2
Pokud je žadatel zařazen do OTP, mimo titulu trvale podmáčené a rašelinné louky, musí v průběhu kontrolního období
od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku splňovat podmínku intenzity chovu hospodářských zvířat nejvýše 1,15 VDJ na ha trvalého travního porostu způsobilého k poskytnutí dotace na podopatření ošetřování travních
porostů (mimo titulu trvale podmáčené a rašelinné louky), popřípadě na hektar trvalého travního porostu nebo travního prostu na orné půdě (který byl k 30. září 2014 v LPIS veden jako kultura travní porost) způsobilého k poskytnutí
dotace v podopatření ošetřování travních porostů podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb. (mimo tituly trvale podmáčené
a rašelinné louky a ptačí lokality na travních porostech-hnízdiště bahňáků) nebo na hektar trvalého travního porostu
nebo travního porostu na orné půdě (který byl k 30. září 2014 v LPIS veden jako kultura travní porost) způsobilého
podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb. k poskytnutí dotace v titulu zatravňování orné půdy.
Do výpočtu intenzity chovu se nezapočítávají nepasená ustájená zvířata evidovaná na hospodářství žadatele, popřípadě stáje evidované na hospodářství žadatele, které uvede žadatel do žádosti o poskytnutí dotace.
Do výměry zemědělské půdy se započítávají díly půdních bloků vedené v LPIS s druhem zemědělské kultury trvalý
travní porost, který je způsobilý k poskytnutí dotace na podopatření ošetřování travních porostů (mimo titulu trvale
podmáčené a rašelinné louky), popřípadě s kulturou trvalý travní porost, nebo travního porostu na orné půdě, který
byl k 30. září 2014 travním porostem způsobilým k poskytnutí dotace podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb. na podopatření ošetřování travních porostů (mimo tituly trvale podmáčené a rašelinné louky a ptačí lokality na travních
porostech-hnízdiště bahňáků) a na podopatření péče o krajinu titulu zatravňování orné půdy.
Sankce
Sankce za porušení intenzity jsou odvislé od rozsahu a počtu porušení a jsou uvedeny v tabulce.
Intenzita chovu
Jedno porušení intenzity v rámci intervalu 1,15 – 1,3 VDJ/ha
Dvě porušení intenzity v rámci intervalu 1,15 – 1,3 VDJ/ha
Tři porušení intenzity v rámci intervalu 1,15 – 1,3 VDJ/ha
Čtyři a více porušení intenzity v rámci intervalu 1,15 – 1,3 VDJ/ha
Překročení intenzity nad 1,3 VDJ/ha

Sankce
10 %
25 %
50 %
Neposkytnutí dotace
Neposkytnutí dotace
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Poznámka:
Pokud žadatel požaduje do výpočtu zahrnout pouze pasená zvířata a ustájená nepasená nezahrnovat, pak musí
v ústřední evidenci IZR rozdělit pasená a ustájená nepasená zvířata do samostatných hospodářství nebo stájí.
Za ustájená zvířata jsou považována i ta hospodářská zvířata, která se v průběhu dne vyskytují ve výběhu, který
přímo navazuje na objekt, kde jsou hospodářská zvířata ustájena, za předpokladu, že tento výběh není evidován
v LPIS např. jako pastvina. Pokud bude zvíře evidované jako ustájené a nepasené při kontrole na místě nalezeno na
pastvině, bude toto považování za porušení podmínky a všechna takto nalezená zvířata budou zahrnuta do výpočtu
intenzity.
Podmínka č. 3
Žadatel musí v průběhu kontrolního období od 1. června do 30. září příslušného kalendářního roku splňovat podmínku intenzity chovu hospodářských zvířat, a to nejvýše 1,5 VDJ na ha zemědělské půdy obhospodařované žadatelem
a vedené v LPIS s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost a trvalá kultura.
Sankce
Sankce za porušení intenzity jsou odvislé od rozsahu a počtu porušení a jsou uvedeny v tabulce.
Intenzita chovu
Jedno porušení intenzity v rámci intervalu 1,5 – 1,8 VDJ/ha z.p.
Dvě porušení intenzity v rámci intervalu 1,5 – 1,8 VDJ/ha z.p.
Tři porušení intenzity v rámci intervalu 1,5 – 1,8 VDJ/ha z.p.
Čtyři a více porušení intenzity v rámci intervalu 1,5 – 1,8 VDJ/ha z.p.
Překročení intenzity nad 1,8 VDJ/ha z.p.

