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

Ústecký kraj

Rada Ústeckého kraje
Usnesení
z 80. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 30.10.2019
od 10:10 hodin do 12:05 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/80R/2019
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 80. zasedání Rady Ústeckého kraje:
RSDr. Stanislava Rybáka
PhDr. Ing. Zdeňka Matouše, Ph.D., MBA
Usnesení č. 002/80R/2019
2.1 Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 80. schůze Rady Ústeckého kraje v V. volebním období 2016 - 2020.
Usnesení č. 003/80R/2019
3.2 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z V. volebního období 2016 –
2020
1. Usnesení RÚK č. 028/53R/2018 z 21.11.2018 C)2. Změna termínu vyúčtování
poskytnutých příspěvků u příspěvkových organizací v oblasti sociální a změna účelu čerpání
části účelového investičního příspěvku u Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov,
příspěvkové organizace, pro rok 2018
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2. Usnesení RÚK č. 104/58R/2019 z 09.01.2019 Nakládání s majetkem
3. Usnesení RÚK č. 105/58R/2019 z 09.01.2019 Nakládání s majetkem
4. Usnesení RÚK č. 059/61R/2019 z 13.02.2019 F)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková
organizace – Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel,
Autoelektrikář“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu.
5. Usnesení RÚK č. 133/61R/2019 z 13.02.2019 Nakládání s majetkem
6. Usnesení RÚK č. 136/61R/2019 z 13.02.2019 Nakládání s majetkem
7. Usnesení RÚK č. 074/63R/2019 z 13.03.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Labská stezka č. 2 – etapa 3, úsek Třeboutice Nučnice“ formou otevřeného řízení
8. Usnesení RÚK č. 136/64R/2019 z 27.03.2019 Nakládání s majetkem
9. Usnesení RÚK č. 137/64R/2019 z 27.03.2019 Nakládání s majetkem
10. Usnesení RÚK č. 138/64R/2019 z 27.03.2019 D) Nakládání s majetkem
11. Usnesení RÚK č. 193/64R/2019 z 27.03.2019 Vyřazení a likvidace dlouhodobého
hmotného majetku
12. Usnesení RÚK č. 064/66R/2019 z 10.04.2019 B)2. Stanovení závazného ukazatele
příspěvku na velkou údržbu pro rok 2019 - Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb,
Litoměřice, příspěvková organizace
13. Usnesení RÚK č. 073/66R/2019 z 10.04.2019 Výstaviště Zahrada Čech – spolupráce v
roce 2019
14. Usnesení RÚK č. 007/68R/2019 z 09.05.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Provozní podpora a rozvoj elektronického systému spisové
služby e-Spis LITE pro příspěvkové organizace, Rozšíření hostované spisové služby e-Spis
LITE o multilicenci elektronického systému spisové služby pro Ústecký kraj včetně provozní
podpory a rozvoje a Provozní podpora elektronické spisovny ICZ DESA, edice KDS“ formou
otevřeného řízení v nadlimitním režimu
15. Usnesení RÚK č. 008/68R/2019 z 09.05.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Mobilní telefonie Ústeckého kraje 2020“ zadávané Ústeckým
krajem jako centrálním zadavatelem formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
16. Usnesení RÚK č. 039/68R/2019 z 09.05.2019 Žádost o podporu MAS do roku 2023 –
návrh dalšího financování
17. Usnesení RÚK č. 084/68R/2019 z 09.05.2019 Nakládání s majetkem
18. Usnesení RÚK č. 085/68R/2019 z 09.05.2019 Nakládání s majetkem
19. Usnesení RÚK č. 086/68R/2019 z 09.05.2019 Nakládání s majetkem
20. Usnesení RÚK č. 087/68R/2019 z 09.05.2019 Nakládání s majetkem
21. Usnesení RÚK č. 090/68R/2019 z 09.05.2019 Nakládání s majetkem
22. Usnesení RÚK č. 137/68R/2019 z 09.05.2019 Nakládání s majetkem
23. Usnesení RÚK č. 011/69R/2019 z 22.05.2019 Implementace Krajského akčního plánu 2
24. Usnesení RÚK č. 022/70R/2019 z 05.06.2019 D)3. Hospodaření příspěvkových
organizací Ústeckého kraje za rok 2018 – účetní závěrky a rozdělení výsledků hospodaření
25. Usnesení RÚK č. 064/70R/2019 z 05.06.2019 E)1. Dotační program „Volný čas 2019“ –
revokace usnesení
26. Usnesení RÚK č. 150/70R/2019 z 05.06.2019 Nakládání s majetkem
27. Usnesení RÚK č. 181/70R/2019 z 05.06.2019 Nakládání s majetkem
28. Usnesení RÚK č. 189/70R/2019 z 05.06.2019 Nakládání s majetkem
29. Usnesení RÚK č. 204/70R/2019 z 05.06.2019 Nakládání s majetkem
30. Usnesení RÚK č. 225/70R/2019 z 05.06.2019 B)2. Změna účelu čerpání nedočerpaného
účelového investičního příspěvku u Domovů sociálních služeb Litvínov, příspěvkové
organizace, z roku 2018
31. Usnesení RÚK č. 006/71R/2019 z 19.06.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem: Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských novin
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Ústeckého kraje 2020/2021
32. Usnesení RÚK č. 034/71R/2019 z 19.06.2019 B)2. Stanovení závazného ukazatele
účelového neinvestičního příspěvku
33. Usnesení RÚK č. 037/71R/2019 z 19.06.2019 Dotační program „Podpora talentovaných
mladých sportovců 2019“ – schválení dotací
34. Usnesení RÚK č. 055/71R/2019 z 19.06.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „SLŠ a SOŠ, Šluknov - rekonstrukce budovy na
ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova)“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
35. Usnesení RÚK č. 020/72R/2019 z 10.07.2019 Účelový neinvestiční příspěvek zřizovatele
na nákup posypového materiálu - informace o vyúčtování a poskytnutí dalšího příspěvku pro
Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci pro rok 2019
36. Usnesení RÚK č. 005/73R/2019 z 24.07.2019 Poskytnutí věcného daru – praporu s
příslušenstvím - Krajskému ředitelství Policie Ústeckého kraje pro Zásahovou jednotku
37. Usnesení RÚK č. 007/73R/2019 z 24.07.2019 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na služby s názvem „II. - Provozní podpora a rozvoj elektronického systému
spisové služby e-Spis LITE pro příspěvkové organizace, Rozšíření hostované spisové služby
e-Spis LITE o multilicenci elektronického systému spisové služby pro Ústecký kraj včetně
provozní podpory a rozvoje a Provozní podpora elektronické spisovny ICZ DESA, edice
KDS“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
38. Usnesení RÚK č. 009/73R/2019 z 24.07.2019 Mobilní inovační HUB
39. Usnesení RÚK č. 021/73R/2019 z 24.07.2019 Motivační program pro střední školství v
Ústeckém kraji „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání
2019/2020“
40. Usnesení RÚK č. 023/73R/2019 z 24.07.2019 B)2. Dotační program „Stipendium pro
žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem - školní rok 2019/2020“
41. Usnesení RÚK č. 037/73R/2019 z 24.07.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „DD a ŠJ Hora Svaté Kateřiny – rekonstrukce
elektroinstalací, školní kuchyně a suterénu“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
42. Usnesení RÚK č. 038/73R/2019 z 24.07.2019 C)1., 2. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SZŠ a OA, Rumburk - reko domova mládeže
včetně umístění PPP a Spec. Ped. centra (ul. Sukova)“ zadávané formou zjednodušeného
podlimitního řízení
43. Usnesení RÚK č. 043/73R/2019 z 24.07.2019 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov,
Tyršova 710 – celková rekonstrukce budovy“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního
řízení
44. Usnesení RÚK č. 044/73R/2019 z 24.07.2019 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „SLŠ a SOŠ, Šluknov - rekonstrukce budovy na
ubytovnu pro zletilé žáky (ul. Karlova)“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního
řízení
45. Usnesení RÚK č. 025/74R/2019 z 07.08.2019 PAŽIT 2019 – Podpora mimoškolních
ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů žáků – přidělení dotace
46. Usnesení RÚK č. 027/74R/2019 z 07.08.2019 B)2. Dotační program „Dobrá škola –
Moderní škola 4.0“
47. Usnesení RÚK č. 187/74R/2019 z 07.08.2019 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na stavební práce „SPZ Triangle - Spojovací komunikace Triangle City –
Jih“ zadávané formou otevřeného řízení v podlimitním režimu
48. Usnesení RÚK č. 188/74R/2019 z 07.08.2019 Změna smlouvy č. 19/SML1265/SoD/INV
ze dne 17. 4. 2019 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „VOŠE, OA, SPgŠ
a SZŠ Most – rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště“
49. Usnesení RÚK č. 195/74R/2019 z 07.08.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Zajištění úklidu na všech budovách Krajského úřadu Ústeckého
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kraje na období 2019-2021“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
50. Usnesení RÚK č. 010/75R/2019 z 21.08.2019 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování užívacích práv k programovým produktům
společnosti Microsoft Corporation, související služby a podpora“ zadávané formou
otevřeného řízení v nadlimitním režimu
51. Usnesení RÚK č. 031/75R/2019 z 21.08.2019 B)1. Motivační program pro střední
školství v Ústeckém kraji „Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech
vzdělání“ - schválení příspěvků
52. Usnesení RÚK č. 032/75R/2019 z 21.08.2019 B)1. Motivační program pro střední
školství v Ústeckém kraji „Příspěvek na dojíždění“ - schválení příspěvků
53. Usnesení RÚK č. 037/75R/2019 z 21.08.2019 B)1. Stanovení závazného ukazatele
účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2019 - Gymnázium, Kadaň, 5. května 620,
příspěvková organizace
54. Usnesení RÚK č. 038/75R/2019 z 21.08.2019 Stanovení závazného ukazatele účelového
neinvestičního příspěvku pro rok 2019 - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola
strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace
55. Usnesení RÚK č. 040/75R/2019 z 21.08.2019 C)1. Stanovení závazného ukazatele
účelového investičního příspěvku pro rok 2019, změna účelu nedočerpaného závazného
ukazatele účelového investičního příspěvku pro rok 2018 a převod části prostředků rezervního
fondu k posílení fondu investic pro rok 2019 - Střední odborná škola technická a zahradnická,
Lovosice, příspěvková organizace
56. Usnesení RÚK č. 047/75R/2019 z 21.08.2019 Personální záležitosti příspěvkových
organizací v oblasti kultury
57. Usnesení RÚK č. 056/75R/2019 z 21.08.2019 Poskytnutí účelového neinvestičního
příspěvku Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, příspěvkové organizaci pro rok
2019
58. Usnesení RÚK č. 058/75R/2019 z 21.08.2019 Poskytnutí účelového neinvestičního
příspěvku Oblastnímu muzeu a galerii v Mostě, příspěvkové organizaci pro rok 2019
59. Usnesení RÚK č. 060/75R/2019 z 21.08.2019 D)2. Program pro podporu odpadového
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. výzva
60. Usnesení RÚK č. 061/75R/2019 z 21.08.2019 Změna účelu čerpání části účelového
investičního příspěvku pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, pro rok 2019
61. Usnesení RÚK č. 062/75R/2019 z 21.08.2019 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Oblastní muzeum v Děčíně – Varnsdorf – stavební úpravy
muzea“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
62. Usnesení RÚK č. 063/75R/2019 z 21.08.2019 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most – rekonstrukce bazénu a tělocvičny“
formou zjednodušeného podlimitního řízení
63. Usnesení RÚK č. 064/75R/2019 z 21.08.2019 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Labská stezka č. 2 – etapa 3, úsek Třeboutice –
Nučnice“ zadávané formou otevřeného řízení v podlimitním režimu
64. Usnesení RÚK č. 066/75R/2019 z 21.08.2019 Změna smlouvy č. 18/SML4494/SOD/INV
ze dne 13. 9. 2019 na plnění veřejné zakázky na stavební práce u akce „Nová komunikace u
města Chomutov – 2. část: II. Etapa Spojka Zadní Vinohrady – silnice III/00732“
65. Usnesení RÚK č. 068/75R/2019 z 21.08.2019 C)1. Změna smlouvy č.
18/SML4620/SOD/INV ze dne 1. 10. 2018 na plnění veřejné zakázky na stavební práce u
akce „Labská stezka č. 2 – etapa 3, část 2 Dobřín – Račice Malovíska“
66. Usnesení RÚK č. 071/75R/2019 z 21.08.2019 Hodnocení ředitelů příspěvkových
organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální za 1. pololetí 2019
67. Usnesení RÚK č. 005/76R/2019 z 18.09.2019 Schválení daru pro vítěze Ceny hejtmana za
společenskou odpovědnost 2019
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68. Usnesení RÚK č. 019/76R/2019 z 18.09.2019 Veřejná zakázka – Naplňování memoranda
o spolupráci U smart zone
69. Usnesení RÚK č. 022/76R/2019 z 18.09.2019 Dotační program „Podpora začínajících
podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“ – změna v uzavřené smlouvě
70. Usnesení RÚK č. 024/76R/2019 z 18.09.2019 Potvrzení zájmu – projekt
„PODKRUŠNOHORSKÝ REZERVOÁR“
71. Usnesení RÚK č. 025/76R/2019 z 18.09.2019 NOVÝ START – Memorandum o
partnerství a spolupráci při rozvoji a aplikaci inovací v oblasti polytechnického vzdělávání v
Ústeckém kraji
72. Usnesení RÚK č. 032/76R/2019 z 18.09.2019 Zvýšení závazného ukazatele objem
prostředků na platy u Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace pro rok
2019
73. Usnesení RÚK č. 033/76R/2019 z 18.09.2019 Zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz,
objemu prostředků na platy a účelového investičního příspěvku pro Správu a údržbu silnic
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci pro rok 2019
74. Usnesení RÚK č. 041/76R/2019 z 18.09.2019 Platové výměry ředitelů škol a školských
zařízení
75. Usnesení RÚK č. 045/76R/2019 z 18.09.2019 Stipendijní program Ústeckého kraje – 14.
ročník 2017/2018 – odložení plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy o zařazení do
stipendijního programu Ústeckého kraje a o poskytnutí neinvestiční dotace
76. Usnesení RÚK č. 052/76R/2019 z 18.09.2019 B)1. Stanovení závazného ukazatele
příspěvku na velkou údržbu pro rok 2019 - Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany,
příspěvková organizace
77. Usnesení RÚK č. 053/76R/2019 z 18.09.2019 B)1. Stanovení účelového neinvestičního
příspěvku pro rok 2019 - Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace
78. Usnesení RÚK č. 054/76R/2019 z 18.09.2019 Převod části prostředků rezervního fondu k
posílení fondu investic pro rok 2019 - Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice,
Čelakovského 8, příspěvková organizace
79. Usnesení RÚK č. 073/76R/2019 z 18.09.2019 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v
Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – tisková oprava
80. Usnesení RÚK č. 075/76R/2019 z 18.09.2019 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v
Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 Obnova krajiny a biodiverzity na území
Ústeckého kraje - Žádost o schválení změny projektu a výše dotace před uzavřením smlouvy
o poskytnutí dotace
81. Usnesení RÚK č. 084/76R/2019 z 18.09.2019 C)2. Změna smlouvy (Dohoda o ukončení
Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy) č. 17/SML0630/SoD/INV ze dne 16. 3. 2017 na plnění
veřejné zakázky na služby s názvem „III/25817 – Rekonstrukce mostního objektu 25817-1
Rtyně nad Bílinou“
82. Usnesení RÚK č. 092/76R/2019 z 18.09.2019 Dotační program „Podpora sociálních
služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ - vyhlášení
83. Usnesení RÚK č. 095/76R/2019 z 18.09.2019 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na službu s názvem „Zajištění ostrahy objektů KÚÚK II.“ formou otevřeného řízení
v nadlimitním řízení
84. Usnesení RÚK č. 097/76R/2019 z 18.09.2019 C)1. Zahájení zadávacího řízení na
zavedení dynamického nákupního systému pro zadávání veřejných zakázek na operativní
leasing vozidel pro Ústecký a kraj a jeho příspěvkové organizace, zahájení navazujícího
zvláštního řízení na zadání požadovaných vozidel v dynamickém nákupním systému
85. Usnesení RÚK č. 003/77R/2019 z 23.09.2019 Dotační program „Podpora sociálních
služeb v Ústeckém kraji 2019“ – vyhodnocení mimořádného termínu
86. Usnesení RÚK č. 035/78R/2019 z 02.10.2019 F)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na dodávky s názvem „SŠT Most - Vybavení dílen praktického vyučování - Vybavení
dílen – stroje“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
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87. Usnesení RÚK č. 038/78R/2019 z 02.10.2019 D)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na dodávky s názvem VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu
školy – náhrada části poškozeného tiskařského stroje
88. Usnesení RÚK č. 039/78R/2019 z 02.10.2019 Účast na jednání valné hromady společnosti
Severočeské divadlo s.r.o.
89. Usnesení RÚK č. 183/78R/2019 z 02.10.2019 C)1. Změna smlouvy č.
19/SML0473/SoD/INV ze dne 6. 3. 2019 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s
názvem „Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL“
B) schvaluje
změnu termínů plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:
1. Usnesení RÚK č. 055/61R/2019 z 13.02.2019 F)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na služby s názvem „Výběr poskytovatele energetických služeb (ESCO) pro vybrané
objekty Ústeckého kraje“ formou jednacího řízení s uveřejněním na 31.12.2019
2. Usnesení RÚK č. 114/68R/2019 z 09.05.2019 Nakládání s majetkem na 16.12.2019
3. Usnesení RÚK č. 115/68R/2019 z 09.05.2019 Nakládání s majetkem na 16.12.2019
4. Usnesení RÚK č. 012/69R/2019 z 22.05.2019 Projekt ChemMultimodal – výstupy projektu
na 15.11.2019
5. Usnesení RÚK č. 036/69R/2019 z 22.05.2019 G)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na dodávky s názvem „Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková
organizace – Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel,
Autoelektrikář“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu. na 15.11.2019
6. Usnesení RÚK č. 039/72R/2019 z 10.07.2019 B)2. Motivační program „Dobrá škola –
Moderní škola 4.0“ – výsledky soutěže 2018/2019 na 31.1.2020
7. Usnesení RÚK č. 064/72R/2019 z 10.07.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „SŠ obchodu, řemesel a služeb a Základní škola Ústí n.L.
– zateplení budovy včetně střech, výměna oken“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
na 31.12.2019
8. Usnesení RÚK č. 065/72R/2019 z 10.07.2019 C)2. Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická Ústí n.L. –
stavební úpravy obvodového pláště a střechy včetně zateplení a sanace“ formou
zjednodušeného podlimitního řízení na 31.12.2019
9. Usnesení RÚK č. 039/73R/2019 z 24.07.2019 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Oblastní muzeum v Lounech, p. o. - přebudování
historické expozice husitství – I. a II. etapa“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního
řízení na 15.11.2019
10. Usnesení RÚK č. 029/74R/2019 z 07.08.2019 PŘÍPRAVA "TRANSFORMACE"
TEREZÍN - MĚSTO ZMĚNY DO PRÁVNICKÉ OSOBY ÚSTECKÉHO KRAJE na
31.12.2019
11. Usnesení RÚK č. 045/75R/2019 z 21.08.2019 C)2. Vyhodnocení zadávacího řízení
veřejné zakázky na dodávky s názvem „Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková
organizace – Objekt odborného výcviku oborů Mechanik opravář motorových vozidel,
Autoelektrikář“ zadávané formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu na 15.11.2019
12. Usnesení RÚK č. 067/75R/2019 z 21.08.2019 Změna smlouvy č. 18/SML4497/SOD/INV
ze dne 13. 9. 2018 na plnění veřejné zakázky na stavební práce u akce „Nová komunikace u
města Chomutov – 3. část: III. etapa Spojka silnice III/00732- silnice I/13“ na 15.11.2019
Usnesení č. 004/80R/2019
3.4 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Návrh na zařazení Mostecké slavnosti do projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2020 žádost JID 162852/2019/KUUK, č.j. KUUK/136654/2019
2. Žádost o zařazení akce „Žernosecké vinobraní" do projektu Rodinné stříbro Ústeckého
kraje JID 170905/2019/KUUK, č.j. KUUK/143132/2019
3. Žádost o zařazení akce „Bitva 1813 u Chlumce, Přestanova a Varvažova" do projektu
Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2020 JID 173257/2019/KUUK, č.j. KUUK/145166/2019
B) ukládá
Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru kanceláře hejtmana, připravit návrhy odpovědí na
dopisy:
1. Návrh na zařazení Mostecké slavnosti do projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2020 žádost JID 162852/2019/KUUK, č.j. KUUK/136654/2019
2. Žádost o zařazení akce „Žernosecké vinobraní" do projektu Rodinné stříbro Ústeckého
kraje JID 170905/2019/KUUK, č.j. KUUK/143132/2019
3. Žádost o zařazení akce „Bitva 1813 u Chlumce, Přestanova a Varvažova" do projektu
Rodinné stříbro Ústeckého kraje 2020 JID 173257/2019/KUUK, č.j. KUUK/145166/2019
a předložit je Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje k podpisu.
Termín: 31. 12. 2019
C) ukládá
Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu odboru kancelář hejtmana, zabývat se problematikou
Memoranda o spolupráci mezi městem Most, Ústeckým krajem a Autodromem Most.
Termín: 15. 11. 2019
D) bere na vědomí
informace od RSDr. Stanislava Rybáka, náměstka hejtmana Ústeckého kraje, o připravované
možnosti podpory nemocnic.
Usnesení č. 005/80R/2019
4.1 Memorandum o krajské spolupráci mezi Ústeckým krajem a Sdružením místních
samospráv ČR