Sankce
3%
10 %
25 %
Neposkytnutí dotace
Neposkytnutí dotace

8.5.5.2. Ponechávání nepokosených ploch
Na dílu půdního bloku s výměrou nejméně 12 ha, který je zařazený v rámci OTP do titulů:
●● obecná péče o extenzivní louky a pastviny
●● mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
●● mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené
●● horské a suchomilné louky hnojené
●● horské a suchomilné louky nehnojené
musí žadatel každoročně ponechat při první seči nepokosenou plochu. Podmínka ponechat nepokosenou plochu se
nevztahuje na díl půdního bloku zařazený do titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny, na jehož celé ploše
žadatel do 31. července příslušného kalendářního roku provádí pastvu nebo na díl půdního bloku, na kterém je prováděna obnova trvalého travního porostu podle § 9 odst.5 NV.
Při posuzování výměry dílu půdního bloku se od výměry příslušného dílu půdního bloku uvedené v LPIS odečte výměra
krajinného prvku podle § 5 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 307/2014 Sb., který se nachází na ploše příslušného
dílu půdního bloku.
Nepokosená plocha musí mít rozlohu:
●● nejméně 3 % z rozlohy dílu půdního bloku způsobilé k poskytnutí dotace
●● nejvýše 10 % z rozlohy dílu půdního bloku způsobilé k poskytnutí dotace
●● maximální rozloha jedné nepokosené plochy činí 1 hektar
Nepokosená plocha může přiléhat k okraji dílu půdního bloku, nebo vnitřního krajinného prvku nebo může být umístěna uvnitř dílu půdního bloku. Nepokosenou plochu mohou tvořit pásy i souvislá plocha.
Nepokosená plocha musí být na dílu půdního bloku ponechána minimálně do 15. srpna příslušného kalendářního
roku, nejpozději však do termínu první seče následujícího kalendářního roku.
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Při ponechávání nepokosené plochy je poskytována dotace:
●● 11 EUR/ha, pokud se jedná o titul obecná péče o extenzivní louky a pastviny
●● 11 EUR/ha, pokud se jedná o titul mezofilní a vlhkomilné louky hnojené
●● 5 EUR/ha, pokud se jedná o titul mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené
●● 11 EUR/ha, pokud se jedná o titul horské a suchomilné louky hnojené
●● 5 EUR/ha, pokud se jedná o titul horské a suchomilné louky nehnojené
Žadatel může dobrovolně ponechat nepokosenou plochu i na dílu půdního bloku s výměrou nižší než 12 ha, nicméně
v tomto případě není poskytnuta dotace za ponechávání nepokosených ploch.
V žádosti o poskytnutí dotace žadatel uvádí u každého dílu půdního bloku, zda:
●● ponechá na dílu půdního bloku nepokosené plochy
●● bude na dílu půdního bloku provádět pastvu
●● dobrovolně na dílu půdního bloku ponechá nepokosenou plochu
Sankce
Při nedodržení alespoň minimální rozlohy 3 % nebo neponechání nepokosené plochy minimálně do 15. srpna je
žadateli udělena sankce snížení dotace o 25 % na celou rozlohu TTP v OTP v roce kdy k porušení podmínky došlo.
V případě nedodržení maximální rozlohy 10 % nepokosené plochy nebo překročení maximální rozlohy jedné souvislé
plochy maximálně 1 ha se celá tato plocha započítává do plochy, na které byla porušena podmínka údržby trvalých
travních porostů, za které je udělena sankce v rámci celého podopatření OTP za daný rok.
Sankce je stanovena na základě celkové výměry neposečených ploch, která je poté rozhodující pro míru snížení nebo
neposkytnutí dotace.
Při porušení podmínky údržby trvalých travních porostů (seč, pastva) je žadateli snížena dotace na OTP v daném roce
o 10 %, pokud žadatel porušil podmínku v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % výměry trvalých travních porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do OTP.
Při porušení podmínky údržby trvalých travních porostů (seč, pastva) v rozsahu nad 25 % výměry trvalých travních
porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do OTP se dotace na OTP v daném roce sníží o 50 %.
Poznámka
Pokud bude kontrolou na místě zjištěna rozloha nepokosené plochy větší než 10 % nebo souvislá plocha s výměrou
vyšší než 1 ha, bude to posouzeno jako neprovedení seče na celé výměře ponechané nepokosené plochy!
Pokud žadatel jako první operaci na dílu půdního bloku provádí seč, pak je na tomto dílu půdního bloku povinen ponechat nepokosenou plochu, a to i v případě, že na tomto dílu půdního bloku posléze do termínu 31. července provádí
pastvu hospodářských zvířat.
Díl půdního bloku, který žadatel v žádosti o dotaci deklaruje jako pasený, musí být v termínu do 31. července celý
přepasen. Provádění pastvy pouze na části dílu půdního bloku bude vyhodnoceno jako nesplnění podmínek ponechávání nepokosených ploch.
Po provedení pastvy a spasení travního porostu na celé ploše dílu půdního bloku je možné na dílu půdního bloku
deklarovaného v žádosti o dotaci jako pasený provádět seč, a to i před termínem 31. července. Po 31. červenci není
způsob hospodaření, tj. kosení nebo pasení, omezen a záleží pouze na žadateli, který ze způsobů obhospodařování
travního porostu zvolí.
V případě, že je na dílu půdního bloku s ponechanou nepokosenou plochou prováděna pastva před 15. srpnem, je
žadatel povinen zajistit ponechání nepokosených ploch a zabránit jejich poškození pasenými zvířaty.
8.5.5.3 Společné podmínky podopatření ošetřování travních porostů
Podmínka č. 1
Žadatel po celou dobu zařazení do OTP na celé výměře zemědělské půdy s kulturou trvalý travní porost vedené
v LPIS (tedy i nezařazené do AEKO) použije hnojiva na výměru dílu půdního bloku vedenou v evidenci využití půdy
k 31. prosinci příslušného kalendářního roku nejvýše do limitu 160 kg/ha TTP (§ 7 a v příloha č. 3 k nařízení vlády č.
262/2012 Sb.)
Pro účely hodnocení limit aplikovaného množství dusíku se započte v případě
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1. hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem podle § 5 odst. 2 písm. c) nařízení vlády č. 262/2012 Sb. jako 30 % celkového přívodu dusíku,
2. hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem podle § 5 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 262/2012 Sb., s výjimkou digestátu z bioplynových stanic, jako 60 % celkového přívodu dusíku (toto se týká i přívodu N při pastvě zvířat nebo
jejich jiném pobytu na DBP),
3. digestátu z bioplynových stanic jako 70 % celkového přívodu dusíku nebo
4. minerálních hnojiv jako 100 % celkového přívodu dusíku.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na OTP o 50 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Do celkového přívodu dusíku je započítávána i případná pastva hospodářských zvířat.
Limit je počítán jako přívodu dusíku na každý DPB s kulturou trvalý travní porost žadatele.
Podmínka č. 2
Žadatel po celou dobu zařazení do OTP na celé výměře zemědělské půdy s kulturou trvalý travní porost vedené v LPIS
(tedy i nezařazené do AEKO) nepoužívá ke hnojení upravené kaly a odpadní vody.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na OTP o 50 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Z hlediska hospodaření musí být zohledněna případná produkce odpadních vod (viz § 4 odst. 3 vyhlášky o hnojivech).
Mezi tyto se neřadí tzv. technologické (odpadní) vody ze živočišné výroby (mléčnice, dojírny, atd.) a rostlinné výroby
(např. mytí brambor). V tomto případě se jedná o pomocné látky podle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 377/2013 Sb. (tj. látky
bez účinného obsahu živin) a tedy nejsou zahrnuty do evidence hnojení. Hospodaření s těmito pomocnými látkami
splňuje základní požadavky (obsah max. 1 % sušiny a 0,1 % dusíku (= 1 kg N/t)). Na hospodaření s těmito látkami
nejsou stanoveny požadavky na skladovací kapacity, není omezena jejich aplikace, nicméně je nutné respektovat
základní pravidla ochrany vod.
V případě, že vznikají statková hnojiva (kejda, močůvka, hnojůvka, hnůj, silážní šťávy, atd.), je s těmito zacházeno
v souladu s požadavky evidence hnojiv dle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, případně v souladu s dalšími
souvisejícími předpisy (vyhláška č. 377/2013, o skladování a způsobu používání hnojiv v platném znění, vyhlášky č.
450/2005 Sb. - havarijní vyhláška, Směrnice Rady 91/676/EHS z 12. prosince 1991 k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů – nitrátová směrnice (viz www.nitrat.cz) a další).
8.5.5.4 Podmínky jednotlivých titulů podopatření ošetřování travních porostů
8.5.5.4.1 Podmínky titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny (§ 19 odst. 2 NV 75)
Podmínka č. 1
Žadatel zajistí, aby díly půdních bloků byly minimálně dvakrát ročně posečeny nebo spaseny. První seč spolu s odklizením biomasy nebo první pastva bude provedena do 31. 7., druhá seč spolu s odklizením biomasy nebo druhá
pastva bude provedena do 31. 10. kalendářního roku. V jednom roce lze kombinovat provedení seče a pastvy.
Odložit nebo vynechat jednu ze sečí lze pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
V tomto případě žadatel musí doručit na SZIF souhlasné stanovisko OOP a to nejpozději v ten den, kdy měla seč
být provedena. V případě, že žadatel nepředloží souhlasné stanovisko v tomto termínu, bude to vyhodnoceno jako
nesplnění podmínky.
Sankce
Výměra porušení této podmínky je započítávána do celkové výměry neposečených ploch, která je poté rozhodující pro
míru snížení nebo neposkytnutí dotace. Za porušení podmínky je udělena sankce v rámci celého OTP.
Při porušení podmínky údržby trvalých travních porostů (seč, pastva) je žadateli snížena dotace na OTP v daném roce
o 10 %, pokud žadatel porušil podmínku v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % výměry trvalých travních porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do OTP.
Při porušení podmínky údržby trvalých travních porostů (seč, pastva) v rozsahu nad 25 % výměry trvalých travních
porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do OTP se dotace na OTP v daném roce sníží o 50 %.
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Poznámka
Na plochách zařazených do titulu obecná péče o extenzivní louky a pastviny lze libovolně kombinovat seč a pastvu.
Pokud však žadatel daný díl půdního bloku pro potřeby plnění podmínky ponechávání nepokosených ploch deklaruje
v žádosti jako pasený, pak k datu 31. července na celém dílu půdního bloku musí proběhnout pastva. Po tomto termínu lze seč a pastvu libovolně kombinovat.
Podmínka č. 2
Žadatel provádí v případě údržby TTP sečením, seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu
dílu půdního bloku k okrajům.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na OTP o 10 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Při plnění této podmínky je možné na daném dílu půdního bloku nejdříve pokosit pás po okraji dílu půdního bloku,
sloužící jako souvrať, a poté provádět seč od jedné strany dílu půdního bloku ke druhé.
Podmínka č. 3
Žadatel provádí v případě údržby TTP pasením likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů od skončení
pastvy, nebo v případě celoroční pastvy, nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku.
Tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10o.
Povinnost likvidovat nedopasky může být také měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném SZIF a předkládá ho
při fyzické kontrole na místě.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul obecná péče o extenzivní louky a pastviny o 3 % v roce,
kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 4
Žadatel nepoužívá k hnojení kejdu, s výjimkou kejdy skotu.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul obecná péče o extenzivní louky a pastviny o 50 % v roce,
kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 5
Žadatel aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze bodově.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul obecná péče o extenzivní louky a pastviny o 10 % v roce,
kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 6
Žadatel neprovádí mulčování, obnovu travních porostů a přísev trvalého travního porostu nacházejících se v ZCHÚ,
v území OP NP a Natura 2000 bez souhlasného stanovisko OOP.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul obecná péče o extenzivní louky a pastviny o 25 % v daném roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Ve volné krajině (mimo ZCHÚ, OP NP a Natura 2000) je možné provádět mulčování (seč mulčovačem s ponecháním
zmulčované travní hmoty na dílu půdního bloku) až po provedení minimálně dvou sečí (při souhlasném stanoviskem
OOP jedné seče) s odklizem biomasy, tj. mulčování nenahrazuje povinnost sečí s odklizem biomasy.
V oblastech ZCHÚ, OP NP a Natura 2000 musí žadatel žádat o souhlasné stanovisko OOP, aby mohl provádět výše
uvedené činnosti. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném SZIF a předkládá ho při
fyzické kontrole na místě.
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8.5.5.4.2 Podmínky titulu mezofilní a vlhkomilné louky hnojené (§ 19 odst. 3 NV 75)
Podmínka č. 1
Žadatel zajistí, aby díly půdních bloků byly minimálně dvakrát ročně posečeny. První seč spolu s odklizením biomasy
bude provedena v jednom z následujících termínů, který je stanoven v LPIS:
●● do 30. června příslušného kalendářního roku
●● od 15. června do 31. července příslušného kalendářního roku
●● do 31. července příslušného kalendářního roku
●● od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku
Termín seče je k příslušnému dílu půdního bloku stanoven v LPIS v rámci modulu ENVIRO.
Druhá seč s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku.
Odložit nebo vynechat jednu ze sečí lze pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
V tomto případě žadatel musí doručit na SZIF souhlasné stanovisko OOP a to nejpozději v ten den, kdy měla seč
být provedena. V případě, že žadatel nepředloží souhlasné stanovisko v tomto termínu, bude to vyhodnoceno jako
nesplnění podmínky.
Sankce
Výměra porušení této podmínky je započítávána do celkové výměry neposečených ploch, která je poté rozhodující pro
míru snížení nebo neposkytnutí dotace. Za porušení podmínky je udělena sankce v rámci celého OTP.
Při porušení podmínky údržby trvalých travních porostů (seč, pastva) je žadateli snížena dotace na OTP v daném roce
o 10 %, pokud žadatel porušil podmínku v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % výměry trvalých travních porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do OTP.
Při porušení podmínky údržby trvalých travních porostů (seč, pastva) v rozsahu nad 25 % výměry trvalých travních
porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do OTP se dotace na OTP v daném roce sníží o 50 %.
Podmínka č. 2
Žadatel provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na OTP o 10 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Při plnění této podmínky je možné na daném dílu půdního bloku nejdříve pokosit pás po okraji dílu půdního bloku,
sloužící jako souvrať, a poté provádět seč od jedné strany dílu půdního bloku ke druhé.
Podmínka č. 3
Žadatel používá k hnojení pouze hnůj nebo kompost.
Sankce
Při porušení této podmínky se žadateli dotace na titul mezofilní a vlhkomilné louky hnojené neposkytne v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 4
Žadatel provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku
v LPIS veden jako vhodný k přepasení
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul mezofilní a vlhkomilné louky hnojené o 50 % v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Pokud v LPIS není povoleno přepásání po 15. srpnu, pak žadatel na daném dílu půdního bloku nesmí přepásat.
Možnost přepásání lze z roku na rok měnit prostřednictvím změny údajů v LPIS provedené místně příslušným OOP.