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 Memoranda o krajské spolupráci se zájmovým sdružením právnických
osob Sdružení místních samospráv České republiky, se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín –
Prštné, IČ: 75130165, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Luboši Trojnovi, vedoucímu Odboru kancelář hejtmana a zástupci ředitele Krajského
úřadu Ústeckého kraje, zabezpečit veškeré potřebné úkony související s realizací dle bodu A)
tohoto usnesení, zejména předložit dokument k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje.
Termín: 20. 12. 2019
Usnesení č. 006/80R/2019
4.2 Smlouva o výpůjčce mobilních nášlapných zábran Policii ČR - Krajskému ředitelství
policie Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
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o výpůjčce 80 ks policejních mobilních nášlapných zábran a o uzavření Smlouvy o výpůjčce s
Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, IČ: 75151537, se sídlem: 40001 Ústí nad
Labem - Ústí nad Labem-centrum, Lidické náměstí 899/9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 007/80R/2019
4.3 Prodloužení termínu vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku z roku 2018 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
se změnou termínu vyúčtování účelového neinvestičního příspěvku schváleného usnesením
Rady Ústeckého kraje č. 009/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 ve výši 500 tis. Kč pro
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvkovou organizaci, na akci
„Arboretum GTGM Litvínov“ s původním termínem vyúčtování k 31. 12. 2019, nově s
termínem k 31. 12. 2020
Usnesení č. 008/80R/2019
4.4 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 17/SML2653/SOPD/OKH
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout dle § 36, písm. d) zákona č. 129/2000 Sb. o
krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace č.
17/SML2653/SOPD/OKH uzavřené mezi Ústeckým krajem a obcí Prackovice nad Labem dle
přílohy č. 3
tohoto usnesení a to na základě žádosti uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu
B) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje předložit materiál dle bodu A/ tohoto
usnesení do
jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje.
Termín: 9. 12. 2019
Usnesení č. 009/80R/2019
5.2 Informace o civilních a trestních věcech
Rada Ústeckého kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou informaci o probíhajících civilních a restitučních soudních sporech, ve kterých je
pasivně legitimován Ústecký kraj dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu a přehled
vyřizovaných trestních věcí dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
Usnesení č. 010/80R/2019
6.1 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Mobilní
telefonie Ústeckého kraje 2020 - II“ zadávané Ústeckým krajem jako centrálním
zadavatelem formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Zápis z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Mobilní telefonie
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Ústeckého kraje 2020 II“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Mobilní
telefonie Ústeckého kraje 2020 II“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Mobilní
telefonie Ústeckého kraje 2020 II“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Zápis o posouzení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Mobilní
telefonie Ústeckého kraje 2020 II“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Zprávu o hodnocení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Mobilní
telefonie Ústeckého kraje 2020 II“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“) o zrušení zadávacího řízení, když byli vyloučeni všichni účastníci zadávacího
řízení s tím, že rozhodnutí o zrušení nabyde účinnosti uplynutím lhůty pro podání námitek
proti vyloučení.
C) ukládá
Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru INF, zabezpečit další nezbytné úkony této veřejné
zakázky související se zrušením zadávacího řízení.
Termín: 30. 11. 2019
Usnesení č. 011/80R/2019
6.2 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Mobilní telefonie
Ústeckého kraje 2020 - III“ formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Mobilní telefonie
Ústeckého kraje 2020 - III“ formou otevřeného řízení dle § 3 písm. b), § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
v nadlimitním režimu
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami:
- celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 100 %
přičemž k hodnocení nabídek bude podle ustanovení § 120 zákona použita elektronická
aukce.;
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
. základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle
ustanovení § 75 zákona
. profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění či licenci.
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) zákona předloží účastník osvědčení dle zákona č.
127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve snění pozdějších předpisů, a sice všeobecné
oprávnění zajišťující veřejnou mobilní síť a veřejnou telefonní síť a veřejnou mobilní síť
elektronických komunikací; dodavatel musí být osobou poskytující veřejně dostupné
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telefonické služby, služby přístupu k síti internet a služby přenosu dat, vždy s územních
rozsahem Česká republika
. technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení předložením
seznamu 3 významných služeb v oblasti poskytování mobilních telekomunikačních služeb
poskytnutých účastníkem v posledních 3 letech s uvedením ceny a doby jejich poskytnutí a
identifikace objednatele, přičemž minimální hodnota každé takové služby musí činit 5 mil. Kč
bez DPH.
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona může dodavatel splnění všech podmínek
prokázání kvalifikace prokázat předložením čestného prohlášení nebo předložením
jednotného evropského osvědčení.
V souladu s § 45 odst. 1 zákona může dodavatel předložit v nabídce příslušné doklady k
prokázání kvalifikace v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie dokladů o své kvalifikaci
předloží v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraný dodavatel před podpisem smluv.
Před podpisem smlouvy zadavatel v souladu s ustanovením § 122 odst. 4 zákona u vybraného
dodavatele, je-li právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále
jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího
veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. V souladu s ustanovením § 122 odst. 5
zákona pokud nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle odstavce 4, zadavatel
vyzve podle ustanovení § 122 odst. 3 zákona vybraného dodavatele k předložení výpisu z
evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo ke sdělení identifikačních
údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a k předložení dokladů, z nichž
vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
4. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na
částku 900.000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištění záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol: číslo zakázky přidělené Věstníkem veřejných zakázek
(posledních 6 čísel), specifický symbol IČO účastníka, tak, aby byla připsána na účet
zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení jistoty účastník prokáže
v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona. Při složení peněžní jistoty v nabídce zároveň
uvede číslo účtu, na který požaduje jistotu vrátit.
Originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit
zadavateli plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v
elektronické formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky a to tak,
že v samostatném souboru bude předložen originál (originální soubor poskytnutý bankou
včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo
pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční
listiny a písemného prohlášení pojistitele ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6 zákona.
5. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením hodnocení a posouzení
nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s § 39 odst. 4 zákona a o pověření hodnotící
komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 122 odst. 3 zákona;
6. o pověření komise pro otevírání nabídek posouzením předložených jistot dle § 41 zákona a
vyřazením nabídky, která podmínky na předložení jistoty nesplní.
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7. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů na jednání komise pro hodnocení a
posouzení nabídek.
B) jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu.
C) ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat Zadávací dokumentaci
uvedenou v upravené příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 30. 11. 2019
2. Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru INF, ve spolupráci odborem investičním, zabezpečit
nezbytné úkony související se zahájením této veřejné zakázky na služby zadávané v
otevřeném řízení v nadlimitním režimu, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a
doporučit zadání této veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude na základě
elektronické aukce vybrána jako ekonomické nejvýhodnější.
Termín: 25. 2. 2020
D) svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
E) pověřuje
Bc. Jana Jelínka, vedoucí odboru INF, jako gestora a pracovníky oddělení veřejných zakázek
odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, které jsou za
zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména poskytovat
zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat údaje o této
veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.
Usnesení č. 012/80R/2019
7.1 SPZ Triangle – uzavření dodatku ke Smlouvě o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se
společností GasNet, s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní na STL
plynovod v Triangle City se společností GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
Usnesení č. 013/80R/2019
8.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 15/2019/RÚK
Rada Ústeckého kraje po projednání
provádí
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 částku 87 813
tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje ve výši
22 158 045 tis. Kč podle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
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Usnesení č. 014/80R/2019
8.2 Přehled pohledávek Ústeckého kraje vedených Krajským úřadem Ústeckého kraje k
30. 6. 2019
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
předložený přehled pohledávek po lhůtě splatnosti Ústeckého kraje k 30. 6. 2019,
B) zahajuje
intenzivní jednání s poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s cílem prosadit změnu
zákonů týkající se řešení vymáhání pohledávek po splatnosti.
Usnesení č. 015/80R/2019
9.1 Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v
Ústeckém kraji pro rok 2020“ podle přílohy č. 1 tohoto materiálu za podmínky schválení
finančních prostředků pro program v rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020;
B) schvaluje
vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace pro účely dotačního
programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020“ dle přílohy č. 2
tohoto materiálu;
C) ukládá
PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit
návrh na schválení dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji
pro rok 2020" dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 9. 12. 2019
Usnesení č. 016/80R/2019
9.2 Dotační program „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2019“
– změny v uzavřených smlouvách
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
výjimku z podmínek dotačního programu "Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji
pro rok 2019" (čl. XI, odst. 1) - maximální délka realizace projektu u příjemce dotace Robert
Douša, IČO: 07950861, sídlo: Starý Týn 21, 411 45, Úštěk, na projekt: „HUŤ Robert Douša a
syn Výrobky z lesního (historického) skla“;
B) rozhoduje
1. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č.
19/SML1988/SoPD/SPRP uzavřené s Robertem Doušou, IČO: 07950861, sídlo: Starý Týn 21,
411 45, Úštěk, na projekt: „HUŤ Robert Douša a syn Výrobky z lesního (historického) skla“ ,
kterým se zvyšuje závazný finanční ukazatel z 37,16 % na 44,82 %, a kterým se stanoví
závazný časový ukazatel nejdéle do 31. 7. 2020;
2. o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 19/SML1981/SoPD/SPRP
uzavřené s Lenkou Gabrhelová, IČO: 67238041, sídlo: Zdeňka Fibicha 2735/42, 434 01,
Most, na projekt: „Kavárna bez minulosti“, kterým se mění typ poskytnuté dotace z investiční
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na neinvestiční, a kterým se stanoví závazný časový ukazatel nejdéle do 31. 1. 2020;
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: 15. 12. 2019
Usnesení č. 017/80R/2019
9.3 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle předloženého materiálu.
B) rozhoduje
1. dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí daru z Fondu Ústeckého kraje a uzavření darovací smlouvy
dle směrnice č. 2017_S_02, kterou se vydávají standardní vzory smluv:
· žadatel č. 1: MUDr. Karel Kulovaný
RČ:*************
sídlo:****************************
výše daru: 40 000 Kč
název projektu (akce): MŮJ SVĚT 2
· žadatel č. 2: Šimon Kobližek
RČ:*************
sídlo:********************************
výše daru: 20 100 Kč
název projektu (akce): SwimRun Challenge Düsseldorf 2019
· žadatel č. 3: Ing. Petr Drahoš
RČ:*************
sídlo:********************************************
výše daru: 30 000 Kč
název projektu (akce): CZECH PARA ALPINE SKI TEAM 2019 - Petr Drahoš
2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Radou Ústeckého kraje:
· žadatel č. 4: Čtvrtlístek z.s.
IČ: 22757490
sídlo: Buková 397/2a, Žižkov, 130 00 Praha
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Memoriál Rosti Čtvrtlíka - VIII. ročník
· žadatel č. 5: Českojiřetínský spolek - spolek pro oživení Krušnohoří
IČ: 22885536
sídlo: Český Jiřetín 19, 436 01 Český Jiřetín
výše neinvestiční dotace: 65 000 Kč
název projektu (akce): Distribuce filmu o mosteckém kostele v KHN/EZ 2019
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· žadatel č. 6: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s.
IČ: 47606550
sídlo: Sokolská 486/33, Nové Město, 120 00 Praha
výše neinvestiční dotace: 60 000 Kč
název projektu (akce): Čítanka nejen pro krajany
· žadatel č. 7: Lutomeric z. s.
IČ: 22723056
sídlo: Chelčického 1264/9, 412 01 Litoměřice
výše neinvestiční dotace: 31 000 Kč
název projektu (akce): Změna klimatu v Ústeckém kraji, a co bude dál
· žadatel č. 8: DIApozitiv, z. s.
IČ: 07608543
sídlo: Hrdlovská 649, 417 05 Osek
výše neinvestiční dotace: 18 375 Kč
název projektu (akce): Edukační odpoledne - Cukrovky a čertů se nebojíme
· žadatel č. 9: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Krupka
IČ: 44224257
sídlo: Husitská 206/23, 417 41 Krupka
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Rekonstrukce kuchyně v Krásné Lípě
· žadatel č. 10: Český florbal
IČ: 61387991
sídlo: Lomnického 1705/5, Nusle, 140 00 Praha
výše neinvestiční dotace: 59 000 Kč
název projektu (akce): Kemp talentované mládeže starších žáků a dorostu
· žadatel č. 11: Sportovní klub policie Kadaň, z.s.
IČ: 47795808
sídlo: Javorová 1763, 432 01 Kadaň
výše investiční dotace: 100 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Nákup mechanizace na údržbu hřiště
· žadatel č. 12: Klub cyklistů - KUR SPORT z.s.
IČ: 27049299
sídlo: Děčínská 554, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
výše neinvestiční dotace: 10 000 Kč
název projektu (akce): Reprezentace na Mistrovství světa Enduro
· žadatel č. 13: Ústecký krajský svaz ČSOS
IČ: 04863542
sídlo: Východní 1938, 415 01 Teplice
výše neinvestiční dotace: 10 000 Kč
název projektu (akce): Reprezentace ÚK - LOB - na IX. ZODM ČR 2020
· žadatel č. 14: Nadační fond RFA Ústeckého kraje
IČ: 06588689
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sídlo: Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Podpora tréninkových jednotek RFA ÚK
· žadatel č. 15: Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
IČ: 00673803
sídlo: Velká Hradební 619/33, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 70,32 %
název projektu (akce): Grand Prix 2019
· žadatel č. 16: Jiří Šnábl
IČ: 12013927
sídlo: Mostecká 39/3, 430 01 Chomutov
výše neinvestiční dotace: 65 000 Kč
název projektu (akce): Staročeské Vánoce
· žadatel č. 17: Jaroslav Pém
IČ: 87075288
sídlo: Masarykova 1474/86, 400 01 Ústí nad Labem
výše neinvestiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Ústecké Vánoce 2019
· žadatel č. 18: Lukáš Macek
IČ: 72579048
sídlo: F. L. Čelakovského 1136/15, 434 01 Most
výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Adventní a vánoční koncerty
· žadatel č. 19: Základní škola a mateřská škola Jeřabinka
IČ: 03758702
sídlo: Sklářská 81, 435 42 Litvínov
výše investiční dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Zvýšení kapacit MŠ - zahájení přístavby - základy
· žadatel č. 20: Zahrada Čech s.r.o.
IČ: 22794701
sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
výše neinvestiční dotace: 150 000 Kč
název projektu (akce): Gastro food fest na Zahradě Čech
3. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
uvedených žadatelů:
· žadatel č. 21: "Historický spolek města Bíliny"
IČ: 26579294
sídlo: Alšova 177/17, 418 01 Bílina
výše dotace: 195 000 Kč
název projektu (akce): Pochod 2019
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· žadatel č. 22: Spolek Hudební Společnost Úštěk - Musikgesellschaft Auscha
IČ: 04749740
sídlo: Mírové náměstí 47, 411 45 Úštěk
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Carmina Burana / Šporclův česko-německý Ansámbl
· žadatel č. 23: spolek The Boom
IČ: 27017931
sídlo: Klíšská 448/91, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 70 000 Kč
název projektu (akce): 29. vánoční koncert The Boom and Orchestra
· žadatel č. 24: CRAZY Production s.r.o.
IČ: 28363086
sídlo: Rembrandtova 382/6, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 80 000 Kč
název projektu (akce): Koncert kapely "Žlutej pes"
· žadatel č. 25: Mgr. Pavel Nepivoda
IČ: 1398172
sídlo: Klíšská 448/91, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 50 000 Kč
název projektu (akce): Podzimní tour skupiny Houpací koně + záznam koncertu
· žadatel č. 26: Rocki outdoor company s.r.o.
IČ: 7825692
sídlo: Čsl. armády 200, 253 01 Hostivice
výše dotace: 78 430 Kč
název projektu (akce): ROCKI DĚTEM
· žadatel č. 27: INOVASTAR s.r.o.
IČ: 04436831
sídlo: Mírové náměstí 103/27, 400 01 Ústí nad Labem
výše dotace: 100 000 Kč
název projektu (akce): Beatiful and Strong
C) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje
1. vzít na vědomí informaci o podaných žádostech, posouzení a hodnocení žádostí dle
předloženého materiálu.
2. rozhodnout dle § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace dle vzoru schváleného Zastupitelstvem Ústeckého kraje:
· žadatel č. 28: Obec Třebívlice
IČ: 00264539
sídlo: Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
výše investiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Bronzové sousoší J. W. v. Goetha a U. v. Levetzow
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· žadatel č. 29: Obec Trnovany
IČ: 00556220
sídlo: Trnovany 37, 412 01 Trnovany
výše neinvestiční dotace: 200 000 Kč
název projektu (akce): Bezpečná komunikace pro obce
· žadatel č. 30: Obec Hlinná
IČ: 00526142
sídlo: Hlinná 53, 412 01 Hlinná
výše neinvestiční dotace: 61 000 Kč
podíl dotace na celkových nákladech: 100 %
název projektu (akce): Minikáry 2019
3. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje dále
uvedených žadatelů:
· žadatel č. 31: Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu
IČ: 69411239
sídlo: Fügnerova 355/16, 405 02 Děčín
výše dotace: 1 000 000 Kč
název projektu (akce): Centrum sociálních služeb Prosapia
Usnesení č. 018/80R/2019
9.4 Žádost o změnu v uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) doporučuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout:
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č.
18/SML1623/SoPD/SPRP, kterým se mění závazný ukazatel projektu z 13,28 % na 16,74 % a
název projektu z "Rekonstrukce veřejných WC a vybudování infocentra" na "Rekonstrukce
veřejných WC".
B) ukládá
PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA, 1. náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit
návrh Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 9. 12. 2019
Usnesení č. 019/80R/2019
9.5 Finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková
dotace) – 4. výzva Ústeckého kraje – žádosti o dotaci
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) – 4. Výzva
17

Ústeckého kraje“ příjemcům a to v maximální výši a k účelu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a
o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s těmito příjemci dle vzoru
schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje č. 013/75R/2019 ze dne 21. 8. 2019.
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: 28. 2. 2020
Usnesení č. 020/80R/2019
9.6 Smlouvy o poskytnutí dotace na činnost a zajištění provozních nákladů v roce 2019
uzavírané mezi Ústeckým krajem Euroregionem Labe a Euroregionem Krušnohoří
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. výjimku ze Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým
krajem Čl. VIII. bod 5) u žádosti s pořadovým číslem 1. Podíl dotace na celkových nákladech
činí 100%.
2. výjimku ze Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým
krajem Čl. VIII. bod 5) u žádosti s pořadovým číslem 2. Podíl dotace na celkových nákladech
činí 92,59%.
B) rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávních smluv dle § 59 odst. 2 písm. a)
Zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu
Ústeckého kraje pro příjemce. Smlouvy jsou přílohou č. 1 a č. 2 tohoto usnesení:
č.1 Euroregion Labe
IČ: 44225946
Sídlo: Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem
Výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
(dle přílohy č.3 tohoto materiálu)
č.2 Euroregion Krušnohoří
IČ: 4734651
sídlo: Divadelní 15, 434 01 Most
Výše neinvestiční dotace: 50 000 Kč
(dle přílohy č. 4 tohoto materiálu)
C) ukládá
Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi ÚK, podepsat smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
dle části B tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2019
Usnesení č. 021/80R/2019
9.7 Prodloužení realizace aktivit projektů IKAP A a IKAP B
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
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1. prodloužení termínu plnění projektu Implementace KAP A a projektu Implementace KAP B
do 31. 3. 2020;
2. uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem s Domem dětí a mládeže a
Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkovou
organizací dle přílohy č. 1 tohoto materiálu;
3. uzavření dodatků ke smlouvám o partnerství s finančním příspěvkem se subjekty
uvedenými v příloze č. 2 tohoto materiálu;
B) ukládá
Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů
Krajského úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace
části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2020
Usnesení č. 022/80R/2019
10.1 Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská
zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ve věci jediného akcionáře
v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad Labem,
Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO: 25488627 takto:
rozhoduje dle čl. 11 odst. 3 písm. bb) Stanov společnosti Krajská zdravotní, a.s., o uzavření
smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě v pozemcích Krajské zdravotní, a.s. –
Nemocnice Děčín, o.z. se statutárním městem Děčín ve znění dle přílohy č. 2 tohoto
rozhodnutí.
Usnesení č. 023/80R/2019
10.2 Stipendijní program „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém
kraji“ – vyhodnocení 2019, schválení dodatků ke smlouvě
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zařazení žadatelů uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení do stipendijního programu
„Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ pro akademický rok
2019/2020 a o uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace - stipendia a o uzavření
budoucí pracovní smlouvy s každým zařazeným žadatelem
2. o poskytnutí stipendia stipendistům zařazeným ve stipendijním programu „Stabilizace
lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ pro akademický rok 2019/2020 dle
přílohy č. 3 tohoto usnesení
3. uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia a o uzavření
budoucí pracovní smlouvy:
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č. 18/SML5086/SOPD/ZD uzavřené dne 6. 12. 2018 s Budoucím zaměstnavatelem Krajskou
zdravotní a.s., sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627 a
Stipendistkou MUDr. Součkovou Annou, bytem **************************** Jirkov dle
přílohy č. 6 tohoto usnesení
č. 17/SML3873-6/SPL/2017/SoPD/ZD uzavřené dne 19. 12. 2018 s Budoucím
zaměstnavatelem Krajskou zdravotní a.s., sídlo: Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad
Labem, IČ: 25488627 a Stipendistkou MUDr. Kreisslovou Anežkou, bytem
************************* Chomutov dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
č. 16/SML4625-9/SPL/2016/SoPD/ZD uzavřené dne 2. 12. 2016 s Budoucím
zaměstnavatelem DVDent spol. s. r.o., sídlo: Chovatelů 336, 413 01 Vědomice, IČ: 25435710
a Stipendistkou MDDr. Kašparovou Nikolou, bytem *******************************
Lovosice, dle přílohy č. 6 tohoto usnesení
B) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zabezpečit veškeré úkony k realizaci
bodu A) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2019
Usnesení č. 024/80R/2019
10.3 Stipendijní program „Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v
Ústeckém kraji“ – vyhodnocení 2019
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zařazení žadatelů uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení do stipendijního programu
„Stabilizace nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ pro
akademický/školní rok 2019/2020 a o uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy s každým zařazeným žadatelem
2. o poskytnutí stipendia stipendistům zařazeným ve stipendijním programu „Stabilizace
nelékařských zdravotnických pracovníků v Ústeckém kraji“ pro akademický/školní rok
2019/2020 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
B) ukládá
Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zabezpečit veškeré úkony k realizaci
bodu A) tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2019
Usnesení č. 025/80R/2019
10.4 Zdravotnická záchranná služby Ústeckého kraje, příspěvková organizace – veřejná
zakázka na dodávky s názvem „ZZS Ústeckého kraje – speciální sanitní vozidlo - 2017“
formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu – souhlas se zahájením zadávacího
řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „ZZS
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Ústeckého kraje – speciální sanitní vozidlo - 2017“, ev. č. VZ-4619/2019 zadávané podle § 3
písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále
jen „zákon“), formou otevřeného řízení a zveřejněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení
ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie (TED) a zároveň
zveřejněním zadávací dokumentace na profilu zadavatele
2. se způsobem hodnocením nabídek, které bude provedeno podle ekonomické výhodnosti
nabídek, a to podle následujících kritérií hodnocení a jejich váhami:
Dílčí hodnotící kritérium Váha v %
1. Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 80
2. Technické parametry nabízeného vozidla 10
3. Délka záruční doby v měsících na vozidlo (včetně prodloužené záruky), 5
nejméně však 48 měsíců ode dne předání předmětu dodávky
a nejvíce 60 měsíců ode dne předání předmětu dodávky
4. Délka záruční doby v měsících na nástavbu a zástavbu vozidla 5
(včetně prodloužené záruky), nejméně však 48 měsíců ode dne
předání předmětu dodávky a nejvíce 60 měsíců ode dne předání
předmětu dodávky
U dílčího hodnotícího kritéria „Celková nabídková cena v Kč včetně DPH“ bude nejlépe
hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH, která získá 100 bodů, ostatní
nabídky budou přepočteny níže uvedenou podílovou metodou.
U dílčího kritéria „Technické parametry nabízeného vozidla“ bude hodnocení provedeno
prostřednictvím subkritérií, kterými jsou technické parametry nabízeného vozidla, uvedené v
následující tabulce. Nejlépe 100 body v rámci subkritéria bude hodnocena nabídka u
parametrů: maximální výkon motoru, nejméně však 130 kW (v kW) a maximální rychlost (v
km/h) s nejvyššími technickými parametry nabízeného vozidla a u parametrů: zrychlení 0-100
km/h (v sec.), emise CO2 kombinovaný provoz (v kg/km), průměr otáčení (v m),
kombinovaná spotřeba (v l/100 km) s nejnižšími technickými parametry nabízeného vozidla.
Subkritéria - Technické parametry nabízeného vozidla:
Název parametru. Váha dílčího subkritéria v %
Maximální výkon motoru [kW] (min.130 kW) 10 %
Max. rychlost [km/h] 10 %
Zrychlení 0-100 km/h [s] 20 %
Emise CO2 kombinovaný provoz (v g/km) 10 %
Průměr otáčení [m] 25 %
Kombinovaná spotřeba nafty (l/100 km) 25 %
Nabídky, které nesplní uvedené minimální nebo maximální parametry, budou vyřazeny a
účastníci, kteří je podali, budou vyloučeni ze zadávacího řízení.
Výpočet bude proveden podílovou metodou hodnocení uvedenou níže, každé subkritérium má
stanovenou svoji váhu, kterou se bodové ohodnocení subkritéria vynásobí. Bodobé
ohodnocení každé zakázky v tomto dílčím kritériu je součtem vážených bodových
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ohodnocení jednotlivých subkritírií. Nejlepší nabídka v tomto dílčím kritériu má nejvyšší
bodovou hodnotu hodnotu. Součet hodnocení za všechna subkritéria tohoto dílčího kritéria
bude poté přepočten stejnou níže uvedenou metodou a výsledek bude vynásoben stanovenou
váhou dílčího kritéria.
U dílčího hodnotícího kritéria „Délka záruční doby v měsících na vozidlo“ (včetně
prodloužené záruky), nejméně však 48 měsíců ode dne předání předmětu dodávky a nejvíce
60 měsíců ode dne předání předmětu dodávky“ bude nejlépe hodnocena nabídka s největší
délkou záruční doby od předání předmětu dodávky. Uvede-li účastník v nabídce dobu záruční
doby kratší než 48 měsíců od předání předmětu dodávky, bude jeho nabídka vyřazena a
účastník bude vyloučen. Uvede-li účastník v nabídce dobu záruční doby delší než 60 měsíců,
jeho nabídka platí, ale pro potřeby hodnocení nabídek bude počítáno jen s limitní hodnotou 60
měsíců od předání předmětu dodávky.
U dílčího hodnotícího kritéria „Délka záruční doby v měsících na nástavbu a zástavbu“,
(včetně prodloužené záruky), nejméně však 48 měsíců ode dne předání předmětu dodávky a
nejvíce 60 měsíců ode dne předání předmětu dodávky“ bude nejlépe hodnocena nabídka s
největší délkou záruční doby od předání předmětu dodávky. Uvede-li účastník v nabídce dobu
záruční doby kratší než 48 měsíců od předání předmětu dodávky, bude jeho nabídka vyřazena
a účastník bude vyloučen. Uvede-li účastník v nabídce dobu záruční doby delší než 60
měsíců, jeho nabídka platí, ale pro potřeby hodnocení nabídek bude počítáno jen s limitní
hodnotou 60 měsíců od předání předmětu dodávky.
Metoda hodnocení
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů a
obodování dílčích kritérií nebo subkritérií provede takto:
a) Pro kritérium a subkriterium, kde má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu (Celková
výše nabídkové ceny včetně DPH; technické parametry nabízeného vozidla - zrychlení, emise
CO2 kombinovaný provoz (v kg/km), průměr otáčení, kombinovaná spotřeba):
nejvhodnější nabídka
Počet bodů = ----------------------------- x 100
hodnocená nabídka
b) Pro kritérium a subkritérium, kde má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu (technické
parametry nabízeného vozidla – maximální výkon motoru, maximální rychlost, délka záruční
lhůty na vozidlo):
hodnocená nabídka
Počet bodů = ------------------------------ x 100
nejvhodnější nabídka
Celkové hodnocení je součtem bodových hodnocení dílčích kritérií a subkritérií, která jsou
vynásobena vahou daného kritéria a subkritéria.
Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů.
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků zadávacího řízení na 1. - 2.
místě, bude o pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců
dotčených účastníků.
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Všechna číselně vyjádřitelná hodnotící kritéria uvede účastník zadávacího řízení ve všech
místech nabídky shodně! V případě rozporu v číselně vyjádřitelných hodnotících kritériích v
jednotlivých částech nabídky účastníka bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek hodnotit
dle číselně vyjádřitelných kritérií uvedených ve vyplněném krycím listu dle přílohy č. 5
zadávací dokumentace.
3. s podmínkami prokázání kvalifikace účastníků zadávacího řízení
Základní způsobilost
podle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona,
Profesní způsobilost
podle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje,
Technická kvalifikace
dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu
významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením tohoto zadávacího
řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (vč. kontaktní
osoby objednatele, e-mailu, tel. č.) s obdobným předmětem plnění. Účastník prokáže splnění
technické kvalifikace, pokud uvede v seznamu významných dodávek dodávky v minimálním
rozsahu dle následujícího:
tři dodávky vozidla ambulance typu B, nebo typu C dle ČSN EN 1789 + A2 v minimálním
rozsahu 1 500 000 Kč bez DPH
dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona s tím, že účastník doloží k nabízenému vozidlu k Soupisu
položek k prokázání kvalifikace (který je uveden v příloze č. 2 ZD) popis a fotografie
jednotlivého nabízeného zařízení a vybavení (dle přílohy) tak, aby bylo možné posoudit, zda
nabízené plnění splňuje předepsané zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v
zadávacích podmínkách,
dle § 79 odst. 2 písm. l) zákona s tím, že účastník doloží k nabízenému sanitnímu vozidlu
a) doklad o globální homologaci sanitního vozidla ZZS vydaný příslušným orgánem
(homologace dle směrnice Evropského parlamentu a RADY (ES) 2007/46/ES, kterou se
stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i
systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla,
pozměněnou nařízením Komise (EU) č. 65/2012).
b) kopie zkušebních protokolů typového sanitního vozidla ambulance typu B dle ČSN EN
1789 + A2. Typové vozidlo musí být shodné s nabízeným vozidlem ambulance typu B.
c) čestné prohlášení o tom, že typové sanitní vozidlo ambulance typu B je vyrobeno ve shodě
s ČSN EN 1789+A2 a předloženou homologací sanitního vozidla ambulance typu B, a po
dovybavení zadavatelem zdravotnickým vybavením bude umožněno splnění vyhlášky č.
296/2012 Sb.
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona může účastník prokázat splnění kvalifikace
předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky. Zadavatel nepřipouští
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nahradit předložení dokladů čestným prohlášením v jiných případech, než ve kterých je
prokázání způsobilosti čestným prohlášením výslovně stanoveno zákonem.