V případě změny je nutné dbát na to, aby proběhla v období od 1. ledna do data podání žádosti o dotaci!
Podmínka č. 5
Žadatel neprovádí příkrm pasených zvířat. Za příkrm není považováno podávání minerálních lizů a napájení.
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Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul mezofilní a vlhkomilné louky hnojené o 10 % v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Smyslem umožnění přepasení je vypasení travní hmoty, nikoliv umělé prodlužování pobytu hospodářských zvířat na
trvalých travních porostech přikrmováním.
Podmínka č. 6
Žadatel neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu a přísev trvalého travního porostu bez souhlasného
stanoviska OOP. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném SZIF a předkládá ho při
fyzické kontrole na místě.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul mezofilní a vlhkomilné louky hnojené o 25 % v daném
roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 7
Žadatel aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem OOP, a to pouze bodově. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném
SZIF a předkládá ho při fyzické kontrole na místě.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul mezofilní a vlhkomilné louky hnojené o 25 % v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
8.5.5.4.3 Podmínky titulu mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené (§ 19 odst. 4 NV 75)
Podmínka č. 1
Žadatel zajistí, aby díly půdních bloků byly minimálně dvakrát ročně posečeny. První seč spolu s odklizením biomasy
bude provedena v jednom z následujících termínů, který je stanoven v LPIS:
●● do 30. června příslušného kalendářního roku
●● od 15. června do 31. července příslušného kalendářního roku
●● do 31. července příslušného kalendářního roku
●● od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku
Termín seče je k příslušnému dílu půdního bloku stanoven v LPIS v rámci modulu ENVIRO.
Druhá seč s odklizením biomasy bude provedena nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku.
Odložit nebo vynechat jednu ze sečí lze pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
V tomto případě žadatel musí doručit na SZIF souhlasné stanovisko OOP a to nejpozději v ten den, kdy měla seč
být provedena. V případě, že žadatel nepředloží souhlasné stanovisko v tomto termínu, bude to vyhodnoceno jako
nesplnění podmínky.
Sankce
Výměra porušení této podmínky je započítávána do celkové výměry neposečených ploch, která je poté rozhodující pro
míru snížení nebo neposkytnutí dotace. Za porušení podmínky je udělena sankce v rámci celého OTP.
Při porušení podmínky údržby trvalých travních porostů (seč, pastva) je žadateli snížena dotace na OTP v daném roce
o 10 %, pokud žadatel porušil podmínku v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % výměry trvalých travních porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do OTP.
Při porušení podmínky údržby trvalých travních porostů (seč, pastva) v rozsahu nad 25 % výměry trvalých travních
porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do OTP se dotace na OTP v daném roce sníží o 50 %.
Podmínka č. 2
Žadatel provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na OTP o 10 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Při plnění této podmínky je možné na daném dílu půdního bloku nejdříve pokosit pás po okraji dílu půdního bloku,
sloužící jako souvrať, a poté provádět seč od jedné strany dílu půdního bloku ke druhé.
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Podmínka č. 3
Žadatel neaplikuje žádná hnojiva. Za aplikaci hnojiv se v tomto titulu nepovažuje pastva zvířat.
Sankce
Při porušení této podmínky se žadateli dotace na titul mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené neposkytne v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 4
Žadatel provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku
v LPIS veden jako vhodný k přepasení.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené o 50 % v roce,
kdy došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Pokud v LPIS není povoleno přepásání po 15. srpnu, pak žadatel na daném dílu půdního bloku nesmí přepásat.
Možnost přepásání lze z roku na rok měnit prostřednictvím změny údajů v LPIS provedené místně příslušným OOP.
V případě změny je nutné dbát na to, aby proběhla v období od 1. ledna do data podání žádosti o dotaci!
Podmínka č. 5
Žadatel neprovádí příkrm pasených zvířat. Za příkrm není považováno podávání minerálních lizů a napájení.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul mezofilní a vlhkomilné louky hnojené o 10 % v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Smyslem umožnění přepasení je vypasení travní hmoty, nikoliv umělé prodlužování pobytu hospodářských zvířat na
trvalých travních porostech přikrmováním.
Podmínka č. 6
Žadatel neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu a přísev trvalého travního porostu bez souhlasného
stanovisko OOP. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném SZIF a předkládá ho při
fyzické kontrole na místě.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené o 25 % v daném
roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 7
Žadatel aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem OOP, a to pouze bodově. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném
SZIF a předkládá ho při fyzické kontrole na místě.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené o 25 % v roce,
kdy došlo k porušení této podmínky.
8.5.5.4.4 Podmínky titulu horské a suchomilné louky hnojené (§ 19 odst. 5 NV 75)
Podmínka č. 1
Žadatel zajistí, aby díly půdních bloků byly minimálně jednou ročně posečeny. Seč spolu s odklizením biomasy bude
provedena v jednom z následujících termínů, který je stanoven v LPIS:
●● do 31. července příslušného kalendářního roku
●● od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku
●● od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku
Termín seče je k příslušnému dílu půdního bloku stanoven v LPIS v rámci modulu ENVIRO.
Odložit nebo vynechat jednu ze sečí lze pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
V tomto případě žadatel musí doručit na SZIF souhlasné stanovisko OOP a to nejpozději v ten den, kdy měla seč být
provedena. V případě, že žadatel nepředloží souhlasné stanovisko v tomto termínu, bude to vyhodnoceno jako nesplnění podmínky.
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Sankce
Výměra porušení této podmínky je započítávána do celkové výměry neposečených ploch, která je poté rozhodující pro
míru snížení nebo neposkytnutí dotace. Za porušení podmínky je udělena sankce v rámci celého OTP.
Při porušení podmínky údržby trvalých travních porostů (seč, pastva) je žadateli snížena dotace na OTP v daném roce
o 10 %, pokud žadatel porušil podmínku v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % výměry trvalých travních porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do OTP.
Při porušení podmínky údržby trvalých travních porostů (seč, pastva) v rozsahu nad 25 % výměry trvalých travních
porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do OTP se dotace na OTP v daném roce sníží o 50 %.
Podmínka č. 2
Žadatel provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na OTP o 10 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Při plnění této podmínky je možné na daném dílu půdního bloku nejdříve pokosit pás po okraji dílu půdního bloku,
sloužící jako souvrať, a poté provádět seč od jedné strany dílu půdního bloku ke druhé.
Podmínka č. 3
Žadatel používá k hnojení pouze hnůj nebo kompost.
Sankce
Při porušení této podmínky se žadateli dotace na titul horské a suchomilné louky hnojené neposkytne v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 4
Žadatel aplikuje hnůj nebo kompost povinně pouze jednou za trvání závazku, nejpozději však; do konce čtvrtého roku
trvání závazku. Pastva zvířat se za aplikaci hnojiva v tomto případě nepovažuje.
Za nesplnění této podmínky se považuje, jestliže na daném dílu půdního bloku nebyla zjištěna žádná aplikace hnojiv
nebo byly zjištěny dvě a více aplikací hnojiv v průběhu příslušného závazku.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul horské a suchomilné louky hnojené o 50 % za všechny
roky od počátku závazku.
Podmínka č. 5
Žadatel provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku
v LPIS veden jako vhodný k přepasení.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul horské a suchomilné louky hnojené o 50 % v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Pokud v LPIS není povoleno přepásání po 15. srpnu, pak žadatel na daném dílu půdního bloku nesmí přepásat.
Možnost přepásání lze z roku na rok měnit prostřednictvím změny údajů v LPIS provedené místně příslušným OOP.
V případě změny je nutné dbát na to, aby proběhla v období od 1. ledna do data podání žádosti o dotaci!
Podmínka č. 6
Žadatel neprovádí příkrm pasených zvířat. Za příkrm není považováno podávání minerálních lizů a napájení.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul horské a suchomilné louky hnojené o 10 % v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Smyslem umožnění přepasení je vypasení travní hmoty, nikoliv umělé prodlužování pobytu hospodářských zvířat na
trvalých travních porostech přikrmováním.
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Podmínka č. 7
Žadatel neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu a přísev trvalého travního porostu bez souhlasného
stanovisko OOP. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném SZIF a předkládá ho při
fyzické kontrole na místě.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul horské a suchomilné louky hnojené o 25 % v daném
roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 8
Žadatel aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem OOP, a to pouze bodově. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném
SZIF a předkládá ho při fyzické kontrole na místě.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul horské a suchomilné louky hnojené o 25 % v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
8.5.5.4.5 Podmínky titulu horské a suchomilné louky nehnojené (§ 19 odst. 6 NV 75)
Podmínka č. 1
Žadatel zajistí, aby díly půdních bloků byly minimálně jednou ročně posečeny. Seč spolu s odklizením biomasy bude
provedena v jednom z následujících termínů, který je stanoven v LPIS:
●● do 31. července příslušného kalendářního roku
●● od 15. července do 31. srpna příslušného kalendářního roku
●● od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku
Termín seče je k příslušnému dílu půdního bloku stanoven v LPIS v rámci modulu ENVIRO.
Odložit nebo vynechat jednu ze sečí lze pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
V tomto případě žadatel musí doručit na SZIF souhlasné stanovisko OOP a to nejpozději v ten den, kdy měla seč
být provedena. V případě, že žadatel nepředloží souhlasné stanovisko v tomto termínu, bude to vyhodnoceno jako
nesplnění podmínky.
Sankce
Výměra porušení této podmínky je započítávána do celkové výměry neposečených ploch, která je poté rozhodující pro
míru snížení nebo neposkytnutí dotace. Za porušení podmínky je udělena sankce v rámci celého OTP.
Při porušení podmínky údržby trvalých travních porostů (seč, pastva) je žadateli snížena dotace na OTP v daném roce
o 10 %, pokud žadatel porušil podmínku v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % výměry trvalých travních porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do OTP.
Při porušení podmínky údržby trvalých travních porostů (seč, pastva) v rozsahu nad 25 % výměry trvalých travních
porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do OTP se dotace na OTP v daném roce sníží o 50 %.
Podmínka č. 2
Žadatel provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na OTP o 10 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Při plnění této podmínky je možné na daném dílu půdního bloku nejdříve pokosit pás po okraji dílu půdního bloku,
sloužící jako souvrať, a poté provádět seč od jedné strany dílu půdního bloku ke druhé.
Podmínka č. 3
Žadatel neaplikuje hnojiva. Za aplikaci hnojiv se nepovažuje pastva zvířat.
Sankce
Při porušení této podmínky se žadateli dotace na titul horské a suchomilné louky nehnojené neposkytne v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
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Podmínka č. 4
Žadatel provádí případné přepasení nejdříve 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku
v LPIS veden jako vhodný k přepasení
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul horské a suchomilné louky nehnojené o 50 % v roce,
kdy došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Pokud v LPIS není povoleno přepásání po 15. srpnu, pak žadatel na daném dílu půdního bloku nesmí přepásat.
Možnost přepásání lze z roku na rok měnit prostřednictvím změny údajů v LPIS provedené místně příslušným OOP.
V případě změny je nutné dbát na to, aby proběhla v období od 1. ledna do data podání žádosti o dotaci!
Podmínka č. 5
Žadatel neprovádí příkrm pasených zvířat. Za příkrm není považováno podávání minerálních lizů a napájení.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul horské a suchomilné louky nehnojené o 10 % v roce,
kdy došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Smyslem umožnění přepasení je vypasení travní hmoty, nikoliv umělé prodlužování pobytu hospodářských zvířat na
trvalých travních porostech přikrmováním.
Podmínka č. 6
Žadatel neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu a přísev trvalého travního porostu bez souhlasného
stanovisko OOP. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném SZIF a předkládá ho při
fyzické kontrole na místě.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul horské a suchomilné louky nehnojené o 25 % v daném
roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 7
Žadatel aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem OOP, a to pouze bodově. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném
SZIF a předkládá ho při fyzické kontrole na místě.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul horské a suchomilné louky nehnojené o 25 % v roce,
kdy došlo k porušení této podmínky.
8.5.5.4.6 Podmínky titulu trvale podmáčené a rašelinné louky (§ 19 odst. 7 NV 75)
Podmínka č. 1
Žadatel zajistí, aby díly půdních bloků byly minimálně jednou ročně posečeny. Seč spolu s odklizením biomasy bude
provedena v jednom z následujících termínů, který je stanoven v LPIS:
●● od 15. května do 7. července příslušného kalendářního roku
●● od 15. června do 7. srpna příslušného kalendářního roku
●● od 15. července do 7. září příslušného kalendářního roku
●● od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku
Termín seče je k příslušnému dílu půdního bloku stanoven v LPIS v rámci modulu ENVIRO.
Odložit nebo vynechat jednu ze sečí lze pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
V tomto případě žadatel musí doručit na SZIF souhlasné stanovisko OOP a to nejpozději v ten den, kdy měla seč být
provedena. V případě, že žadatel nepředloží souhlasné stanovisko v tomto termínu, bude to vyhodnoceno jako nesplnění podmínky.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul trvale podmáčené a rašelinné louky v daném roce o 25
%, pokud žadatel porušil podmínku v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % výměry trvalých travních
porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do tohoto titulu.