V souladu s § 45 odst. 1 zákona může účastník předložit v nabídce příslušné doklady k
prokázání kvalifikace v prosté kopii. Originály nebo ověřené kopie dokladů o své kvalifikaci
předloží v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona vybraný dodavatel před podpisem
Smlouvy.
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77
odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době
3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve lhůtě pro
prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní způsobilosti
podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém doklady
prokazující splnění profesní způsobilosti pokrývají požadavky veřejného zadavatele na
prokázání splnění profesní způsobilosti pro plnění veřejné zakázky.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má
být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce.
Prokazování kvalifikace certifikátem:
Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 zákona, nahrazuje
tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.
Prokazování prostřednictvím jiných osob, společné prokazování kvalifikace:
Při prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob nebo v případě společné účasti
dodavatelů bude postupováno dle § 82 a 83 zákona.
Účastníci zadávacího řízení, kteří neprokáží kvalifikaci v požadovaném rozsahu, mohou být
ze zadávacího řízení vyloučeni. Zadavatel bude při posuzování kvalifikace postupovat dle
zákona, včetně možnosti objasnění nebo doplnění údajů nebo dokladů dle § 46 odst. 1 zákona.
4. s pověřením hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a
pověřením hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
122 odst. 3 zákona dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.
Usnesení č. 026/80R/2019
10.5 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti
zdravotnictví
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení závazného ukazatele – příspěvek na provoz pro rok 2019 u
Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, o 120 tis. Kč, na
celkový objem 404 986 tis. Kč.
Usnesení č. 027/80R/2019
11.1 Financování závazků TD Bus vůči společnosti ČSAD SVT
Rada Ústeckého kraje po projednání
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rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
o uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky se společností ČSAD SVT Praha, s.r.o., sídlem
Křižíkova 4-6, 186 50 Praha 8 – Karlín, IČ: 45805202, dle upravené přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
Usnesení č. 028/80R/2019
11.3 Dohody se společností Die Länderbahn
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
Navrhované znění:
1. Prohlášení postupníka o splnění podmínek postoupení
2. Smlouvy o postoupení Smlouvy
dle příloh č. 2 - 3 předloženého materiálu;
B) rozhoduje
1. o uzavření Dohody o ručení vztahující se ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě
cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na
linkách U12 U14 a T7 mezi Ústeckým krajem coby věřitelem, společností Die Länderbahn
GmbH DLB coby ručitelem a společností Die Länderbahn CZ s.r.o. coby zavázaným.
2. o udělení souhlasu Ústeckého kraje coby postoupené strany s postoupením Smlouvy o
veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U12 U14 a T7 schválené Radou Ústeckého kraje dne
27.2.2019 a uzavřené mezi Ústeckým krajem a společností Die Länderbahn GmbH DLB dne
11.4.2019, ze společnosti Die Länderbahn GmbH DLB coby postupitele na společnost Die
Länderbahn CZ s.r.o. coby postupníka.
dle příloh č. 1 a 4. tohoto usnesení;
C) ukládá
1. Jaroslavu Komínkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, podepsat Dohodu o ručení
uvedenou v příloze č. 4 tohoto usnesení. K podpisu Dohody o ručení lze přistoupit poté, co
společnost Die Länderbahn GmbH DLB nebo společnost Die Länderbahn CZ s.r.o. předloží
přílohy (č. 1 a 3 – 6) uvedené v čl. 4.5 Souhlasu postoupené strany s postoupením Smlouvy.
2. Jaroslavu Komínkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, podepsat Souhlas postoupené
strany s postoupením Smlouvy uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu. K podpisu
Souhlasu postoupené strany s postoupením Smlouvy lze přistoupit poté, co Die Länderbahn
GmbH DLB nebo společnost Die Länderbahn CZ s.r.o. předloží všechny přílohy (č. 1 – 6)
uvedené v čl. 4.5 Souhlasu postoupené strany s postoupením Smlouvy.
Termín: 30.11. 2019
Usnesení č. 029/80R/2019
11.8 Schválení zadávacího řízení na dodávku čipových karet
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
s přímým zadáním podlimitní sektorové veřejné zakázky na uzavření rámcové smlouvy na
dodávky s názvem „Dodávka bezkontaktních čipových karet pro Dopravní společnost
Ústeckého kraje, p. o.“ zadavatelem Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou
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organizací, dodavateli TELMAX s.r.o. Jiráskova 154, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké
Mýto, IČO: 27481166 za podmínek uvedených v návrhu rámcové smlouvy v příloze č. 1
předloženého materiálu.
Usnesení č. 030/80R/2019
11.9 Souhlas se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „2564-1 Most přes Radčický potok v obci Mariánské Radčice“
zadavatele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, zadávaného
formou zjednodušeného podlimitního řízení.
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„2564-1 Most přes Radčický potok v obci Mariánské Radčice“ formou zjednodušeného
podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění (dále jen „zákon“), zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace.
2. se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky, dle hodnotícího
kritéria nejnižší nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude cena v Kč bez DPH. V případě
rovnosti nabídkových cen účastníků na 1. – 3. místě bude o pořadí rozhodovat náhodný výběr
losem provedený za účasti zástupců dotčených účastníků a notáře.
3. s požadavky na prokázání kvalifikace účastníků:
základní způsobilost:
- dle § 74 zákona dodavatel prokáže způsobem dle § 75 zákona;
profesní způsobilost:
- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona s tím, že dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v oborech:
Provádění staveb, jejich změna a odstraňování
- dle § 77 odst. 2 písm. c) zákona dodavatel prokáže předložením dokladu osvědčujícího
odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost
zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, a
to doložením osvědčení autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika nebo osoby
usazené nebo osoby hostující nebo jiné dle zákona č. 360/1992Sb. v platném znění, vydaného
ČKAIT v oboru:
Mosty a inženýrské konstrukce
Dopravní stavby
technické kvalifikační předpoklady
- dle § 79 odst. 2 písm. a) seznam významných staveb realizovaných dodavatelem v
posledních 5 letech a osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto stavebních prací; tato
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu, místo provádění stavebních prací a musí obsahovat
údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, přičemž jedno osvědčení
může prokazovat splnění kvalifikace pro více staveb s níže uvedenými požadavky. Dodavatel
splňuje technický kvalifikační předpoklad, pokud v seznamu významných staveb
realizovaných v posledních 5 letech uvede, že realizoval a dokončil stavby s níže vymezeným
předmětem plnění a minimální úrovní:
2 zakázky, jejichž předmětem byla výstavba, oprava nebo rekonstrukce silničního mostu ve
finančním objemu minimálně 4 mil. Kč bez DPH za každou z nich.
- dle § 79 odst. 3 písm. c) a d) zákona dodavatel předloží seznam techniků, kteří se budou
podílet na plnění veřejné zakázky, a osvědčení o jejich vzdělání, a to minimálně 1 osobu
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stavbyvedoucího a 1 osobu způsobilou k prevenci rizik, přičemž
osoba v pozici ,,stavbyvedoucí“ musí splňovat:
minimálně 5 let praxe v oboru dopravních staveb
VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru
autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, v oboru Mosty a inženýrské konstrukce
zkušenosti na pozici stavbyvedoucího z realizace nejméně 1 dokončené stavby, jejímž
předmětem byla výstavba, oprava nebo rekonstrukce silničního mostu ve finančním objemu
minimálně 4 mil. Kč bez DPH,
osoba způsobilá k prevenci rizik:
5 let praxe v oblasti BOZP a prevence rizik
VŠ nebo SŠ vzdělání
doklad prokazující způsobilost podle zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
přičemž jako bezpečnostní technik, manažer jakosti nebo osoba způsobilá k prevenci rizik
působil min. u 1 dokončené stavby, jejímž předmětem byla výstavba, oprava nebo
rekonstrukce silničního mostu;
4. s tím, že zadavatel nebude požadovat poskytnutí jistoty;
5. s tím, že zadavatel bude požadovat po vybraném dodavateli jako podmínku k uzavření
smlouvy kromě zákonem stanovených dokladů také předložení pojistné smlouvy na pojištění
odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti třetí osobě minimálně ve výši 5 mil.
Kč;
6. s tím, že výzva k podání nabídek bude uveřejněna na profilu zadavatele;
7. se jmenováním komise dle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a
jejím pověřením úkony spojenými s otevíráním obálek, posouzením a hodnocením nabídek a
posouzením kvalifikace.
Usnesení č. 031/80R/2019
11.10 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o podnájmu vozidel mezi Ústeckým krajem a Dopravní
společností Ústeckého kraje, p.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o podnájmu vozidel pro oblasti Ústecko a Děčínsko
uzavřených dne 13. 9. 2018 mezi Ústeckým krajem a Dopravní společností Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem - centrum, 400 01 Ústí nad
Labem, IČ 06231292, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 032/80R/2019
11.11 DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ
CESTUJÍCÍCH VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU K ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ
OBSLUŽNOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE NA VYBRANÝCH LINKÁCH
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o uzavření dodatku ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje na vybraných
linkách s účinností úprav od 1. 7. 2019, dopravce Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.,
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Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 06231292,
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
Usnesení č. 033/80R/2019
11.12 Změna smluv o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou – úprava referenčních tržeb z důvodu
snížení sazby DPH
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:
1. o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou s městem Bílina, sídlem
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina IČ: 00266230, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení,
2. o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou se statutárním městem Děčín,
sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, IČ: 00261238, dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení,
3. o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou se statutárním městem
Chomutov, sídlem Zborovská 4602, 430 28 Chomutov, IČ: 00261891 a s městem Jirkov,
sídlem Náměstí Dr. Edvarda Beneše 1, 431 11 Jirkov, IČ: 00261904, dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení,
4. o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou se statutárním městem Most,
sídlem Radniční 1/2, 434 69 Most, IČ: 00266094 a s městem Litvínov, sídlem Náměstí Míru
11, 436 01 Litvínov, IČ: 00266027, dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,
5. o uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou se statutárním městem
Teplice, sídlem Náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice, IČ: 00266621, dle přílohy č. 5 tohoto
usnesení,
6. o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou s městem Roudnice nad
Labem, sídlem Karlovo náměstí 21, 413 21 Roudnice nad Labem, IČ: 00264334, dle přílohy
č. 6 tohoto usnesení,
7. o uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou se statutárním městem Ústí
nad Labem, sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, IČ: 00081531, dle
přílohy č. 7 tohoto usnesení.
Usnesení č. 034/80R/2019
11.13 Dodatečné úpravy Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK platných
od 15. 12. 2019
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, změnu Tarifu Dopravy Ústeckého kraje, Ceníku jízdného a Smluvních přepravních
podmínek Dopravy Ústeckého kraje dle příloh č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení.
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Usnesení č. 035/80R/2019
12.1 Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace personální záležitosti
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) jmenuje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, Mgr. Jiřího Procházku, ředitelem Střední odborné školy technické a
zahradnické, Lovosice, příspěvkové organizace, IČ: 00082571, od 1. 12. 2019.
B) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2019
Usnesení č. 036/80R/2019
12.2 Stipendijní program Ústeckého kraje - 16. ročník 2019/2020
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace (Stipendia) 36 příjemcům dle přílohy č.
1 tohoto usnesení, ve výši 20 000 Kč každému, na akademický rok studia, k úhradě nákladů
souvisejících se studiem na vysoké škole a za podmínek stanovených Stipendijním
programem Ústeckého kraje – 16. ročník od akademického roku 2019/2020 a o uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s těmito příjemci dle vzoru
uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení.
B) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2019
Usnesení č. 037/80R/2019
12.3 Školské rady
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. vzdání se funkce člena školské rady jmenovaného za zřizovatele, a to v souladu s § 167
odst. 9 písm. a) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, následovně:
Školská rada Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické,
Ústí nad Labem
**************************,
nar.
**************,
bytem
****************************************,
ke dni 27. 9. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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2. ukončení tříletého funkčního období členů školských rad jmenovaných 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, následovně:
Školská rada Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1
**********************,
nar.
**************,
*********************************,
ke dni 15. 12. 2019,

bytem

Školská rada Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov
********************,
nar.
**************,
bytem
***************************************,
*******************, nar. **************, bytem *****************************,
************************,
nar.
**************,
bytem
*******************************,
ke dni 31. 12. 2019.
B) jmenuje
dle § 59 odst. 1 písm. m) 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 Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a
technické, Ústí nad Labem
******************,
nar.
**************,
bytem
*****************************************,
s účinností od 01. 12. 2019.
2. Školská rada Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1
**********************,
nar.
**************,
*********************************,
s účinností od 16. 12. 2019,

bytem

Školská rada Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov
********************,
nar.
**************,
bytem
***************************************,
*******************, nar. **************, bytem *****************************,
************************,
nar.
**************,
bytem
*******************************,
s účinností od 01. 01. 2020.
C) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci částí
A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2019
Usnesení č. 038/80R/2019
12.4 Realizace projektu – souhlas zřizovatele
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Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s § 32a odst. 5 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s realizací
projektu a uzavřením smlouvy o partnerství pro:
1. Vyšší odbornou školu, Střední průmyslovou školu a Střední odbornou školu služeb a
cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, příspěvkovou organizaci, IČO: 18383874;
sídlo: Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, název výzvy: Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II v rámci OP VVV (Operační
program Výzkum, vývoj a vzdělávání)
2. Gymnázium a Střední průmyslovou školu Duchcov, příspěvkovou organizaci, IČO:
61515477; Masarykova 909/12, 419 01 Duchcov; výzva č. 02_18_067 Implementace strategie
digitálního vzdělávání II v rámci OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání),
název projektu: Stavaři, let´s go!
3. Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvkovou organizaci, IČO: 61357278; sídlo:
Studentská 1075, 438 01 Žatec; program Erasmus +, výzva 2019, název projektu: My a
udržitelný rozvoj – Mysli globálně, jednej lokálně
4. Střední školu technickou, Most, příspěvkovou organizaci, IČO: 00125423; sídlo: Dělnická
21, Velebudice, 434 01 Most, název výzvy: Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, číslo výzvy: 02_19_077 OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a
vzdělávání), název projektu: Podpora pedagogických a dalších pracovníků pro efektivní práci
s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Usnesení č. 039/80R/2019
12.5 PAŽIT 2019 – Podpora mimoškolních ozdravných výchovně vzdělávacích pobytů
žáků – přidělení dotace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na
realizaci programu „PAŽIT 2019 – Podpora mimoškolních ozdravných výchovně
vzdělávacích pobytů žáků“ pro:
1. Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s., IČO:
25047671, se sídlem: Nám. Jana z Dražic 169, 413 01 Roudnice nad Labem, ve výši 23 250
Kč, dle žádosti uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu,
2. Základní školu a Mateřskou školu Huntířov, příspěvkovou organizaci, IČO: 72742241, se
sídlem č.p. 101, 405 02 Huntířov, ve výši 35 000 Kč, dle žádosti uvedené v příloze č. 2
předloženého materiálu,
a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s těmito žadateli dle schváleného
vzoru.
B) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
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potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 10. 12. 2019
Usnesení č. 040/80R/2019
12.6 Stanovení závazného ukazatele účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2019 Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková
organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelového neinvestičního příspěvku
pro rok 2019, pro Speciální základní školu a Praktickou školu, Šluknov, Tyršova 710,
příspěvkovou organizaci, sídlo: Tyršova 710, 407 47 Šluknov, IČO: 650824781, ve výši 1 671
tis. Kč, na náklady spojené se zajištěním přepravy žáků po dobu rekonstrukce hlavní budovy.
B) ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 29. 11. 2019
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele účelového neinvestičního příspěvku.
Termín: 31. 7. 2020
Usnesení č. 041/80R/2019
12.7 Stanovení závazného ukazatele příspěvku na velkou údržbu pro rok 2019 - Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806,
příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – příspěvku na velkou údržbu pro rok
2019, pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem,
Neklanova 1806, příspěvkovou organizaci, sídlo: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad
Labem, IČO: 69411263, ve výši 971 tis. Kč, na opravu podlah (Neklanova 1806).
B) ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 29. 11. 2019
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele příspěvku na velkou údržbu.
Termín: 31. 3. 2020
Usnesení č. 042/80R/2019
12.8 Stanovení závazného ukazatele účelového investičního příspěvku pro rok 2019 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková
organizace
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro
rok 2019, pro Střední školu technickou, gastronomickou a automobilní, Chomutov,
příspěvkovou organizaci, sídlo: Pražská 702/10, 430 01 Chomutov, IČO: 18383696, ve výši 1
000 tis. Kč, na vybudování plotu (středisko Jirkov, Jezerská 2720).
B) ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 29. 11. 2019
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele účelového investičního příspěvku
Termín: 31. 3. 2020
Usnesení č. 043/80R/2019
12.9 Stanovení závazného ukazatele účelového investičního příspěvku pro rok 2019 Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro
rok 2019, pro Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvkovou organizaci,
sídlo: Vědomice 37, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 00081701, ve výši 2 168 tis. Kč, na
nákup traktoru na údržbu chmelnic.
B) ukládá
1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 29. 11. 2019
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele účelového investičního příspěvku
Termín: 31. 3. 2020
Usnesení č. 044/80R/2019
12.10 Informace o vyúčtování účelových investičních příspěvků z let 2013 a 2014 a odvod
z fondu investic - Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI,
příspěvková organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
ukládá
1. odvod z fondu investic z vyúčtovaného účelového investičního příspěvku z roku 2014
poskytnutého dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/44R/2014 ze dne 9. 4. 2014 Střední
škole lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvkové organizaci, sídlo: Dělnická
15, 405 02 Děčín, IČO: 14450488, ve výši 3 000 tis. Kč na I. etapu rekonstrukce školní
dílenské lodě DL2. Příspěvek byl nedočerpán ve výši 2 998 tis. Kč a bude odveden do
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rozpočtu zřizovatele do 29. 11. 2019.
2. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy:
a) připravit a předat příspěvkové organizaci písemné rozhodnutí o uložení odvodu z fondu
investic dle části A)1 tohoto usnesení.
Termín: 22. 11. 2019
Usnesení č. 045/80R/2019
12.11 Prodloužení termínu vyúčtování účelového investičního příspěvku pro rok 2017 Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace
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 s prodloužením termínu vyúčtování, vyplývajícího z usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 046/43R/2018 ze dne 18. 7. 2018, kterým byl změněn termín vyúčtování
účelového investičního příspěvku pro rok 2017 pro Dětský domov a Školní jídelnu, Lipová u
Šluknova, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 020 tis. Kč na vybudování multifunkčního
hřiště (Lipová 417), schválený usnesením č. 024/11R/2017 B-04 c) ze dne 5. 4. 2017, a to
nově v termínu do 31. 12. 2021.
Usnesení č. 046/80R/2019
12.12 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti
školství
Rada Ústeckého kraje po projednání
souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru a s
nabytím majetku do vlastnictví příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 tohoto
usnesení.
Usnesení č. 047/80R/2019
12.13 Smlouva o poskytnutí dotace - projekt Kraj pro bezpečný internet
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost o neinvestiční dotaci Kraje Vysočina, IČO: 70890749, se sídlem: Žižkova 57, 587 33
Jihlava, JID: 149169/2019/KUUK, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 2) písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 tohoto usnesení, na projekt Kraje Vysočina, IČO:
70890749, se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava, výše dotace: 50.000 Kč, název projektu:
Kraje pro bezpečný internet.
C) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2019
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Usnesení č. 048/80R/2019
12.14 Dotační program Sport 2019 - dodatek ke smlouvě
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
žádost o změnu termínu realizace projektu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 19/SML0791/SoPD/SMT (změna termínu realizace
projektu) v rámci poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu „Sport 2019“, dle
přílohy č. 2 tohoto usnesení.
C) ukládá
Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečit veškeré
potřebné úkony k realizaci části B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2019
Usnesení č. 049/80R/2019
12.15 Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře Labe arény Ústeckého kraje
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit uzavření dohody o ukončení platnosti Memoranda o
vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje dle přílohy č. 1
předloženého materiálu a schválit uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci a podpoře
Labe arény Ústeckého kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
B) ukládá
Mgr. Bc. Petru Šmídovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A)
tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 9. 12. 2019
Usnesení č. 050/80R/2019
13.1 Účast Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu 2020
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
účast Ústeckého kraje v roce 2020 na veletrzích cestovního ruchu Reisemarkt Dresden a
Holiday World Praha s vlastní expozicí Ústeckého kraje
B) schvaluje
účast Ústeckého kraje v roce 2020 na veletrzích cestovního ruchu Vakantie Utrecht, CMT
Stuttgart, Slovakiatour Bratislava, IMTM Tel Aviv, Toursalon Poznaň, Fiet Gent, Fiets
Utrecht, F.RE.E. Mnichov, MTT Wroclaw, ITB Berlin, Freizeitmesse Norimberk, MITT
Moskva, MIT Glob Katovice, For bikes Praha, HoReCa Ostróda, ATM Dubaj, Piknik nad
Odrou Štětín a BITE Peking, HoReCa Ostróda, World Trawel show Nadarzyn , Země
živitelka, Reisen&Caravan Erfurt, WTM Londýn a TC Lipsko společně s agenturou
Czechtourism
C) ukládá
Ing. Pavlovi Hajšmanovi, vedoucí odboru regionálního rozvoje, učinit potřebné kroky pro
zajištění prezentace Ústeckého kraje na těchto veletrzích.
Termín: 31. 12. 2020
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Usnesení č. 051/80R/2019
13.2 Program obnovy venkova – žádost o výjimky
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje udělení výjimky z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje
pro rok 2019 prodloužení termínu dokončení realizace projektu, prostřednictvím dodatku ke
smlouvě o poskytnutí dotace projektu:
- projekt "Vozidlo na zeleň a odpady Prackovice n. L." pro obec Prackovice nad Labem do 31.
3. 2020
- projekt "Zlepšení stavu zeleně v obci Dobříň" pro obec Dobříň do 31. 3. 2020
- projekt "Modernizace a dovybavení kabin v obci Dobříň" pro obec Dobříň do 31. 3. 2020
B) ukládá
PhDr. Ing. Zdeňku Matoušovi, Ph. D., MBA, členu Rady Ústeckého kraje, předložit tento
materiál Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání.
Termín: 9. 12. 2019
Usnesení č. 052/80R/2019
13.3 Pracovní skupina pro výběr projektů Programu obnovy venkova
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) odvolává
člena Pracovní skupiny pro výběr projektů Programu obnovy venkova Ústeckého kraje Karla
Kopeckého
B) jmenuje
člena Pracovní skupiny pro výběr projektů Programu obnovy venkova Ústeckého kraje
Pavla Svobodu - starostu obce Lipová
Usnesení č. 053/80R/2019
13.4 Studie vodíkové mobility - přímé zadání
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
Přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Naplňování Memoranda o
partnerství a spolupráci při komplexním využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém
kraji“ a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, 250 68
Husinec - Řež, IČO: 46356088, a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 380 000 Kč bez DPH
Doba realizace - 1. Etapa do 60 dnů od objednání, 2. Etapa do 90 dnů od převzetí 1. Etapy
B) ukládá
Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru RR, zabezpečit další nezbytné úkony této veřejné
zakázky malého rozsahu, zejména připravit a předložit smlouvu na plnění předmětu této
veřejné zakázky malého rozsahu k podpisu.
Termín: 30. 11. 2019
Usnesení č. 054/80R/2019
13.5 Akční plán 2019 - 2020 Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020
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Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Akční plán Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020 na období 2019 – 2020 dle příloh
1 a 2 tohoto materiálu.
Usnesení č. 055/80R/2019
13.6 Podpora místních akčních skupin Ústeckého kraje v roce 2020
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout, dle § 36, písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích, ve znění pozdějších předpisů, a dle bodu 5.3. Zásad pro poskytování prostředků z
Fondu rozvoje Ústeckého kraje, o poskytnutí neinvestiční dotace a o uzavření Dodatku 01 k
veřejnoprávní smlouvě dle vzoru uvedeného v příloze 5 tohoto materiálu, těmto příjemcům:
1. MAS Vladař o.p.s., Karlovarská 6, 364 53 Valeč, IČO 264 04 818. Výše dotace: 181 348,89
Kč. Účel dotace: Podpora činnosti MAS v roce 2020.
2. SERVISO, o.p.s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice, IČO 254 57 799. Výše
dotace: 153 660,00 Kč. Účel dotace: Podpora činnosti MAS v roce 2020.
3. MAS CÍNOVECKO o.p.s., Ruská 264/128, 417 01 Dubí 1, IČO 286 71 643. Výše dotace:
51 861,70 Kč. Účel dotace: Podpora činnosti MAS v roce 2020.
4. MAS Labské skály z.s., Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, IČO 270 10 066. Výše dotace:
106 320,20 Kč. Účel dotace: Podpora činnosti MAS v roce 2020.
5. Místní akční skupina Podřipsko, z.s., Arnoštova 88, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 228
80 674. Výše dotace: 93 665,50 Kč. Účel dotace: Podpora činnosti MAS v roce 2020.
6. MAS Naděje o.p.s., Lišnice čp. 42, 434 01 Most, IČO 228 01 073. Výše dotace: 87 834,30
Kč. Účel dotace: Podpora činnosti MAS v roce 2020.
7. MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČO 269 83 303. Výše dotace:
139 888,60 Kč. Účel dotace: Podpora činnosti MAS v roce 2020.
8. MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s., SNP 144, 431 44 Droužkovice, IČO 269 99 935.
Výše dotace: 110 794,76 Kč. Účel dotace: Podpora činnosti MAS v roce 2020.
9. MAS České středohoří, z. s., Ploskovice č.p. 50, 411 42 Ploskovice, IČO 27036952. Výše
dotace: 112 870,95 Kč. Účel dotace: Podpora činnosti MAS v roce 2020.
B) ukládá
PhDr. Ing. Zdeňku Matoušovi, Ph.D MBA, náměstku hejtmana Ústeckého kraje, předložit
návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení.
Termín: 9. 12. 2019
Usnesení č. 056/80R/2019
13.7 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybavení a
obnova výukových středisek IZS – Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje
– Výukové modely pro školicí střediska ZZS ÚK, II.“ zadávané formou zjednodušeného
podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol o otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybavení a
obnova výukových středisek IZS – Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje
– Výukové modely pro školicí střediska ZZS ÚK, II.“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Vybavení a
obnova výukových středisek IZS – Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje –
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Výukové modely pro školicí střediska ZZS ÚK, II.“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky na
dodávky s názvem „Vybavení a obnova výukových středisek IZS – Vybavení výukových
středisek ZZS Ústeckého kraje – Výukové modely pro školicí střediska ZZS ÚK, II.“ dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Závazný text Kupní smlouvy z výzvy na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem
„Vybavení a obnova výukových středisek IZS – Vybavení výukových středisek ZZS
Ústeckého kraje – Výukové modely pro školicí střediska ZZS ÚK, II.“ dle přílohy č. 4
předloženého materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele na 1. část zakázky: S & T
Plus s.r.o., Novodvorská 994/138, 14200 Praha, IČO: 25701576, který jako jediný podal
nabídku a podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona o výběru dodavatele na 2. část zakázky: S &
T Plus s.r.o., Novodvorská 994/138, 14200 Praha, IČO: 25701576, který podal ekonomicky
nejvýhodnější nabídku, o uzavření smlouvy s dodavatelem na obě části zakázky, a to za
podmínek uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní
veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy
Číslo části, Název části zakázky, Nabídková cena bez DPH / včetně DPH
1, Trenažér laické resuscitace (2 ks), 498 500,00/603 185,00
2, Trenažér obtížné zajištění dýchacích cest (2 ks), 146 700,00/177 507,00
C) ukládá
1. Ing. Renatě Černé, vedoucí odd. fondů a programů EU odboru regionálního rozvoje,
zabezpečit veškeré další úkony zadavatele u této veřejné zakázky, zejména vyzvat vybrané
dodavatele k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů a informací podle §
122 odst. 3 zákona a připravit k uzavření smlouvu na danou část zakázky s vybraným
dodavatelem a předložit ji k podpisu
Termín: 30. 11. 2019
2. Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru regionálního rozvoje, podepsat smlouvu s
vybraným dodavatelem na příslušnou část zakázky
Termín: 30. 12. 2019
Usnesení č. 057/80R/2019
14.1 Program Podpory regionální kulturní činnosti na rok 2020 - schválení a vyhlášení
dotačního programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit Program podpory regionální kulturní činnosti na rok
2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
B) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle části A) tohoto usnesení
Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 09. 12. 2019
Usnesení č. 058/80R/2019
14.2 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020 schválení a vyhlášení dotačního programu
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Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Informace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit a vyhlásit dotační program „Program na záchranu a
obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu.
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje návrh
dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 9. 12. 2019
Usnesení č. 059/80R/2019
14.3 Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2020 - schválení a vyhlášení dotačního
programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
Informace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
B) navrhuje
Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit a vyhlásit dotační program „Program na záchranu a
obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok
2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
C) ukládá
Jitce Sachetové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit Zastupitelstvu Ústeckého kraje návrh
dle bodu B) tohoto usnesení.
Termín: 9. 12. 2019
Usnesení č. 060/80R/2019
14.4 Výkon zřizovatelské funkce příspěvkové organizace Ústeckého kraje – dary
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. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace, formou
věcného daru od:
- AGC Flat Glass Czech, a.s., člen AGC Group, se sídlem Sklářská 450, 416 74 Teplice,
IČ: 148 64 576 , 4 ks atypických krycích plochých skel v hodnotě 943,80 Kč na účel
specifikovaný v příloze č. 1 předloženého materiálu.
2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, formou
finančního daru od:
- PhDr. Daniela Radecký, Podmoky 2E, 582 82 Golčův Jeníkov v hodnotě 25 000,- Kč
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a
- PhDr. Vít Honys, Masarykova 1597, 415 01 Teplice, v hodnotě 50 000,- Kč,
na účel specifikovaný v příloze č. 2 předloženého materiálu.
Usnesení č. 061/80R/2019
14.5 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro Oblastní muzeum v Chomutově,
příspěvkovou organizaci pro rok 2019
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku zřizovatele pro rok
2019 pro Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvkovou organizaci ve výši 125 tis. Kč z
důvodu zajištění archeologického výzkumu v Nezabylicích, s termínem vyúčtování do 31. 12.
2019
B) ukládá
PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 30. 11. 2019
Usnesení č. 062/80R/2019
14.6 Snížení účelově určeného příspěvku na velkou údržbu a poskytnutí účelového
neinvestičního příspěvku pro Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích,
příspěvkovou organizaci pro rok 2019
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění
pozdějších předpisů,
1. o snížení účelového příspěvku na velkou údržbu pro rok 2019 (UZ 00054) schváleného
usnesením RÚK č. 024/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 pro Severočeskou galerii výtvarného
umění v Litoměřicích, příspěvkovou organizaci v celkové výši 500 tis. Kč, na II. etapu
broušení parket ve stálých expozicích, na částku 400 tis. Kč s termínem vyúčtování 31. 12.
2019,
2. o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 00209) ve výši 100 tis. Kč na
výměnu radiátorových a odvzdušňovacích ventilů a osazení termoregulačních hlavic radiátorů
v budově čp 29, s termínem vyúčtování 31. 12. 2019.
B) ukládá
PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení;
Termín: 30. 11. 2019
Usnesení č. 063/80R/2019
14.7 Změna termínu čerpání účelového investičního příspěvku pro Oblastní muzeum a
galerii v Mostě, příspěvkovou organizaci
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
40