81

Při porušení této podmínky v rozsahu nad 25 % výměry trvalých travních porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do tohoto titulu se dotace v titulu trvale podmáčené a rašelinné louky neposkytne.
Podmínka č. 2
Žadatel provádí seč s odklizením biomasy ručně nesenou nebo ručně vedenou technikou.
Sankce
Při porušení této podmínky se žadateli dotace na titul trvale podmáčené a rašelinné louky neposkytne v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 3
Žadatel neaplikuje na díl půdního bloku hnojiva, pomocné půdní látky ani pomocné rostlinné přípravky.
Sankce
Při porušení této podmínky se žadateli dotace na titul trvale podmáčené a rašelinné louky neposkytne v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Pomocnou půdní látkou se dle § 2 písm. i) zákona o hnojivech rozumí látka bez účinného množství živin, která půdu
biologicky, chemicky nebo fyzikálně ovlivňuje, zlepšuje její stav nebo zvyšuje účinnost hnojiv.
Pomocným rostlinným přípravkem se dle § 2 písm. i) zákona o hnojivech rozumí látka bez účinného množství živin,
která jinak příznivě ovlivňuje vývoj kulturních rostlin nebo kvalitu rostlinných produktů.
Podmínka č. 4
Žadatel neprovádí pastvu zvířat.
Sankce
Při porušení této podmínky se žadateli dotace na titul trvale podmáčené a rašelinné louky neposkytne v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
U titulu trvale podmáčené a rašelinné louky se v průběhu roku netoleruje pastva žádných zvířat, tj. při nálezu pastvy
jakýchkoliv zvířat jde vždy o porušení podmínky.
Podmínka č. 5
Žadatel neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu, přísev trvalého travního porostu ani odvodnění trvalého travního porostu.
Sankce
Při porušení této podmínky se žadateli dotace na titul trvale podmáčené a rašelinné louky neposkytne v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 6
Žadatel neprovádí válení, smykování a vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanovisko OOP. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném SZIF a předkládá ho při fyzické kontrole na místě.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul trvale podmáčené a rašelinné louky o 3 % v daném
roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 7
Žadatel neaplikuje herbicidy.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul trvale podmáčené a rašelinné louky o 25 % v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
8.5.5.4.7 Podmínky titulu ochrana modrásků (§ 19 odst. 8 NV 75)
Podmínka č. 1
Žadatel zajistí, aby díly půdních bloků byly minimálně jednou ročně posečeny. Seč spolu s odklizením biomasy bude
provedena v jednom z následujících termínů, který je stanoven v LPIS:
do 10. června příslušného kalendářního roku
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do 10. června a zároveň od 1. září do 30. září příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku v LPIS veden
jako vhodný k přepasení, lze druhou seč nahradit pastvou
Termín seče a vhodnost k přepasení je k příslušnému dílu půdního bloku stanoven v LPIS v rámci modulu ENVIRO.
Odložit nebo vynechat jednu ze sečí lze pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
V tomto případě žadatel musí doručit na SZIF souhlasné stanovisko OOP a to nejpozději v ten den, kdy měla seč být
provedena. V případě, že žadatel nepředloží souhlasné stanovisko v tomto termínu, bude to vyhodnoceno jako nesplnění podmínky.
Sankce
Výměra porušení této podmínky je započítávána do celkové výměry neposečených ploch, která je poté rozhodující pro
míru snížení nebo neposkytnutí dotace. Za porušení podmínky je udělena sankce v rámci celého OTP.
Při porušení podmínky údržby trvalých travních porostů (seč, pastva) je žadateli snížena dotace na OTP v daném roce
o 10 %, pokud žadatel porušil podmínku v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % výměry trvalých travních porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do OTP.
Při porušení podmínky údržby trvalých travních porostů (seč, pastva) v rozsahu nad 25 % výměry trvalých travních
porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do OTP se dotace na OTP v daném roce sníží o 50 %.
Podmínka č. 2
Žadatel ponechá při seči nepokosenou plochu o rozloze
nejméně 15 % rozlohy dílu půdního bloku
nejvýše 20 % rozlohy dílu půdního bloku
Nepokosená plocha bude na dílu půdního bloku minimálně do termínu následující seče, nejpozději však do termínu
první seče následujícího kalendářního roku.
Sankce
Při porušení minimální rozlohy nepokosené plochy nebo při porušení termínu následující seče se za každé toto porušení podmínky sníží dotace na titul ochrana modrásků o 50 %.
V případě nedodržení maximální rozlohy 20 % nepokosené plochy se celá tato plocha započítává do plochy, na které
byla porušena podmínka údržby trvalých travních porostů, za které je udělena sankce v rámci celého podopatření
OTP.
Výměra porušení podmínky maximální výměry ponechávané nepokosené plochy je započítávána do celkové výměry
neposečených ploch v OTP, která je poté rozhodující pro míru snížení nebo neposkytnutí dotace v celém OTP.
Poznámka
Pokud bude kontrolou na místě zjištěna rozloha nepokosené plochy větší než 20 %, bude to posouzeno jako neprovedení seče na celé výměře ponechané nepokosené plochy!
Podmínka č. 3
Žadatel provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na OTP o 10 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Při plnění této podmínky je možné na daném dílu půdního bloku nejdříve pokosit pás po okraji dílu půdního bloku,
sloužící jako souvrať, a poté provádět seč od jedné strany dílu půdního bloku ke druhé.
Podmínka č. 4
Žadatel neaplikuje žádná hnojiva. Za aplikaci hnojiv se nepovažuje pastva zvířat.
Sankce
Při porušení této podmínky se žadateli dotace na titul ochrana modrásků neposkytne v roce, kdy došlo k porušení
této podmínky.
Podmínka č. 5
Žadatel provádí případné přepasení nejdříve 1. října příslušného kalendářního roku, pokud je díl půdního bloku v LPIS
veden jako vhodný k přepasení.
Tato podmínka se neuplatní, pokud lze na dílu půdního bloku nahradit druhou seč pastvou v termínu od 1. září do 30.
září (viz. podmínka č. 1).
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Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul ochrana modrásků o 50 % v roce, kdy došlo k porušení
této podmínky.
Poznámka
Pokud v LPIS není povoleno přepásání po 15. srpnu, pak žadatel na daném dílu půdního bloku nesmí přepásat.
Možnost přepásání lze z roku na rok měnit prostřednictvím změny údajů v LPIS provedené místně příslušným OOP.
V případě změny je nutné dbát na to, aby proběhla v období od 1. ledna do data podání žádosti o dotaci!
Podmínka č. 6
Žadatel neprovádí příkrm pasených zvířat. Za příkrm není považováno podávání minerálních lizů a napájení.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul ochrana modrásků o 10 % v roce, kdy došlo k porušení
této podmínky.
Poznámka
Smyslem umožnění přepasení je vypasení travní hmoty, nikoliv umělé prodlužování pobytu hospodářských zvířat na
trvalých travních porostech přikrmováním.
Podmínka č. 7
Žadatel neprovádí mulčování, válení, smykování, obnovu trvalého travního porostu a přísev trvalého travního porostu
bez souhlasného stanovisko OOP. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném SZIF
a předkládá ho při fyzické kontrole na místě.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul ochrana modrásků o 25 % v daném roce, kdy došlo
k porušení této podmínky.
Podmínka č. 8
Žadatel aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem OOP, a to pouze bodově. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném
SZIF a předkládá ho při fyzické kontrole na místě.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul ochrana modrásků o 25 % v roce, kdy došlo k porušení
této podmínky.
8.5.5.4.8 Podmínky titulu ochrana chřástala polního (§ 19 odst. 9 NV 75)
Podmínka č. 1
Žadatel zajistí, aby díly půdních bloků byly minimálně jednou ročně posečeny. Seč spolu s odklizením biomasy bude
provedena od 15. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku.
Odložit nebo vynechat jednu ze sečí lze pouze z důvodu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
V tomto případě žadatel musí doručit na SZIF souhlasné stanovisko OOP a to nejpozději v ten den, kdy měla seč být
provedena. V případě, že žadatel nepředloží souhlasné stanovisko v tomto termínu, bude to vyhodnoceno jako nesplnění podmínky.
Sankce
Výměra porušení této podmínky je započítávána do celkové výměry neposečených ploch, která je poté rozhodující pro
míru snížení nebo neposkytnutí dotace. Za porušení podmínky je udělena sankce v rámci celého OTP.
Při porušení podmínky údržby trvalých travních porostů (seč, pastva) je žadateli snížena dotace na OTP v daném roce
o 10 %, pokud žadatel porušil podmínku v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % výměry trvalých travních porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do OTP.
Při porušení podmínky údržby trvalých travních porostů (seč, pastva) v rozsahu nad 25 % výměry trvalých travních
porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do OTP se dotace na OTP v daném roce sníží o 50 %.
Pokud žadatel provede seč před 15. srpnem neposkytne se dotace na příslušný díl půdního bloku, na kterém bylo
nesplnění zjištěno.
Podmínka č. 2
Žadatel neprovádí seč na jednom dílu půdního bloku více jak jedním žacím strojem najednou.
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Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul ochrana chřástala polního o 25 % v roce, kdy došlo
k porušení této podmínky.
Poznámka
Jedním žacím strojem se rozumí jedna jednotka, tj. jeden traktor, bez ohledu na počet tažených nebo nesených žacích ústrojí.
Podmínka č. 3
Žadatel provádí seč od jednoho okraje dílu půdního bloku ke druhému nebo od středu dílu půdního bloku k okrajům.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na OTP o 10 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Při plnění této podmínky je možné na daném dílu půdního bloku nejdříve pokosit pás po okraji dílu půdního bloku,
sloužící jako souvrať, a poté provádět seč od jedné strany dílu půdního bloku ke druhé.
Podmínka č. 4
Žadatel provádí případné přepasení travního porostu nejdříve 15. září příslušného kalendářního roku.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul ochrana chřástala o 50 % v roce, kdy došlo k porušení
této podmínky.
Poznámka
U titulu ochrana chřástala polního se v průběhu roku toleruje pastva ostatních zvířat (mimo výše vyjmenovaných
– tedy např. daňci, jeleni, pštrosi, husy apod.) po celý rok, tj. při nálezu pastvy těchto zvířat nejde nikdy o porušení
podmínky.
Pokud v LPIS není povoleno přepásání po 15. září, pak žadatel na daném dílu půdního bloku nesmí přepásat. Možnost přepásání lze z roku na rok měnit prostřednictvím změny údajů v LPIS provedené místně příslušným OOP. V případě změny je nutné dbát na to, aby proběhla v období od 1. ledna do data podání žádosti o dotaci!
Podmínka č. 5
Žadatel může seč nahradit pastvou zvířat, pokud je díl půdního bloku v LPIS veden jako vhodný k přepasení.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul ochrana chřástala o 10 % v roce, kdy došlo k porušení
této podmínky.
Poznámka
Možnost nahrazení seče pastvou lze z roku na rok měnit prostřednictvím změny údajů v LPIS provedené místně
příslušným OOP. V případě změny je nutné dbát na to, aby proběhla v období od 1. ledna do data podání žádosti
o dotaci!
Podmínka č. 6
Žadatel provádí v případě pastvy zvířat likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů od skončení pastvy,
nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku.
Tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10o.
Povinnost likvidovat nedopasky může být také měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném SZIF a předkládá ho
při fyzické kontrole na místě.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul ochrana chřástala o 3 % v roce, kdy došlo k porušení
této podmínky.
Podmínka č. 7
Žadatel neaplikuje hnojiva. Za aplikaci hnojiv se nepovažuje pastva zvířat.
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Sankce
Při porušení této podmínky se žadateli dotace na titul ochrana chřástala neposkytne v roce, kdy došlo k porušení této
podmínky.
Podmínka č. 8
Žadatel neprovádí mulčování, válení, smykování, obnovu trvalého travního porostu a přísev trvalého travního porostu
bez souhlasného stanoviska OOP. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném SZIF
a předkládá ho při fyzické kontrole na místě.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul ochrana chřástala o 25 % v daném roce, kdy došlo
k porušení této podmínky.
Podmínka č. 9
Žadatel aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem OOP, a to pouze bodově. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném
SZIF a předkládá ho při fyzické kontrole na místě.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul ochrana chřástala o 25 % v roce, kdy došlo k porušení
této podmínky.
8.5.5.4.9 Podmínky titulu suché stepní trávníky a vřesoviště (§ 19 odst. 10 NV 75)
Podmínka č. 1
Žadatel zajistí údržbu travního porostu pastvou ovcí nebo koz. Pastva bude provedena v jednom z následujících termínů, který je stanoven v LPIS:
●● od 15. dubna do 30. června příslušného kalendářního roku
●● od 1. května do 31. října příslušného kalendářního roku
●● od 15. července do 30. září příslušného kalendářního roku
●● od 15. dubna do 30. června a od 1. srpna do 30. září příslušného kalendářního roku
Termín seče je k příslušnému dílu půdního bloku stanoven v LPIS v rámci modulu ENVIRO.
Sankce
Výměra porušení této podmínky je započítávána do celkové výměry neposečených ploch, která je poté rozhodující pro
míru snížení nebo neposkytnutí dotace. Za porušení podmínky je udělena sankce v rámci celého OTP.
Při porušení podmínky údržby trvalých travních porostů (seč, pastva) je žadateli snížena dotace na OTP v daném roce
o 10 %, pokud žadatel porušil podmínku v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % výměry trvalých travních porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do OTP.
Při porušení podmínky údržby trvalých travních porostů (seč, pastva) v rozsahu nad 25 % výměry trvalých travních
porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do OTP se dotace na OTP v daném roce sníží o 50 %.
Podmínka č. 2
Na dílu půdního bloku může být provedena pastva skotem, pokud je tak stanoveno v LPIS.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul suché stepní trávníky a vřesoviště o 50 % v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 3
Žadatel zajistí přísun dusíku pastvou ovcí, koz, popřípadě skotu, a to nejméně ve výši 5 kilogramů celkového dusíku
na 1 hektar příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto titulu. Výměra se posuzuje dle stavu v LPIS k 31.
prosinci příslušného kalendářního roku.
Sankce
Při porušení této podmínky se žadateli dotace na titul suché stepní trávníky a vřesoviště neposkytne v roce, kdy došlo
k porušení této podmínky.
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Podmínka č. 4
Žadatel zajistí přísun dusíku pastvou ovcí, koz, popřípadě skotu, a to nejvýše do 50 kilogramů dusíku na 1 hektar
příslušného dílu půdního bloku zařazeného v tomto titulu. Výměra se posuzuje dle stavu v LPIS k 31. prosinci příslušného kalendářního roku.
Sankce
Sankce za porušení této podmínky jsou odvislé od rozsahu porušení a jsou uvedeny v tabulce.
Aplikované množství dusíku na 1 ha DPB zařazeného do tohoto titulu bylo:
Vyšší než 50 kg a zároveň nižší než 60 kg
Vyšší než 60 kg a zároveň nižší než 65 kg
Vyšší než 65 kg