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o změně termínu vyúčtování účelového investičního příspěvku
Oblastního muzea a galerie v Mostě, příspěvkové organizaci, schváleného usnesením RÚK č.
061/63R/2019 ze dne 13. 3. 2019 na rekonstrukci výstavních prostor galerie ve 3. NP
Oblastního muzea a galerie v Mostě, v ulici Čsl. Armády 1360/35 se stanoveným termínem
vyúčtování do 31. 1. 2020, nově vyúčtování k 30. 6. 2020.
B) ukládá
PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 30. 11. 2019
Usnesení č. 064/80R/2019
14.8 Odepsání neprodejných zásob Oblastního muzea v Litoměřicích, příspěvkové
organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
s odpisem neprodejných zásob Oblastního muzea v Litoměřicích, příspěvkové organizace ve
výši 67 tis. Kč
B) ukládá
PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 29. 11. 2019
Usnesení č. 065/80R/2019
14.9 Projekt v oblasti kultury - Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice, p. o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) zmocňuje
Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace, IČ
00083259, Michalská 29/7, Litoměřice, jako správce sbírky č. GLU/001-001-07-25/7001 k
podání žádosti o státní příspěvek, přijetí finančních prostředků, státního příspěvku na realizaci
výstavy „Na rozhraní času. Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna (1716-1789) a
jeho svět“ v rámci výběrového dotačního řízení Ministerstva kultury ČR na rok 2020 Podpora expozičních a výstavních projektů.
B) ukládá
PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2019
Usnesení č. 066/80R/2019
14.10 Souhlas se sídlem zapsaného spolku – Severočeská hvězdárna a planetárium v
Teplicích, p. o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
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pozdějších předpisů, s umístěním sídla spolku Krušnohorská astronomická společnost, z. s. v
objektu Severočeská hvězdárna a planetárium v Teplicích, příspěvková organizace,
Koperníkova 3062, 415 01 Teplice.
B) ukládá
PhDr. Adamu Šrejberovi Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit
realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2019
Usnesení č. 067/80R/2019
14.11 Personální záležitosti příspěvkových organizací v oblasti kultury
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) stanoví
odměny pro ředitele příspěvkových organizací v působnosti odboru kultury a památkové péče
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
B) ukládá
PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 30.11.2019
Usnesení č. 068/80R/2019
15.1 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Hotel Maxičky“
oznamovatele ARMEX Oil s.r.o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Hotel Maxičky“ oznamovatele Armex Oil, s.r.o.
TAKTO:
Rada Ústeckého kraje NEPOŽADUJE provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001
Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 069/80R/2019
15.2 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru „Stáj pro mléčný
skot - Moravěves“ oznamovatele Martina Rajtera
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších
předpisů, k oznámení záměru „Stáj pro mléčný skot - Moravěves“ oznamovatele Martina
Rajtera, TAKTO:
Rada Ústeckého kraje NEPOŽADUJE provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001
Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
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Usnesení č. 070/80R/2019
15.3 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru „Optimalizace
traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov – Děčín východ“ oznamovatele Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace
Rada Ústeckého kraje po projednání
se vyjadřuje
dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, k dokumentaci EIA záměru „Optimalizace traťového úseku Ústí nad
Labem-Střekov - Děčín východ“ oznamovatele Správa železniční a dopravní cesty, s. o.,
TAKTO :
Rada Ústeckého kraje NEMÁ k předložené dokumentaci PŘIPOMÍNKY.
Usnesení č. 071/80R/2019
15.4 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 –
změna termínu realizace projektu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) ruší
usnesení Rady ÚK č. 033/74R/2019 ze dne 7. 8. 2019 v části přílohy 1 tohoto materiálu v
řádku číslo 63,64 a 102 rozhodnutí o poskytnutí dotace žadateli Zdeněk Pail na projekt
„Nákup Motúčka“, žadateli Roman Dejmek na projekt „Malá včelnice" a o poskytnutí dotace
žadateli Pavel Modlík na realizace projektu "Rozšíření chovu" přijaté v rámci usnesení Rady
Ústeckého kraje č. 033/74R/2019 ze dne 7. 8. 2019.
B) bere na vědomí
informaci o žádosti Zdeněk Pail, Roman Dejmek a Pavel Modlík o změnu ukončení termínu
realizace projektu do 30.9.2019, ke změně termínu dochází před uzavřením smlouvy o
poskytnutí dotace dle příloh 4,6,8, dle předloženého materiálu;
C) rozhoduje
dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů o poskytnutí účelové neinvestiční dotace příjemcům Zdeněk Pail na
projekt „Nákup Motúčka“ s termínem ukončení projektu do 30. 9. 2019, Roman Dejmek na
projekt „Malá včelnice" s termínem ukončení projektu do 30.9.2019 a Příjemci Pavel Modlík
na realizaci projektu "Rozšíření chovu" s termínem ukončení realizace do 30.9.2019, o
uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace s tímto příjemcem dle vzoru uvedeného v příloze č. 31 usnesení
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016, dle přílohy č. 2 tohoto
usnesení;
D) ukládá
Ing. Monice Zeman, MBA, zástupkyni ředitele KÚ pro přenesenou působnost, vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství, v návaznosti na bod C) tohoto usnesení zajistit
administraci smluv o poskytnutí účelové dotace s opravenými termíny realizace projektů.
Termín: 29.11.2019
Usnesení č. 072/80R/2019
15.5 Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 –
tisková oprava
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A) schvaluje
tiskovou opravu usnesení Rady Ústeckého kraje č. 033/74R/2019 ze dne 7. 8. 2019 takto:
původní přílohu č. 2 v řádku číslo 29 (Podpora včelařů na území Ústeckého kraje - Rozšíření
chovu včel –soupis žadatelů) podkladového materiálu k usnesení č. 033/74/R/2019 ze dne 7.
8. 2019 nahrazuje přílohou č. 2 v řádku číslo 29 (Opravený tabelární seznam úspěšných
žadatelů v Programu na podporu včelařů) tohoto materiálu;
B) ukládá
Ing. Monice Zeman, MBA, zástupkyně ředitele pro výkon přenesené působnosti, vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství, v návaznosti na bod A) tohoto usnesení zajistit
administraci smlouvy o poskytnutí účelové dotace s opravenou dotační částkou pro žadatele
Marcel Šolc.
Termín: 29.11.2019
Usnesení č. 073/80R/2019
15.8 Opětovné hodnocení žádosti o dotaci na rok 2019 z Programu pro rozvoj eko-agro
oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 – Karolína Štědrá
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) neschvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace paní Karolíně Štědré, ve výši, k účelu a za podmínek
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
B) ukládá
Ing. Monice Zeman, MBA, zástupkyni ředitele KÚ pro přenesenou působnost, vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství zajistit vyrozumění o neposkytnutí dotace.
Termín: 30. 11. 2019
Usnesení č. 074/80R/2019
15.9 Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro Střední školu stavební a strojní,
Teplice, příspěvkovou organizaci a pro Střední průmyslovou školu stavební a Střední
odbornou školu stavební a technickou, Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci pro
rok 2019
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku (UZ 209) pro:
• Střední školu stavební a strojní, Teplice, příspěvkovou organizaci ve výši 88 tis. Kč na
zhotovení mobiliáře
• Střední průmyslovou školu stavební a Střední odbornou školu stavební a technickou, Ústí
nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši 11 tis. Kč na zhotovení mobiliáře.
B) ukládá
a) Ing. Monice Zeman, MBA, zástupkyni ředitele KÚ pro přenesenou působnost, vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství, zabezpečit veškeré potřebné úkony k realizaci části
A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2019
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b) ředitelům příspěvkových organizací dle části A) tohoto usnesení převést zhotovený
mobiliář Ústeckému kraji a předložit vyúčtování účelových neinvestičních příspěvků.
Termín: 30. 4. 2020
C) svěřuje
dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů Ing. Monice Zeman, MBA, zástupkyni ředitele KÚ pro přenesenou působnost,
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o bezúplatném nabytí majetku –
mobiliáře zhotoveného v rámci hlavního účelu činnosti příspěvkových organizací pro
zřizovatele z účelového neinvestičního příspěvku uvedeného v bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 4. 2020
Usnesení č. 075/80R/2019
16.1 Zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz a změna objemu prostředků na platy pro
Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, pro rok 2019
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o zvýšení závazného ukazatele - příspěvku na provoz pro rok 2019 pro
Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, Ústí nad Labem 3, Tolstého 1232/37, o 109
tis. Kč na celkovou částku 34 773 tis. Kč, z toho částka 33 tis. Kč představuje zvýšení
závazného ukazatele - objem prostředků na platy v absolutní výši na celkový objem 9 331 tis.
Kč. Částka ve výši 76 tis. Kč je určena na pokrytí nákladů za opravu veřejného osvětlení v
Mostě - Velebudicích.
B) ukládá
Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zajistit veškeré potřebné
úkony vedoucí k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 11. 2019
Usnesení č. 076/80R/2019
16.2 Aktualizace odpisového plánu, odvodu z fondu investic a snížení příspěvku
zřizovatele na provoz pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, pro rok 2019
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
1. upravený odpisový plán Krajské majetkové, příspěvkové organizace, Ústí nad Labem 3,
Tolstého 1323/37, pro rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. V případě navýšení
odpisového plánu o odpisy movitého jde o navýšení bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje
a za podmínky vyrovnaného hospodaření,
2. úpravu rozpočtu na rok 2019 na celkový objem 57 416 tis. Kč pro Krajskou majetkovou,
příspěvkovou organizaci, Ústí nad Labem 3, Tolstého 1232/37, z důvodu snížení příspěvku
zřizovatele na provoz (2 255 tis. Kč), zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz (109 tis. Kč) a
poskytnutí výdajů spojených s personálním zabezpečením výchovně vzdělávacího procesu
žáků středních škol na statku Kadaň - Jezerka (289 tis. Kč - usnesení Rady Ústeckého kraje č.
047/76R/2019).
B) rozhoduje
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1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., k krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, o snížení závazného ukazatele - příspěvku na provoz pro rok 2019 u
Krajské majetkové, příspěvkové organizaci, Ústí nad Labem 3, Tolstého 1232/37, o 2 255 tis.
Kč na celkovou částku 34 664 tis. Kč z důvodu snížení odpisů o odpisy nemovitého majetku,
2. dle § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o snížení povinného odvodu z odpisů majetku z fondu
investic pro rok 2019 u Krajské majetkové, příspěvkové organizace, Ústí nad Labem 3,
Tolstého 1232/37, o částku ve výši 2 255 tis. Kč na celkovou částku 2 587 tis. Kč.
C) ukládá
Mgr. Ing. Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového
a) připravit a doručit příspěvkové organizaci písemné rozhodnutí zřizovatele o úpravě
uloženého odvodu odpisů.
Termín: 30. 11. 2019
b) aktualizovat finanční tok příspěvku na provoz a odvodu z fondu investic příspěvkové
organizace.
Termín: 30. 11. 2019
1
Usnesení č. 077/80R/2019
16.3 Nakládání s majetkem
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
1. o výjimce z „Ceníku pro výpočet jednorázových úhrad za zřízení věcných břemen k
nemovitým věcem ve vlastnictví Ústeckého kraje“ schváleného usnesením Rady Ústeckého
kraje č. 153/31R/2017 ze dne 18. 12. 2017.
2. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení služebnosti k nemovité věci, a to:
- pozemku: p.č. 2493/7 o výměře 2286 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Ústí nad Labem-centrum, č.p. 2760, obč. vyb., umístěná na pozemku p.č.
2493/7
obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 11236 u Katastrálního úřadu
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
Povinný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO:
70892156
Oprávněný: DE Tower s.r.o., se sídlem Velká Hradební 2800/54, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO: 07533594
Služebnost – inženýrské sítě dle přílohy č. 10.1 tohoto usnesení a průjezdu a průchodu
podzemními prostory budovy č.p. 2760 za účelem přístupu k podzemním garážím budovy č.p.
2800
3. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení služebnosti k nemovité věci, a to:
- pozemku: p.č. 2436/1 o výměře 138 m2, druh pozemku: ostatní komunikace
obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 23 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
Povinný: DE Tower s.r.o., se sídlem Velká Hradební 2800/54, 400 01 Ústí nad Labem, IČO:
07533594
Oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO:
70892156
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Služebnost stezky a cesty za účelem přístupu k podzemním garážím budovy č.p. 3118
4. dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o zřízení služebností k nemovité věci, a to:
- pozemku: p.č. 2493/39 o výměře 3480 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Ústí nad Labem- centrum, č.p. 2800, jiná st., umístěná na pozemku p.č.
2493/39
obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 23 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem.
Povinný: DE Tower s.r.o., se sídlem Velká Hradební 2800/54, 400 01 Ústí nad Labem, IČO:
07533594
Oprávněný: Ústecký kraj, se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO:
70892156
Služebnost průjezdu a průchodu podzemními prostory budovy č.p. 2800 za účelem přístupu k
podzemním garážím budovy č.p. 2760.
Vzájemným zřízením věcných břemen budou závazky obou stran vyrovnány.
Usnesení č. 078/80R/2019
17.1 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZZS ÚK –
přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, Ústí n. L.“ formou zjednodušeného
podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ZZS ÚK –
přístavba objektu ul. Sociální péče 799/7A, ÚL“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
podle ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími
kritérii hodnocení a jejich váhami:
celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 20 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem provedený za účasti zástupců
dotčených účastníků zadávacího řízení.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle
ustanovení § 75 zákona
profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb,
jejích změn a odstraňování“
technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na
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novostavbu, rekonstrukci nebo opravu budov, včetně osvědčení objednatelů o řádném
poskytnutí a dokončení těchto zakázek každé v hodnotě vyšší jak 8 mil. Kč bez DPH, přičemž
součástí minimálně jedné z nich musí být novostavba, rekonstrukce nebo oprava objektu
občanské vybavenosti charakteru budov např. pro školství, administrativu, zdravotnictví nebo
kulturu.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně
dokončeny.).
– dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o
vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení realizace
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo
inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby,
vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
(Je třeba vždy u osvědčení této autorizované osoby výslovně uvést, zda jde o zaměstnance
účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje
kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiné osoby je nutno doložit i doklady
vyžadované v § 83 zákona.)
V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje účastník zadávacího řízení ve
zjednodušeném podlimitním řízení splnění veškeré požadované kvalifikace v nabídce
předložením příslušných dokladů v prosté kopii, přičemž všechny požadované doklady k
prokázání kvalifikace může nahradit čestným prohlášením. Originály nebo ověřené kopie
dokladů o své kvalifikaci v souladu s § 122 odst. 3 písm. a) zákona a v souladu s § 122 odst. 3
písm. b) zákona doklady nebo vzorky, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy,
pokud si je zadavatel vyhradil podle § 104 zákona, předloží vybraný dodavatel před podpisem
smlouvy.
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle §
122 odst. 3 zákona
6. o pozvání zástupců všech zastupitelských klubů na první jednání komise
7. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na
částku 162 000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo:
2141552/0800, variabilní symbol: 151302019, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby byla
připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení jistoty
účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona. Při složení peněžní jistoty
v nabídce zároveň uvede číslo účtu, na který požaduje jistotu vrátit.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli
plnění z jistoty za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 zákona, musí být v elektronické
formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do elektronické
nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru originál
(originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je povinen
zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály
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záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v § 41 odst. 6
zákona.;
B) jmenuje
členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle
přílohy č. 2 předloženého materiálu
C) ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 29. 11. 2019
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 12. 2019
D) svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
E) pověřuje
Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby,
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.
Usnesení č. 079/80R/2019
17.2 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Vyšší
odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická
škola Most – rekonstrukce bazénu a tělocvičny“ zadávané formou zjednodušeného
podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Zápis z otevírání nabídek podaných v elektronické podobě na plnění veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická
škola a Střední zdravotnická škola Most – rekonstrukce bazénu a tělocvičny“ dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Vyšší
odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola
Most – rekonstrukce bazénu a tělocvičny“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická
škola a Střední zdravotnická škola Most – rekonstrukce bazénu a tělocvičny“ dle přílohy č. 3
předloženého materiálu.
4. Závazný text smlouvy z výzvy na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
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„Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická
škola Most – rekonstrukce bazénu a tělocvičny“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele Raeder & Falge s.r.o., Přívozní
114/2, 410 02 Lovosice, IČO: 287 14 989 a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který
podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce a za
předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel
požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
celková nabídková cena v Kč bez DPH: 31.873.909,09 Kč
celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 38.567.430,00 Kč
termín realizace v týdnech od předání staveniště: 40
délka poskytované záruky v měsících: 72
C) ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem;
Termín: 31. 12. 2019
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony
zadavatele u této veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné
zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 15. 12. 2019
Usnesení č. 080/80R/2019
17.3 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce
silnice II/262 Starý Šachov – Děčín, TDS“ zadávané formou zjednodušeného
podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol o otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce
silnice II/262 Starý Šachov – Děčín, TDS“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Rekonstrukce
silnice II/262 Starý Šachov – Děčín, TDS“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zprávu o hodnocení nabídek č. 2 na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín, TDS“ dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu.
4. Posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení č. 2 na plnění veřejné zakázky na
služby s názvem „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín, TDS“ dle přílohy č. 4
předloženého materiálu.
5. Závazný text příkazní smlouvy z výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na
služby s názvem „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov – Děčín, TDS“ dle přílohy č. 5
předloženého materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“) o výběru dodavatele „FRAM-IPSUM – II/262 Starý Šachov – Děčín“, Vedoucí
společník: FRAM Consult a.s., Husitská 42, 13000 Praha 3, IČO: 649 48 790, Společník:
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IPSUM CZ s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, IČO: 257 01 347 a o uzavření smlouvy s
tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek
uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré
úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy
Celková nabídková cena v Kč bez DPH 1.785.960,00
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 2.161.011,60
C) ukládá
Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit veškeré další úkony zadavatele
u této veřejné zakázky a podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem;
Termín: 31. 12. 2019
Usnesení č. 081/80R/2019
17.4 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“ zadávané formou otevřeného řízení
v nadlimitním režimu
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Protokol o otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“ dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu.
4. Závazný text smlouvy o dílo ze zadávací dokumentace na plnění veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“ dle přílohy č. 4
předloženého materiálu.
B) rozhoduje
podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“) o výběru dodavatele „Společnost Starý Šachov – Děčín“, Společník 1 (správce):
EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 74 924,
Společník 2: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, IČO: 250 18 094
a o uzavření smlouvy s tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a
to za podmínek uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že předloží veškeré doklady a
splní veškeré úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
Celková nabídková cena v Kč bez DPH: 357.280.812,10
Celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 432.309.782,64
Termín realizace v týdnech od předání staveniště: 64
C) ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným
dodavatelem;
Termín: 31. 12. 2019
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony
zadavatele u této veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné
zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
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Termín: 15. 12. 2019
Usnesení č. 082/80R/2019
17.5 Změna smlouvy č. 19/SML1628/SOD/INV ze dne 31. 5. 2019 na plnění veřejné
zakázky na stavební práce s názvem „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. změnový list č. 1, 2, 3 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. návrh dodatku č. 1 k původní Smlouvě o dílo č. 19/SML1628/SOD/INV ze dne 31. 5. 2019
dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
B) rozhoduje
1. podle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o nepodstatné změně závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Nová komunikace u města Roudnice nad
Labem“ dodavatele „Společnost Komunikace u města Roudnice nad Labem“ Společník 1Správce: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 11000 Praha - Nové Město, IČO: 45274924;
Společník 2: HERKUL a.s., Obrnice č. p. 228, 435 21 Obrnice, IČO: 25004638; doručovací
adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem, U
Dálnice 261, 403 39 Chlumec, se kterým byla uzavřena původní smlouva o dílo a o uzavření
dodatku č. 1 k původní Smlouvě o dílo č. 19/SML1628/SOD/INV ze dne 31. 5. 2019, ve
smyslu potvrzených změnových listů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu:
Původní cena dle SoD bez DPH: 257 601 007,31 Kč
Dodatečné stavební práce (vícepráce) bez DPH: 70 548 784,67 Kč
Dodatečné stavební práce (méněpráce) bez DPH: - 461 009,66 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH: 327 688 782,32 Kč
2. o prodloužení termínu realizace na základě dodatečných stavebních prací dle § 222 odst. 6
zákona z původních 68 týdnů od předání staveniště na 90 týdnů od předání staveniště.
Nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona.
C) ukládá
1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, předložit dodatek č. 1 k původní
smlouvě o dílo k podpisu.
Termín: 31. 1. 2020
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 1 k původní
smlouvě o dílo.
Termín: 31. 1. 2020
Usnesení č. 083/80R/2019
17.6 Změna smlouvy č. 18/SML4426/SoD/INV ze dne 27. 8. 2018 na plnění veřejné
zakázky na služby s názvem „VOŠ a SOŠ Roudnice n.L. – výstavba nové tělocvičny“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. zápis o přerušení prací dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2. návrh dodatku č. 2 k původní Smlouvě o dílo a příkazní smlouvě č. 18/SML4426/SOD/INV
ze dne 27. 8. 2018 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
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3. žádost zhotovitele dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
B) rozhoduje
1. v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek (dále jen „zákon“) o nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na
služby s názvem „VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. – výstavba nové tělocvičny“ PD,IČ+AD
dodavatele IDP spol. s r.o., Fabiána Pulíře 117/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 272 79 936, se
kterým byla uzavřena původní Smlouva o dílo a příkazní smlouva č. 18/SML4426/SOD/INV
ze dne 27. 8. 2018, a o uzavření Dodatku č. 2 k původní Smlouvě o dílo a příkazní smlouvě.
Původní cena dle smlouvy bez DPH: 2 090 000,00 Kč
Původní cena dle smlouvy vč. DPH: 2 522 600,00 Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------Dodatečné služby dle Dod.č. 2 bez DPH: 183 210,00 Kč
Dodatečné služby dle Dod.č. 2 vč. DPH: 221 684,10 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH: 2 691 210,00 Kč
Konečná cena díla dle dodatku č. 2 vč. DPH: 3 250 064,10 Kč
2. o prodloužení doby realizace související s dodatečnými službami dle ustanovení § 222 odst.
6 zákona, tedy se nejedná o nepovolenou změnu smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 3 písm.
a) zákona. Jedná se o prodloužení dílčích termínů plnění i termínu plnění celkem a to o 24
týdnů, celkem na 80 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.
C) ukládá
1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, předložit dodatek č. 2 k původní
smlouvě o dílo a příkazní smlouvě k podpisu.
Termín: 30. 11. 2019
2. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat dodatek č. 2 k původní
smlouvě o dílo a příkazní smlouvě.
Termín: 15. 12. 2019
Usnesení č. 084/80R/2019
17.7 Pilotní projekt na realizaci stavebních prací a souvisejících projektových činností s
názvem „Rekonstrukce mostu ev. č. 246-005 Počedělice“ včetně vypracování digitálního
modelu objektu v souladu s principy „Building Information Modelling“
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
1. Usnesení vlády č. 958 ze dne 2. listopadu 2016 dle přílohy č. 1 tohoto předloženého
materiálu,
2. Koncepci zavádění metody BIM v České republice dle přílohy č. 2 tohoto předloženého
materiálu.
B) schvaluje
přípravu pilotního projektu na realizaci stavebních prací a souvisejících projektových činností
s názvem „Rekonstrukce mostu ev. č. 246-005 Počedělice“ včetně vypracování digitálního
modelu objektu v souladu s principy BIM a v souladu s usnesením vlády č. 958 ze dne 2.
listopadu 2016 a Koncepcí zavádění metody BIM v České republice dle příloh č. 1 a 2
předloženého materiálu.
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C) ukládá
Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, připravit podklady pro zahájení veřejné
zakázky na zhotovení stavby včetně souvisejících projektových činností v souladu s principy
BIM na akci „Rekonstrukce mostu ev. č. 246-005 Počedělice“.
Termín: 31.03.2020
D) mění
usnesení číslo 062/72R/2019 ze dne 10. 7. 2019 v části 4.:
Původní znění:
4. Investiční záměr s názvem "Rekonstrukce mostu ev. č. 25013-4 Louny" ve výši 45.000 tis.
Kč vč. DPH a zpracování projektové dokumentace na akci v modelu BIM.
Nové znění:
4. Investiční záměr s názvem "Rekonstrukce mostu ev. č. 25013-4 Louny" ve výši 45.000 tis.
Kč vč. DPH.
Usnesení č. 085/80R/2019
17.8 Projednání investičního záměru s výdaji nad 5 mil. Kč - XI/2019
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
Investiční záměr s názvem "Oblastní muzeum v Chomutově - Rekonstrukce areálu Ctiborova
– Muzeum Praga" ve výši cca 35 mil. Kč vč. DPH.
Usnesení č. 086/80R/2019
18.1 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti
sociální
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. 7 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 od:
- ******************************************************************, ve výši 5
000,- Kč na zajištění volnočasových aktivit klientů a nákup výtvarných pomůcek pro
aktivizační činnosti klientů,
- Severočeská vodárenská společnost a.s., Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, IČO: 490 99
469, ve výši 10 000,- Kč na zajištění pořádání akcí pro klienty v období 10-12/2019,
2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace, formou
finančního daru od:
- SOLAR & HANZLIK Medical s. r. o., Kettnerova 1940/1, 155 00 Praha 5, IČO: 054 57 955,
ve výši 3 000,- Kč na volnočasové aktivity uživatelů a na zooterapii,
54