Sankce
25 %
50 %
Neposkytnutí dotace

Podmínka č. 5
Žadatel může pastvu nahradit sečí, pokud je tak stanoveno v LPIS. V tomto případě žadatel nemusí zajistit minimální
přísun dusíku na 1 ha.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul suché stepní trávníky a vřesoviště o 50 % v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Možnost nahrazení pastvy sečí lze z roku na rok měnit prostřednictvím změny údajů v LPIS provedené místně příslušným OOP. V případě změny je nutné dbát na to, aby proběhla v období od 1. ledna do data podání žádosti o dotaci!
Podmínka č. 6
Žadatel zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů od skončení pastvy.
Tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10o.
Povinnost likvidovat nedopasky může být také měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném SZIF a předkládá ho
při fyzické kontrole na místě.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul suché stepní trávníky a vřesoviště o 3 % v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 7
Žadatel neaplikuje hnojiva. Za aplikaci hnojiv se nepovažuje pastva zvířat.
Sankce
Při porušení této podmínky se žadateli dotace na titul suché stepní trávníky a vřesoviště neposkytne v roce, kdy došlo
k porušení této podmínky.
Podmínka č. 8
Žadatel neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostů a přísev trvalého travního porostu.
Sankce
Při porušení této podmínky se žadateli dotace na titul suché stepní trávníky a vřesoviště neposkytne v roce, kdy došlo
k porušení této podmínky.
Podmínka č. 9
Žadatel neprovádí válení, smykování a vápnění trvalého travního porostu bez souhlasného stanovisko OOP. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném SZIF a předkládá ho při fyzické kontrole na místě.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul suché stepní trávníky a vřesoviště o 25 % v daném roce,
kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 10
Žadatel neprovádí příkrm pasených zvířat. Za příkrm není považováno podávání minerálních lizů a napájení.
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Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul suché stepní trávníky a vřesoviště o 25 % v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Smyslem umožnění přepasení je vypasení travní hmoty, nikoliv umělé prodlužování pobytu hospodářských zvířat na
trvalých travních porostech přikrmováním.
Podmínka č. 11
Žadatel aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem OOP, a to pouze bodově. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném
SZIF a předkládá ho při fyzické kontrole na místě.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul suché stepní trávníky a vřesoviště o 25 % v roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
8.5.5.4.10 Podmínky titulu druhově bohaté pastviny (§ 19 odst. 11 NV 75)
Podmínka č. 1
Žadatel zajistí údržbu trvalého travního porostu pastvou zvířat do 31. října příslušného kalendářního roku.
Sankce
Výměra porušení této podmínky je započítávána do celkové výměry neposečených ploch, která je poté rozhodující pro
míru snížení nebo neposkytnutí dotace. Za porušení podmínky je udělena sankce v rámci celého OTP.
Při porušení podmínky údržby trvalých travních porostů (seč, pastva) je žadateli snížena dotace na OTP v daném roce
o 10 %, pokud žadatel porušil podmínku v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % výměry trvalých travních porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do OTP.
Při porušení podmínky údržby trvalých travních porostů (seč, pastva) v rozsahu nad 25 % výměry trvalých travních
porostů vedených na žadatele v LPIS a zařazených do OTP se dotace na OTP v daném roce sníží o 50 %.
Podmínka č. 2
Žadatel zajistí přísun dusíku pastvou ve výši nejméně 10 kilogramů dusíku na 1 hektar příslušného dílu půdního
bloku zařazeného v tomto titulu. Výměra se posuzuje dle stavu v LPIS k 31. prosinci příslušného kalendářního roku.
Sankce
Při porušení této podmínky se žadateli dotace na titul druhově bohaté pastviny neposkytne v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 3
Žadatel zajistí likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním do 30 dnů od skončení pastvy, nebo v případě celoroční pastvy, nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku.
Tato podmínka se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10o.
Povinnost likvidovat nedopasky může být také měněna na základě souhlasného stanoviska místně příslušného orgánu ochrany přírody. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném SZIF a předkládá ho
při fyzické kontrole na místě.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul s druhově bohaté pastviny o 3 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 4
Žadatel neaplikuje žádná hnojiva. Za aplikaci hnojiv se nepovažuje pastva zvířat.
Sankce
Při porušení této podmínky se žadateli dotace na titul druhově bohaté pastviny neposkytne v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 5
Žadatel neprovádí mulčování, obnovu trvalého travního porostu nebo přísev trvalého travního porostu bez souhlasného stanovisko OOP. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném SZIF a předkládá ho
při fyzické kontrole na místě.
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Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul druhově bohaté pastviny o 25 % v daném roce, kdy
došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 6
Žadatel neprovádí příkrm pasených zvířat. Za příkrm není považováno podávání minerálních lizů a napájení.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul druhově bohaté pastviny o 25 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Poznámka
Smyslem umožnění přepasení je vypasení travní hmoty, nikoliv umělé prodlužování pobytu hospodářských zvířat na
trvalých travních porostech přikrmováním.
Podmínka č. 7
Žadatel aplikuje herbicidy povolené v příslušném kalendářním roce k používání v České republice pouze se souhlasným stanoviskem OOP, a to pouze bodově. Souhlasné stanovisko OOP si žadatel nechá potvrdit na formuláři vydaném
SZIF a předkládá ho při fyzické kontrole na místě.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul druhově bohaté pastviny o 25 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
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8.6. Zatravňování orné půdy (§ 20 NV 75)
8.6.1. Předmět dotace
Předmětem dotace v rámci podopatření zatravňování orné půdy je díl půdního bloku, který splňuje následující podmínky:
ke dni podání žádosti o zařazení má v LPIS evidovanou kulturu standardní orná půda (R),
neměl v období od 20. dubna 2004 do 31. prosince 2014 v evidenci využití půdy vedenou kulturu travní porost (T)
a od 1. ledna 2015 do dne podání žádosti o zařazení v evidenci využití půdy vedenou kulturu trvalý travní porost (T),
splňuje kritéria vázaná na jednotlivé tituly, viz následující tabulka č. 14.
Tabulka č. 14
Titul (vhodnost pro daný titul je u každého DPB uvedena
Kritéria pro zařazení DPB do titulu
v LPIS)
zatravňování orné půdy běžnou směsí
• min. 50 % výměry DPB v ZOD, nebo min. 50 % výměry
DPB v SEO/ MEO,*
zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí
• min. 50 % výměry DPB v ZCHÚ, OP NP nebo Natura
2000 a
• min. 50 % výměry DPB v ZOD, nebo min. 50 % výměry
DPB v SEO/ MEO*
zatravňování orné půdy regionální směsí
• min. 50 % výměry DPB v ZCHÚ, OP NP nebo Natura
2000 a
• min. 50 % výměry DPB v ZOD, nebo min. 50 % výměry
DPB v SEO/ MEO*
zatravňování orné půdy podél vodního útvaru běžnou • DPB se nachází v blízkosti útvaru povrchových vod
směsí
nebo min 50 % výměry DPB se nachází v OPVZ,
zatravňování orné půdy podél vodního útvaru druhově • DPB se nachází v blízkosti útvaru povrchových vod
bohatou směsí
nebo min 50 % výměry DPB se nachází v OPVZ, a
• min. 50 % výměry DPB v ZCHÚ, OP NP, Natura 2000
zatravňování orné půdy podél vodního útvaru regionální • DPB se nachází v blízkosti útvaru povrchových vod
směsí
nebo min 50 % výměry DPB se nachází v OPVZ a
• min. 50 % výměry DPB v ZCHÚ, OP NP, Natura 2000
*Poznámka: kritérium nelze splnit kombinací ZOD a erozně ohrožených půd (SEO/MEO), tj. díl půdního bloku která
má např. 25% výměry v ZOD a dalších 25 % výměry v SEO nelze zařadit do podopatření zatravňování.
Poznámka
Za díl půdního bloku sousedící s útvarem povrchových vod se považuje takový díl půdního bloku, jehož jakákoli část
se podle údajů v LPIS nachází ve vzdálenosti do 25 m od povrchového útvaru vod.
Jde-li o zařazení do titulu zatravnění orné půdy druhově bohatou nebo regionální směsí, musí být příslušná travní
směs schválena místně příslušným OOP. (Souhlasné vyjádření se složením regionální nebo druhově bohaté travní
směsi potvrdí OOP a žadatel jej předkládá při fyzické kontrole na místě).

8.6.2 Sazba dotace
310 EUR/ha zatravněného dílu půdního bloku zařazeného do titulu zatravňování orné půdy běžnou směsí.
346 EUR/ha zatravněného dílu půdního bloku zařazeného do titulu zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí.
400 EUR/ha zatravněného dílu půdního bloku zařazeného do titulu zatravňování orné půdy regionální směsí.
337 EUR/ha zatravněného dílu půdního bloku zařazeného do titulu zatravňování orné půdy podél vodního útvaru
běžnou směsí.
385 EUR/ha zatravněného dílu půdního bloku zařazeného do titulu zatravňování orné půdy podél vodního útvaru
druhově bohatou směsí.
428 EUR/ha zatravněného dílu půdního bloku zařazeného do titulu zatravňování orné půdy podél vodního útvaru
regionální směsí.
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Poznámka
Dotace je vyplácena v Kč. Pro rok 2015 se pro přepočet použije směnný kurz, který činní 27,735 CZK/EUR.
Dotace se sníží o 86 EUR/ha, pokud se díl půdního bloku nachází na území 1. zóny ZCHÚ nebo ZOD. Pokud se díl
půdního bloku nachází na území 1. zóny ZCHÚ jen zčásti, dotace se sníží jen na tuto část dílu půdního bloku.
Poznámka
Snižování dotace je prováděno z důvodu zákonem omezené možnosti hnojení v těchto lokalitách. Jelikož v rámci
AEKO mohou být hrazeny pouze činnosti jdoucí nad rámec platné legislativy, tak není možné poměrnou část dotace
odpovídající snížení výnosu vlivem zákazu hnojení vyplatit.

8.6.3. Náležitosti žádosti o zařazení do titulu zatravňování orné půdy
Žadatel v žádosti o zařazení uvede díl půdního bloku, který hodlá zatravnit v rozlišení na příslušné tituly:
●● zatravňování orné půdy běžnou směsí,
●● zatravňování orné půdy druhově bohatou směsí,
●● zatravňování orné půdy regionální směsí,
●● zatravňování orné půdy podél vodního útvaru běžnou směsí,
●● zatravňování orné půdy podél vodního útvaru druhově bohatou směsí,
●● zatravňování orné půdy podél vodního útvaru regionální směsí.
K žádosti je nutné přiložit mapu dílů půdních bloků v měřítku alespoň 1:10 000 s vyznačením dílů půdních bloků, které žadatel požaduje zařadit do tohoto podopatření, včetně uvedení jednotlivých titulů (viz. kapitola 5 této metodiky).

8.6.4. Podmínky vstupu a kombinovatelnost s jinými AEKO a jinými opatřeními
Do podopatření zatravňování orné půdy může vstoupit jen žadatel, který ke dni podání žádosti o zařazení obhospodařuje alespoň 0,5 ha standardní orné půdy evidované v LPIS, kterou hodlá zatravnit.
Do titulu může být zařazen díl půdního bloku, který splňuje podmínky uvedené v části „8.6.1. Předmět dotace“.
Podopatření zatravňování orné půdy není na jednom dílu půdního bloku kombinovatelné s jakýmkoliv jiným podopatřením v AEKO.
V rámci agroenvironmentálních opatření podle NV č. 79/2007 Sb. je možné mít daný díl půdního bloku zařazen do
podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí titulu ekologické zemědělství, dotace však bude poskytnuta pouze
na zatravňování v rámci AEKO.
Podopatření zatravňování orné půdy je na jednom dílu půdního bloku možné kombinovat s opatřením ekologické
zemědělství podle NV č. 76, ale dotace bude poskytnuta pouze na zatravňování v rámci AEKO.

8.6.5. 	Podmínky poskytnutí dotace na zatravňování orné půdy a sankce za jejich porušení
Podmínka č. 1
Žadatel v prvním roce zařazení založí travní porost pomocí čistosevu nebo podsevu nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.
Sankce
Nesplnění podmínky vede k neposkytnutí dotace na daný díl půdního bloku, k jeho následnému vyřazení a vrácení již
poskytnuté dotace na daný díl půdního bloku v rámci podopatření zatravňování orné půdy.
Podmínka č. 2
Travní porost bude založen dle jednotlivých titulů:
●● běžnou travní směsí osiv - přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu, popřípadě certifikovaným, uznaným nebo kontrolovaným osivem, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona č. 219/2003
Sb.,
●● druhově bohatou travní směsí osiv schválenou místně příslušným OOP
●● regionální travní směsí osiv schválenou místně příslušným OOP
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Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace v rámci příslušného titulu o 25 % v roce, kdy došlo k porušení
této podmínky.
Podmínka č. 3
Žadatel v prvním roce zařazení oznámí Fondu změnu druhu zemědělské kultury u dílu půdního bloku ze standardní
orné půdy (R) na ornou půdu travní porost (G). Změna druhu zemědělské kultury na trvalý travní porost (T) se nepovažuje za nesplnění podmínky.
Sankce
Jedná-li se o první nesplnění této podmínky v průběhu trvání příslušného závazku, dotace bude snížena v rámci příslušného titulu o 25 %.
Jedná-li se o druhé a další porušení v průběhu trvání příslušného závazku, dotace se za příslušný kalendářní rok na
daný titul neposkytne.
Podmínka č. 4
Žadatel smí v prvním roce zařazení aplikovat hnojiva pouze před založením travního porostu, nejpozději však do 31.
května příslušného kalendářního roku.
Sankce
Nesplnění podmínky vede k neposkytnutí dotace v rámci titulu v příslušném kalendářním roce.
Podmínka č. 5
Žadatel v prvním roce zařazení neprovádí na zatravněných plochách pastvu.
Sankce
Nedodržení podmínky vede k neposkytnutí dotace v rámci titulu v příslušném kalendářním roce.
Podmínka č. 6
Žadatel v prvním roce provádí údržbu travního porostu sečením, první seč včetně odklizení biomasy provede nejpozději do 31. července příslušného kalendářního roku a druhou seč včetně odklizení biomasy do 31. října příslušného
kalendářního roku.
Sankce
Výměra porušení této podmínky je započítávána do celkové výměry neposečených ploch, která je poté rozhodující
pro míru snížení nebo neposkytnutí dotace. Za porušení podmínky je udělena sankce v rámci celého podopatření
zatravňování orné půdy.
Při porušení podmínky údržby zatravněných ploch (seč, pastva) je žadateli snížena dotace na podopatření zatravňování orné půdy v daném roce o 10 %, pokud žadatel porušil podmínku v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném
25 % výměry zemědělské půdy zařazené do podopatření zatravňování orné půdy.
Při porušení podmínky údržby zatravněných ploch (seč, pastva) v rozsahu nad 25 % výměry zemědělské půdy zařazené do podopatření zatravňování orné půdy se dotace na zatravňování orné půdy v daném roce sníží o 50 %.
Podmínka č. 7
Od druhého roku do ukončení závazku žadatel neaplikuje hnojiva.
Sankce
Nedodržení podmínky vede k neposkytnutí dotace v rámci titulu v příslušném kalendářním roce.
Podmínka č. 8
Herbicidy je možné aplikovat pouze v prvních dvou letech trvání závazku, a to pouze bodově.
Sankce
Nedodržení podmínky vede k neposkytnutí dotace v rámci titulu v příslušném kalendářním roce.
Podmínka č. 9
Od druhého roku trvání závazku žadatel provádí údržbu travního porostu sečí nebo spasením,
●● první seč včetně odklizení biomasy nebo pastvu provede nejpozději do 31. července příslušného kalendářního
roku a
●● druhou seč včetně odklizení biomasy nebo pastvu do 31. října příslušného kalendářního roku.
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Sankce
Nedodržení podmínky vede ke snížení dotace na podopatření zatravňování orné půdy o 10 % (jde-li o porušení v rozsahu větším než 3 % a nižším nebo rovném 25 % celkové výměry zatravněné plochy, zařazené do tohoto podopatření)
nebo ke snížení dotace na podopatření zatravňování orné půdy o 50 % (jde-li o porušení v rozsahu větším než 25 %
celkové výměry zatravněné plochy zařazené do tohoto opatření).
Podmínka č. 10
Žadatel zajistí v případě údržby travního porostu pastvou likvidaci nedopasků sečením nebo mulčováním
do 30 dní od skončení pastvy, nebo
v případě celoroční pastvy nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku (tato podmínka se nevztahuje
na plochy s průměrnou sklonitostí převyšující 10°).
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na příslušný titul o 3 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 11
Žadatel neprovádí rozorání nebo obnovu travního porostu na žádné z ploch zařazených do podopatření zatravňování
orné půdy.
Sankce
Nedodržení podmínky vede k neposkytnutí dotace na daný díl půdního bloku, k jeho vyřazení z podopatření a vrácení
již poskytnuté dotace na daný díl půdního bloku.
Podmínka č. 12
Žadatel provádí dosev travního porostu na plochách zařazených do titulů zatravňování orné půdy druhově bohatou
směsí, zatravňování orné půdy regionální směsí, zatravňování orné půdy podél vodních útvarů druhově bohatou směsí a zatravňování orné půdy podél vodních útvarů regionální směsí, pouze směsí shodného složení se směsí, kterou
bylo provedeno zatravnění v prvním roce trvání závazku.
Sankce
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na příslušný titul o 50 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 13
V případě titulů zatravňování orné půdy podél vodních útvarů žadatel zatravní celou plochu dílu půdního bloku sousedící s vodním útvarem tak, aby šíře zatravňované plochy činila nejméně 15 metrů.
Sankce
Nedodržení podmínky vede k neposkytnutí dotace na daný díl půdního bloku, k jeho vyřazení z podopatření a vrácení
již poskytnuté dotace na tento díl půdního bloku.
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8.7. Biopásy (§ 21 NV 75)
8.7.1. Předmět dotace
Předmětem dotace v rámci podopatření biopásy je biopás vytvořený na dílu půdního bloku s druhem zemědělské
kultury standardní orná půda (R) evidovaným v LPIS.

8.7.2. Sazba dotace
670 EUR/ha standardní orné půdy (R) zařazené do titulu krmné biopásy,
591 EUR/ha standardní orné půdy(R) zařazené do titulu nektarodárné biopásy
Poznámka:
Dotace je vyplácena v Kč. Pro rok 2015 se pro přepočet použije směnný kurz, který činí 27,735 Kč/EUR.

8.7.3. Náležitosti žádosti o zařazení do podopatření biopásy
V žádosti o zařazení žadatel uvádí
●● seznam DPB, na nichž hodlá založit biopásy a
●● souhrnnou výměru těchto biopásů včetně uvedení jednotlivých titulů.
K žádosti je nezbytné přiložit mapu dílů půdních bloků v měřítku alespoň 1:10 000 s díly půdních bloků, na kterých
mají být biopásy založeny, a to včetně jejich umístění a uvedení titulu (krmný nebo nektarodárný biopás).
V případě, že dojde ke změně umístění biopásu, předloží žadatel společně s žádostí o poskytnutí dotace podávané
v příslušném kalendářním roce, kdy ke změně umístění došlo, novou mapu dílů půdních bloků.

8.7.4. Podmínky vstupu a kombinovatelnost s jinými AEKO a jinými opatřeními
Minimální výměra pro zařazení do podopatření biopásy činí 2 ha zemědělské půdy s kulturou standardní orná půda
(R), na které bude vytvořen biopás.
Podopatření biopásy není na jednom dílu půdního bloku kombinovatelné s jakýmkoliv jiným podopatřením v AEKO,
ani s podopatřeními AEO podle NV 79 - IP, OTP, zatravňování orné půdy a biopásy. Kombinace v rámci AEO je možná pouze u podopatření Ekologické zemědělství podle NV 79/2007 s tituly Pěstování zeleniny a speciálních plodin
a Orná půda ostatní.
Na jednom dílu půdního bloku také není možné kombinovat krmný a nektarodárný biopás.
Podopatření biopásy je možné na jednom dílu půdního bloku kombinovat s opatřením Ekologické zemědělství dle
NV č. 76/2015 Sb. v rámci pěstování ostatních plodin na orné půdě, přičemž v AEKO bude poskytnuta dotace jen na
plochu biopásů, a v EZ nebude dotace na tuto plochu biopásů poskytnuta.
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8.7.5. Společné podmínky pro poskytnutí dotace na krmné/nektarodárné biopásy
a sankce za jejich porušení
Podmínka č. 1
Žadatel vytvoří biopás
●● o šíři nejméně 6 metrů a nejvýše 24 metrů,
●● v souvislé délce nejméně 30 m
Sankce:
V případě nesplnění podmínky uvedené v jednom z výše uvedených bodů nebude dotace v příslušném kalendářním
roce na daný díl půdního bloku poskytnuta.
Podmínka č. 2
Žadatel vytvoří biopás o souhrnné ploše nejvýše 20 % rozlohy příslušného dílu půdního bloku.
Sankce:
V případě nesplnění této podmínky nebude dotace v příslušném kalendářním roce na daný díl půdního bloku poskytnuta.
Podmínka č. 3
Žadatel vytvoří biopás
●● při okrajích nebo uvnitř dílu půdního bloku ve směru orby a
●● nejméně 50 metrů od dálnice, silnice I. nebo II. třídy nebo od dalšího biopásu.
Sankce:
V případě nesplnění podmínky uvedené v jednom z výše uvedených bodů bude dotace snížena o 10% v rámci všech
dílů půdních bloků zařazených do zvoleného titulu biopásů.
Poznámka
Při umístění biopásů je nutné zvážit nejenom vzdálenost od vyjmenovaných komunikací, ale rovněž umístění biopásu
vůči např. vodnímu toku (povinnost zachovat přístup pro správu vodního toku) nebo pozemkům ostatních uživatelů
(např. přístup do lesa apod.).
Biopás vysetý uvnitř dílu půdního bloku nesmí navazovat na druhý biopás, který bude vysetý po obvodu dílu půdního
bloku a je nutné zachovat vůči němu požadovanou vzdálenost 50 m.
Podmínka č. 4
Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření biopásy neaplikuje na plochu biopásu přípravky na ochranu rostlin,
s výjimkou použití těchto přípravků při úředních a mimořádných rostlinolékařských opatřeních v souladu s § 75 a §
76 zákona o rostlinolékařské péči, kdy je možné na plochu biopásu použít bodovou aplikaci herbicidů.
Sankce:
V případě nesplnění této podmínky nebude dotace v příslušném kalendářním roce na daný titul poskytnuta.
Podmínka č. 5
Žadatel po celou dobu zařazení do podopatření biopásy neaplikuje na plochu biopásu hnojiva.
Sankce:
V případě nesplnění této podmínky nebude dotace v příslušném kalendářním roce na daný titul poskytnuta.
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8.7.6. Podmínky pro poskytnutí dotace na krmné biopásy a sankce za jejich porušení
Podmínka č. 1
V průběhu zařazení do titulu krmné biopásy žadatel každoročně založí nejpozději do 15. června příslušného kalendářního roku krmný biopás
stanovenou směsí osiva podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva a sadby a
ve složení, které uvádí tabulky 15 a 16:
Tabulka 15: Druhy s povinným zastoupením ve směsi osiv
Druh
1.
2.
3.
4.

Minimální množství ve směsi (kg/ha)

Jarní obilovina
(oves setý Avena sativa L., Pšenice jarní Triticum aestivum L. nebo ječmen
jarní Hordeum vulgare L.)
Proso seté
Panicum miliaceum L.
Kapusta krmná
Brassica oleracea L. conv. acephala (DC) Alof. var. medullosa
Pohanka obecná
Fagopyrum esculentum Moench

65
15
0,8
15

Tabulka 16: Volitelné druhy
Druh

Minimální množství ve směsi
(kg/ha)

1.

Slunečnice roční
2,5
Helianthus annuus L.
2.
Lesknice kanárská
5
Phalaris canariensis L.
3.
Svazenka vratičolistá
5
Phacelia tanacetifolia Benth.
4.
Len olejný
20
Linum usitatissimum L.
5.
Bobovité
(hrách setý polní (peluška) Pisum sativum L. ssp. Speciosum, hrách setý
30
pravý Pisum sativum L. ssp. Sativum, nebo bob koňský polní Vicia faba L.
var. Equina)
6.
Lupina bílá
5
Lupinus albus L.
Ve směsi musí být vždy zastoupeny všechny povinné druhy uvedené v tabulce 15 a dále minimálně dva volitelné druhy
z tabulky 16.
Sankce:
V případě nesplnění podmínky uvedené v kterémkoliv z výše uvedených bodů, nebude dotace v příslušném kalendářním roce v rámci příslušného titulu poskytnuta.
Podmínka č. 2
Výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu.
Sankce:
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul krmný biopás o 25 % v roce, kdy došlo k porušení této
podmínky.
Podmínka č. 3
Žadatel ponechá vytvořený krmný biopás bez zásahu zemědělskou nebo jinou technikou do 31. března kalendářního
roku následujícího po vysetí biopásu.
96

Sankce:
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul krmný biopás o 50 % v roce, kdy došlo k porušení této
podmínky.
Podmínka č. 4
Žadatel zapraví porost biopásu do půdy v období od 1. dubna do 15. června kalendářního roku následujícího po vysetí.
Sankce:
Při porušení této podmínky se žadateli dotace na titul krmný biopás neposkytne v roce, kdy došlo k porušení této
podmínky.
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8.7.7. 	Podmínky pro poskytnutí dotace na nektarodárné biopásy a sankce za jejich
porušení
Podmínka č. 1
V průběhu zařazení do titulu nektarodárné biopásy žadatel v prvním roce závazku založí nejpozději do 15. června
příslušného kalendářního roku nektarodárný biopás
stanovenou směsí osiva podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 219/2003 Sb.
ve složení, které uvádí následující tři tabulky; přičemž směs musí obsahovat minimálně 4 jeteloviny (z tabulky 17)
v souhrnném množství 15 kg/ha, minimálně 2 plodiny (z tabulky 18) v souhrnném množství 5 - 7 kg/ha a minimálně 1 bylinu (z tabulky 19) v souhrnném množství 2,5 - 5 kg/ha.
Tabulka 17: Jeteloviny
Ve směsi osiv jsou použity minimálně 4 druhy ze seznamu v minimálním celkovém množství ve směsi 15 kg na
1 hektar
Seznam jetelovin pro směsi osiv nektarodárného biopásu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jetel luční - diploidní odrůdy
Trifolium pratense L.
Komonice bílá (jednoleté i dvouleté odrůdy)
Melilotus albus Med.
Úročník bolhoj
Anthyllis vulneraria L.
Vičenec ligrus
Onobrychis viciaefolia L.
Vikev setá
Vicia sativa L.
Vojtěška setá
Medicago sativa L.
Čičorka pestrá
Securigera varia (L.) Lassen

Tabulka 18: Plodiny:
Ve směsi osiv jsou použity minimálně dva druhy plodin ze seznamu v minimálním celkovém množství 5 kg na 1 hektar
a maximálním celkovém množství 7 kg na hektar. Zastoupení hořčice bílé ve směsi osiv činí maximálně 1,5 kg na 1
hektar, zastoupení svazenky vratičolisté činí maximálně 1,0 kg na 1 hektar.
Seznam plodin pro směsi osiv nektarodárného biopásu.
1.
2.
3.
4.
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Hořčice bílá
Sinapis alba L.
Pohanka obecná
Fagopyrum esculentum Moench
Svazenka vratičolistá
Phacelia tanacetifolia Benth.
Slunečnice roční
Helianthus annuus L.

Tabulka 19: Byliny:
Ve směsi osiv je použit minimálně jeden druh ze seznamu bylin v minimálním celkovém množství 2,5 kg na 1 hektar
a maximálním celkovém množství 5 kg na 1 hektar.
Seznam bylin pro směsi osiv nektarodárného biopásu:
1.

Kmín kořenný
Carum carvi L.
2.
Mrkev krmná
Daucus carota L. ssp. sativus
3.
Sléz lesní
Malva sylvestris L.
4.
Divizna velkokvětá
Verbascum densiflorum Bertol.
Sankce:
V případě nesplnění podmínky uvedené v kterémkoliv z výše uvedených bodů, nebude dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu poskytnuta.
Podmínka č. 2
Výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu.
Sankce:
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul nektarodárný biopás o 25 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 3
Žadatel založený biopás ponechá na stejné ploše minimálně po dobu dvou, maximálně však po dobu tří po sobě
následujících kalendářních let.
Sankce:
V případě nesplnění podmínky nebude dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu nektarodárný biopásy
poskytnuta..
Podmínka č. 4
Žadatel po uplynutí doby ponechání biopásu (dva až tři roky, viz podmínka č. 3) zapraví biopás do půdy v termínu od
1. dubna do 15. června.
Sankce
V případě nesplnění podmínky nebude dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu nektarodárný biopásy
poskytnuta.
Podmínka č. 5
Žadatel založí následný nektarodárný biopás
●● do 15. června třetího roku závazku, je-li nektarodárný biopás založený realizován jako dvouletý, nebo
●● do 15 června čtvrtého roku závazku, je-li nektarodárný biopás založený jako tříletý,
Sankce:
V případě nesplnění podmínky uvedené v kterémkoliv z výše uvedených bodů, nebude dotace v příslušném kalendářním roce v rámci titulu nektarodárný biopás poskytnuta.
Poznámka
Pokud je nektarodárný biopás napoprvé založen jako tříletý, tj. pokud ho žadatel ponechá na dílu půdního bloku po
dobu tří let, pak je následně zakládaný nektarodárný biopás ponechán po dobu dvou let. Pokud je napoprvé nektarodárný biopás založen a ponechán jako dvouletý, je následný biopás založen a ponechán jako tříletý.
Podmínka č. 6
Žadatel každoročně provádí seč s odklizením biomasy v termínu od 1. července do 15. září příslušného kalendářního
roku.
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Sankce:
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul nektarodárný biopás o 50 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
Podmínka č. 7
Plocha nektarodárných biopásů nesmí být použita k pojezdům zemědělské a jiné techniky, ani jako souvrať, s výjimkou plnění podmínky č. 6.
Sankce:
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na titul nektarodárný biopás o 50 % v roce, kdy došlo k porušení této podmínky.
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8.8. Podopatření ochrana čejky chocholaté (§ 22 NV 75)
8.8.1. Předmět dotace
Předmětem dotace v rámci podopatření ochrana čejky chocholaté je plocha zemědělské půdy s kulturou standardní
ornou půdu (R) zařazenou v podopatření ochrana čejky chocholaté, na které je registrováno hnízdění čejky chocholaté.

8.8.2. Sazba dotace
667 EUR/ha standardní orné půdy zařazené do podopatření ochrana čejky chocholaté.
Poznámka:
Dotace je vyplácena v Kč. Pro rok 2015 se pro přepočet použije směnný kurz, který činí 27,735 Kč/EUR.

8.8.3. 	Náležitosti žádosti o zařazení do podopatření ochrana čejky chocholaté
(dále OČCH)
V žádosti o zařazení žadatel uvádí seznam a výměru dílů půdních bloků s kulturou standardní orná půda (R), které
hodlá zařadit do podopatření OČCH.
K žádosti o zařazení je nutné přiložit mapu dílů půdních bloků v měřítku alespoň 1:10 000 s díly půdních bloků, které
mají být zařazeny do podopatření OČCH.

8.8.4. 	Podmínky vstupu a kombinovatelnost s jinými AEKO a jinými opatřeními
Minimální výměra pro zařazení do podopatření OČCH činí 0,5 ha zemědělské půdy s kulturou standardní orná půda (R).
Zařadit do podopatření OČCH lze díl půdního bloku, na kterém je v evidenci půdy vedeno hnízdiště čejky chocholaté.
Podopatření OČCH nelze na jednom dílu půdního bloku kombinovat s jinými podopatřeními AEKO, u opatření AEO
podle NV 79 je kombinovatelné pouze s EZ.
Podopatření OČCH je možné na jednom dílu půdního bloku kombinovat s opatřením Ekologické zemědělství dle NV č.
76 Sb. v rámci pěstování ostatních plodin na orné půdě, ale dotace bude poskytnuta pouze na AEKO.

8.8.5. Podmínky poskytnutí dotace na podopatření OČCH a sankce za jejich porušení
Podmínka č. 1
Žadatel zabezpečí plochu hnízdiště proti přejezdům zemědělské i jiné mechanizace, a to
●● v období do 15. dubna do 15. června příslušného kalendářního roku, v případě prvního roku trvání závazku,
nebo
●● od druhého roku závazku v období od 1. ledna do 15. června příslušného kalendářního roku,
Tato podmínka se nevztahuje na plochu dílu půdního bloku do vzdálenosti maximálně 4 metrů od kraje příslušného
dílu půdního bloku.
Sankce:
Neposkytnutí dotace na veškerou výměru v podopatření OČCH v roce kdy k porušení této podmínky došlo.
Podmínka č. 2
Žadatel každoročně od 16. června do 15 července založí porost směsí plodin, viz následující tabulka, v alespoň minimálním uvedeném výsevku.
Žadatel si může vybrat ze dvou směsí plodin - krmnou směs (tabulka 20) nebo směs pro opylovače (tabulka 21).
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Tabulka 20: Složení osevních směsí v podopatření ochrana čejky chocholaté
Varianta krmná směs - obsahuje následující plodiny a jejich zastoupení ve směsi, přičemž musí být vyseto minimálně
25 kg osiva na ha:

Druh
1.
2.
3.

Proso seté
Panicum miliaceum L.
Lesknice kanárská
Phalaris canariensis L.
Slunečnice roční
Helianthus annuus L.

Zastoupení ve směsi
(kg/ha)
10
10
5

Poznámka: Osevní směs je složena z uvedených plodin v určeném poměrném hmotnostním zastoupení.
Tabulka 21: Varianta směs pro opylovače - obsahuje následující plodiny a jejich zastoupení ve směsi, přičemž musí
být vyseto minimálně 25 kg osiva na ha:

Druh
1.
2.
3.
4.
5.

Svazenka vratičolistá
Phacelia tanacetifolia Benth.
Hořčice bílá
Sinapis alba L.
Řepka jarní
Brassica napus L. var. arvensis Lam.(Thell)
Pohanka obecná
Fagopyrum esculentum Moench
Komonice bílá
Melilotus albus Med.

Zastoupení ve směsi
(kg/ha)
6,25
5
5
5
3,75

Poznámka: Osevní směs je složena z uvedených plodin v určeném poměrném hmotnostním zastoupení.
Sankce:
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na podopatření OČCH o 50 % v roce, kdy došlo k porušení této
podmínky.
Podmínka č. 3
Žadatel každoročně používá k výsevu výhradně směs osiva podle § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o oběhu osiva
a sadby; výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne vydání míchacího protokolu, popřípadě používá
certifikované, uznané nebo kontrolované osivo, přičemž výsev musí být proveden nejpozději do 24 měsíců ode dne
vydání osvědčení prokazujícího kvalitu osiva podle zákona o oběhu osiva a sadby.
Sankce:
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na podopatření OČCH o 25 % v roce, kdy došlo k porušení této
podmínky.
Podmínka č. 4
Žadatel každoročně zapraví do půdy porost směsi plodin v termínu od 15. listopadu do 31. prosince příslušného kalendářního roku.
Sankce:
Při porušení této podmínky je žadateli snížena dotace na podopatření OČCH o 50 % v roce, kdy došlo k porušení této
podmínky.
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9. Přílohy:
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Příloha č. 1 k metodice k NV 75
Pardonované důvody snížení výměry
Restituce
●● Jde o v současné době již ojedinělé případy ztráty právního důvodu užívání v důsledku restituce užívaného
pozemku původnímu vlastníkovi podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku.
●● Žadatel musí prokázat tuto ztrátu právního důvodu užívání přílohou k oznámení o snížení výměry, jejíž součástí
je výpis z katastru nemovitostí.
●● Za restituci není považována ztráta nároku na užívání půdy, jestliže dojde k prodeji pozemku ve vlastnictví
státu Pozemkovým fondem osobě, která disponuje restitučním nárokem a tato osoba následně vypoví uživateli
nájemní smlouvu (jde o případ standardního pozbytí právního důvodu užívání).
Provedení pozemkové úpravy
●● Oproti restituci jde o stále frekventovanější případy. Může jít jak o komplexní pozemkovou úpravu, tak i o jednoduchou pozemkovou úpravu v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.
●● Za prokázání změny z důvodu komplexní pozemkové úpravy bude považován údaj o důvodu změny uvedený
v systému LPIS. Po žadateli nebude požadován žádný další papírový doklad. V případě, že v LPIS nebude označen důvod vzniku změny jako KPU, bude taková změna považována za standardní a vratka se uplatní (pakliže
žadatel neprokáže jiný důvod, který vede k neuplatnění sankce) Pardonovaný důvod se vztahuje pouze na snížení zařazené výměry. Chce-li žadatel nově nabyté díly půdních bloků, které nabyl v důsledku pozemkové úpravy zařadit do závazku, musí postupovat podle pravidel zvyšování výměry (viz. kapitola 3. 2. 1 této metodiky).
Zásah vyšší moci
●● Za případy zásahu vyšší moci se považují zejména:
a) úmrtí zemědělce;
b) dlouhodobá odborná nezpůsobilost zemědělce;
c) vyvlastnění podstatné části podniku, pokud toto vyvlastnění nemohlo být předvídáno v den přijetí závazku;
d) vážná přírodní katastrofa, která značně postihne zemědělsky využívanou plochu zemědělského podniku;
e) nahodilé zničení chovatelských budov zemědělského podniku;
f) epizooptická nákaza všech hospodářských zvířat zemědělce nebo jejich části.
●● V případě, že žadatel chce uplatnit zásah vyšší moci, musí SZIF tuto skutečnost ohlásit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy tak mohl učinit, a to pomocí formuláře „Ohlášení zásahu vyšší moci“, ke kterému
musí doložit ostatní dokumenty potřebné pro uznání zásahu vyšší moci:
ad a) úmrtní list, usnesení soudu o ustanovení správce dědictví nebo doklad příslušného soudu o podání
žádosti o ustanovení správce dědictví, rozhodnutí o vypořádání dědictví;
ad b) potvrzení lékaře nebo rozhodnutí soudu o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům;
ad c) doklady vedoucí k vyvlastnění, potvrzení z katastru nemovitostí;
ad d) notářské osvědčení o jiných skutkových dějích a stavu věci, potvrzení pojišťovny;
ad e) notářské osvědčení o jiných skutkových dějích a stavu věci, potvrzení pojišťovny;
ad f) potvrzení SVS;
●● V závislosti na konkrétním případu může SZIF uznat i jiné dokumenty.
●● Zásah vyšší moci lze uplatnit nejen na snížení výměry, ale i na nesplnění podmínek příslušného titulu v důsledku zásahu vyšší moci.
Provedení mimořádné aktualizace
●● Provedení mimořádné aktualizace nad novou ortofotomapou v LPIS je zcela specifický proces, který se opakuje v tříletých cyklech.
●● Jeho výsledkem je evidenční úprava výměry, přičemž faktický stav užívání zůstává v drtivé většině případů
shodný. Proto byla zvolena určitá míra tolerance (tj. 5 % ztráty původní výměry v rámci dílu půdního bloku),
kterou lze v rámci předpisů ES považovat za obhajitelnou a při jejímž dodržení nebude uplatňována sankce.
●● Tzn., nedojde-li ke snížení výměry o více než 5 % z původní výměry bloku, na žadatele se neuplatní žádná
sankce. Pokud míru 5 % překročí (tj. výměra bloku např. poklesne z 5 ha na 4,74 ha), pak se vratka uplatní na
celou sníženou výměru (tj. v uvedeném případě na 0,26 ha).
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●● Žadatel v případě snížení převyšujícím 5 % vrací vždy za celý rozdíl mezi novou aktuální výměrou a původní
deklarovanou (zařazenou výměrou), popřípadě výměrou, na níž mu byla přiznána dotace (byla-li mu přiznána
dotace na výměru nižší). Uživatel nevrací dotaci za celý díl půdního bloku, došlo-li ke snížení jeho výměry.
●● Je důležité upozornit na situaci, kdy žadatel nezařadil celou výměru dílu půdního bloku. I v takovém případě se
5 % pro toleranci sankce vypočítává z výměry bloku v LPIS a nikoliv z deklarované výměry. Například blok před
změnou v LPIS měl 10 ha, žadatel deklaroval ale jen 9 ha, protože „tušil“ na části bloku nálet. Mimořádnou aktualizací se výměra upravila na 8,8 ha – tj. pokles o 12 % z původní 10 ha výměry. Došlo tím k překročení 5 %
hranice a žadatel tedy vrátí dotaci za rozdíl mezi deklarovanou výměrou a novou výměrou bloku – tj. za 0,2 ha.
●● Za prokázání změny z důvodu mimořádné aktualizace bude považován údaj o důvodu změny uvedený v systému LPIS, který by měl korespondovat s údaji na potvrzení o provedení, které žadatel obdržel po provedení
mimořádné aktualizace. Po žadateli nebude požadován žádný další papírový doklad. V případě, že v LPIS nebude označen důvod vzniku změny jako mimořádná aktualizace, bude taková změna považována za standardní
a vratka se uplatní (pakliže žadatel neprokáže nějaký jiný důvod, který vede k neuplatnění sankce).
●● Obdobně jako snížení výměry v případě mimořádné aktualizace bude posuzováno snížení výměry dílu půdního
bloku z důvodu zákresu krajinného prvku. K této situace by však mělo docházet pouze výjimečně.
Zřízení stavby ve veřejném zájmu
●● V rámci tohoto pardonovaného důvodu je tolerována ztráta výměry, pokud dojde k vyvlastnění práv k dílům půdních bloků z důvodů:
○○ veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel,
○○ veřejně prospěšného opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability
a ochranu archeologického dědictví,
○○ stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
○○ asanaci (ozdravění) území.
●● Žadatel musí prokázat tento pardonovaný důvod potvrzením stavebního úřadu o vyvlastnění pozemku (z důvodu uplatnění veřejného zájmu nebo z důvodu zřízení stavby ve veřejném zájmu) nebo rozhodnutím příslušného
stavebního úřadu o vyvlastnění pozemku.
Pozbytí užívání pozemku v evidenci půdy
●● Pozbytí užívání pozemku v evidenci půdy je po mimořádné aktualizaci nejčastějším případem, kterým se prokazuje snížení zařazené výměry.
●● Tento liberační důvod byl zaveden proto, aby dokázal do určité míry respektovat nevýznamné změny v užívané
výměře zemědělského podniku v době, kdy dochází k relativně vysoké míře uživatelských změn.
●● Proto byla zavedena kvóta 25 % z celkové výměry zemědělské půdy zařazené do daného AEKO v prvotním
rozhodnutí o zařazení, kterou je možné v průběhu pětiletého období postupně čerpat na snížení zařazené výměry v důsledku ztráty užívání v LPIS. Např. pro podnik s 1000 ha travních porostů to znamená možnost bez
sankce ztratit během 5 let 250 ha. Do této kvóty 250 ha se ovšem již nezapočítává ztráta výměry v důsledku
pozemkových úprav nebo mimořádné aktualizace (a jiných „pardonovaných“ důvodů snížení). Tudíž může nastat situace, že zemědělec ztratí z 1000 ha – 20 ha v důsledku mimořádné aktualizace, 250 ha pozbytí užívání
a dalších 30 ha na pozemkových úpravách a přesto nebude vracet žádnou dotaci za porušení závazku.
●● Do čerpání kvóty pozbytí užívání pozemku se nezapočítává snížení z ostatních pardonovaných důvodů.
●● Kvótu může žadatel čerpat kdykoliv v průběhu pětiletého období. Nemusí se nutně na všechny územní změny
s důvodem „O“ snažit uplatnit ztrátu užívání pozemku.
●● Překročení kvóty neznamená, že žadatel nemůže tento důvod uplatnit. Uplatní jej na 25 % celkové výměry
a z překročení nad 25 % vrátí dotaci za všechny roky, kdy na tuto výměru dostal vyplaceno.
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Příloha č. 2 k metodice k NV 75
Minimální počet sadby nebo výsevu podporovaných druhů zeleniny a hmotnost tisíce semen v podopatření integrovaná produkce zeleniny

Druh zeleniny

Sadba
ks nebo kg
na1 hektar

Výsev volně
ks nebo kg na1
hektar

Minimální hmotnost
tisíce semen (HTS)
g

1.

Brokolice

20 000

30 000 semen

2,65

2.

Celer

50 000

-

-

3.

Celer naťový

-

50 000

0,35

4.

Celer řapíkatý

50 000

-

-

5.

Cibule

-

625 000 semen

2,7

6.

Šalotka

-

500 000 semen

3,2

7.

Čekanka salátová

50 000

50 000 semen

1,1

8.

Česnek

800 kg

-

-

9.

Fazol zahradní

-

200 000 semen

150

10.

Hrách zahradní

-

900 000 semen

110

11.

Kapusta hlávková

20 000

45 000 semen

2,2

12.

Kapusta růžičková

25 000

50 000 semen

2,9

13.

Kapusta kadeřavá - kadeřávek

20 000

40 000 semen

2,88

14.

Kedluben

65 000

100 000 semen

3,0

15.

Kopr vonný

-

4 kg

1,31

16.

Křen selský

25 000

-

-

17.

Kukuřice cukrová

-

50 000 semen

180

18.

Květák

20 000

30 000 semen

2,30

19.

Lilek vejcoplodý

20 000

25 000 semen

4,05

20.

Meloun vodní

5 000

5000 semen

22

21.

Mrkev

-

800 000 semen

0,65

22.

Okurka nakladačka

15 000

25 000 semen

16

23.

Okurka salátová

15 000

25 000 semen

16

24.

Paprika

30 000

-

-

25.

Pastinák

-

250 000 semen

2,3

26.

Pažitka

50 000

-

-

27.

Petržel kořenová

-

800 000 semen

0,9

28.

Petržel naťová

-

3 kg

1

29.

Pór

120 000

-

-

30.

Rajče

8 000

16 000 semen

2,2

31.

Reveň

4 000

-

-

32.

Ředkev

-

120 000 semen

8,0

33.

Ředkvička

-

1 000 000 semen

5,6
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Druh zeleniny

Sadba
ks nebo kg
na1 hektar

Výsev volně
ks nebo kg na1
hektar

Minimální hmotnost
tisíce semen (HTS)
g

-

120 000 semen

11,0

50 000

-

-

-

1 000 000 semen

8

5000

5000 semen

75

34.

Řepa salátová

35.

Salát

36.

Špenát

37.

Tykev

38.

Zelí hlávkové

25 000

35 000 semen

2,0

39.

Zelí pekingské

40 000

45 000 semen

2,0
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Příloha č. 3 k metodice k NV 75
Maximální limity obsahu sledovaných těžkých kovů, které může obsahovat vzorek zeleniny v podopatření integrovaná
produkce zeleniny
A. Maximální obsah těžkých kovů, při jehož překročení dojde ke snížení dotace
Druh zeleniny
1.
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.
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Brokolice
Celer bulvový
Celer naťový
Celer řapíkatý
Cibule
Šalotka
Čekanka salátová
Česnek
Fazol zahradní
Hrách zahradní
Kapusta hlávková
Kapusta růžičková
Kapusta kadeřavá - kadeřávek
Kedluben
Kopr vonný
Křen selský
Kukuřice cukrová
Květák
Lilek vejcoplodý
Meloun vodní
Mrkev
Okurka nakladačka
Okurka salátová
Paprika
Pastinák
Pažitka
Petržel kořenová
Petržel naťová
Pór
Rajče
Reveň
Ředkev
Ředkvička
Řepa salátová
Salát
Špenát
Tykev
Zelí hlávkové
Zelí pekingské

Olovo (Pb)
mg.kg-1

Kadmium (Cd)mg.kg-1

0,27
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,27
0,09
0,18
0,18
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,09
0,27
0,27
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,9
0,27
0,9
0,27
0,09
0,09
0,27
0,09
0,09
0,09
0,27
0,27
0,09
0,27
0,27

0,18
0,18
0,09
0,09
0,045
0,045
0,18
0,045
0,045
0,045
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
0,09
0,18
0,18
0,045
0,045
0,09
0,045
0,045
0,045
0,9
0,18
0,9
0,18
0,045
0,045
0,18
0,09
0,09
0,09
0,18
0,18
0,045
0,18
0,18

B. Maximální obsah těžkých kovů, při jehož překročení dojde k neposkytnutí dotace
Druh zeleniny

1.
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.

Brokolice
Celer bulvový
Celer naťový
Celer řapíkatý
Cibule
Šalotka
Čekanka salátová
Česnek
Fazol zahradní
Hrách zahradní
Kapusta hlávková
Kapusta růžičková
Kapusta kadeřavá - kadeřávek
Kedluben
Kopr vonný
Křen selský
Kukuřice cukrová
Květák
Lilek vejcoplodý
Meloun vodní
Mrkev
Okurka nakládačka
Okurka salátová
Paprika
Pastinák
Pažitka
Petržel kořenová
Petržel naťová
Pór
Rajče
Reveň
Ředkev
Ředkvička
Řepa salátová
Salát
Špenát
Tykev
Zelí hlávkové
Zelí pekingské

Olovo (Pb)
mg.kg-1

Kadmium (Cd)
mg.kg-1

0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,3
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,3
0,3
0,1
0,3
0,3

0,2
0,2
0,1
0,1
0,05
0,05
0,2
0,05
0,05
0,05
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,05
0,05
0,1
0,05
0,05
0,05
0,1
0,2
0,1
0,2
0,05
0,05
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,05
0,2
0,2

C. Maximální obsah těžkých kovů, při jehož překročení dojde k vyřazení z opatření
Chemická látka
1.
2.
3.

Olovo (Pb)
Kadmium (Cd)
Rtuť (Hg)

Mezní hodnota celkového obsahu chemické
látky v zelenině (mg.kg-1)
0,3
0,25
0,03
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Příloha č. 4 k metodice k NV 75
Vzor vedení záznamu o použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce (§ 12) a při pěstování zeleniny v podopatření integrovaná produkce zeleniny (§ 15)

Datum
od - do
		

Použitý prostředek
Díl půdního bloku
Ovocný druh/
pro sledování výskytu
Druh zeleniny
škodlivých organismů 			

Vyhodnocení
zjištěných údajů
a přijatá opatření

..........

...........................................

...............................

....................................

.....................................

..........

...........................................

...............................

....................................

.....................................

..........

...........................................

...............................

....................................

.....................................

..........

...........................................

...............................

....................................

.....................................

..........

...........................................

...............................

....................................

.....................................

..........

...........................................

...............................

....................................

.....................................
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Příloha č. 5 k metodice k NV 75
Evidenční karta dílu půdního bloku v podopatření integrovaná produkce zeleniny

číslo dílu půdního
bloku
výměra dílu půdního
bloku
výměra
plodina

ha

výsev/výsadba

sklizeň

kg/ks

datum

datum

N minerální počáteční**)
kg/ha

datum
odběru

aplikace N***) kg/
ha

celkem
N ****)

1.

kg/ha

2.

3.

4.

1.
2.
3.
4.

Vysvětlivky k tabulce
)

Žadatel uvede všechny plodiny pěstované v příslušném kalendářním roce na dílu půdního bloku.
) Zásoba minerálního dusíku v půdě zjištěná chemickým rozborem půdy podle § 15 odst. 9 písm. c) pro každou pěstovanou plodinu podle přílohy č. 9. NV 75
***)
Dávky dusíku při jednotlivých aplikacích dusíku v období mezi odběrem N min- počáteční a sklizní příslušné plodiny.
****
) Všechen dusík dodaný v období mezi odběrem N min-počáteční a sklizní příslušné plodiny.
*

**
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Příloha č. 6 k metodice k NV 75
Kódování titulů v žádosti - podopatření ošetřování travních porostů
Titul podopatření ošetřování travních porostů

Kód v žádosti

Obecná péče o extenzivní louky a pastviny

D1

Mezofilní a vlhkomilné louky hnojené

D2

Mezofilní a vlhkomilné louky nehnojené

D3

Horské a suchomilné louky hnojené

D4

Horské a suchomilné louky nehnojené

D5

Trvale podmáčené a rašelinné louky

D6

Ochrana modrásků

D7

Ochrana chřástala polního

D8

Suché stepní trávníky a vřesoviště

D9

Druhově bohaté pastviny

D10

112

Poznámky
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Poznámky
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