- DISCEDA s. r. o., Kamenný Újezd 78, 337 01 Rokycany, IČO: 061 00 597, ve výši 7 000,Kč na volnočasové aktivity uživatelů a na zooterapii,
- **************************************************, ve výši 10 000,- Kč na
volnočasové aktivity uživatelů,
3. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkové organizace Domov Brtníky, příspěvková organizace, formou finančního daru od:
- Ing. Ladislav Brada, nám. Míru 344, 407 77 Šluknov, IČO: 622 33 491, ve výši 20 000,- Kč
na úhradu léků a zdravotních pomůcek pro uživatele služeb a dále k zabezpečení výchovných,
společenských a sportovních akcí uživatelů služeb Domova Brtníky.
Usnesení č. 087/80R/2019
18.2 Změna termínu vyúčtování účelového investičního příspěvku pro rok 2019 u
příspěvkové organizace Domov Brtníky, p. o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, se změnou termínu čerpání účelového investičního příspěvku
schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje č. 021/61R/2019 ze dne 13. 2. 2019 ve výši 2
636 tis. Kč pro Domov Brtníky, příspěvkovou organizaci, na akci „Vybudování zdroje pitné
vody“ s původním termínem vyúčtování k 31. 12. 2019, nově s termínem k 31. 12. 2020,
B) ukládá
1. Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony k
realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 11. 2019
2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele účelového investičního příspěvku.
Termín: 31. 12. 2020
Usnesení č. 088/80R/2019
18.3 Změna termínu vyúčtování účelového investičního příspěvku z roku 2018 u
příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, p. o.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) souhlasí
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, se změnou termínu čerpání účelového investičního příspěvku
schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje č. 028/53R/2018 ze dne 21. 11. 2018 a č.
090/76R/2019 ze dne 18. 9. 2019 ve výši 329 tis. Kč pro Domovy sociálních služeb Kadaň a
Mašťov, příspěvkovou organizaci, na akci „Oplocení objektu DPS a DOZP Mašťov – 2.
etapa“ s termínem vyúčtování k 31. 12. 2019, nově s termínem k 31. 12. 2020
B) ukládá
1. Ing. Petře Lafkové, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony k
realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 15. 11. 2019
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2. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit
vyúčtování závazného ukazatele účelového investičního příspěvku.
Termín: 31. 12. 2020
Usnesení č. 089/80R/2019
19.1 Vyhodnocení zadávacích řízení centralizovaného zadávání dodávek elektrické
energie a plynu pro Ústecký kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, Ústav
archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejná výzkumná instituce a
Krajskou zdravotní a.s. pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 zadávaných formou
jednacího řízení bez uveřejnění
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) bere na vědomí
informaci o průběhu aukce na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno
dne 25. 9. 2019, v rámci níž byly v rámci centralizovaného zadávání veřejných zakázek na
dodávky s názvem „Sdružené služby dodávek elektrické energie pro období od 1. 1. 2020 do
31. 12. 2021“ a „Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12.
2021“
provedeny nákupy elektrické energie a zemního plynu takto:
„Sdružené služby dodávek elektrické energie pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“
- 1. část Nákup elektrické energie v nízkém napětí (NN):
vysoutěžená cena 1.474,- Kč/MWh, zakázka byla zadána dodavateli CENTROPOL
ENERGY, a. s. Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25458302.
Distribuční sazba Nízký tarif Vysoký tarif
C01d -- 1 506
C02d -- 1 506
C03d -- 1 506
C25d 1 268 1 524
C26d 1 268 1 524
C35d 1 414 1 499
C45d 1 439 1 524
C56d 1 456 1 499
C60d -- -D02d -- 1 325
D25d 1 254 1 409
D45d 1 399 1 402
- 2. část Nákup elektrické energie ve vysokém napětí (VN):
vysoutěžená cena 1.438,- Kč/MWh, zakázka byla zadána dodavateli Pražská energetika, a.s.,
Na Hroudě 1491/4, 100 05 Praha 10, IČO: 60193913.
„Sdružené služby dodávek zemního plynu pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“
- 1. část Nákup zemního plynu v kategorii maloodběratele (MO):
vysoutěžená cena 538,- Kč/MWh, zakázka byla zadána dodavateli Pražská plynárenská, a. s.,
Národní 37,110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 60193492.
- 2. část Nákup zemního plynu v kategorii velkoodběratele (VO):
vysoutěžená cena 580,- Kč/MWh, zakázka byla zadána dodavateli Pražská plynárenská, a. s.,
Národní 37,110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 60193492.
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B) ukládá
Mgr. Nikole Jahodové Rennerové, vedoucí odboru kancelář ředitele, zabezpečit, aby byly
pověřující zadavatelé (u p. o. prostřednictvím svodných odborů) informováni o povinnostech
vyplývajících z § 219 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon„) souvisejících se zadáním obou veřejných
zakázek zadávaných v jednacím řízení bez uveřejnění.
Termín: 30. 11. 2019
Seznam příloh:
bod 4.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 005/80R/2019 Memorandum o krajske spolupraci –
navrh

bod 4.2 priloha1.pdf

k usnesení č. 006/80R/2019 Smlouva o výpůjčce

bod 4.4 priloha 3.pdf

k usnesení č. 008/80R/2019 Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o
poskytnutí dotace

bod 7.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 012/80R/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí nájemní

bod 8.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 013/80R/2019 RO ÚK č. 15/2019/RÚK - usnesení

Bod 9.5 priloha 1.pdf

k usnesení č. 019/80R/2019 Seznam žádostí k rozhodnutí o
poskytnutí dotace v rámci "Dotačního
programu na výměnu zastaralých
zdrojů tepla na pevná paliva
(kotlíková dotace)" v Ústeckém kraji.

bod 9.6 příloha č.1.pdf

k usnesení č. 020/80R/2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční
dotace s Euroregionem Labe

bod 9.6 příloha č.2.pdf

k usnesení č. 020/80R/2019 Smlouva o poskytnutí neinvestiční
dsmotace s Euroregionem Krušnohoří

bod 10.2 priloha 2.pdf

k usnesení č. 023/80R/2019 Žadatelé o zařazení do Stipendijního
programu „Stabilizace lékařů,
zubních lékařů a farmaceutů v
Ústeckém kraji“ pro akademický rok
2019/2020

bod 10.2 priloha 3.pdf

k usnesení č. 023/80R/2019 Žadatelé o výplatu stipendia pro další
akademický rok (akademický rok
2019/2020)

bod 10.2 priloha 6.pdf

k usnesení č. 023/80R/2019 Návrh Dodatků ke Smlouvám o
poskytnutí neinvestiční dotace –
stipendia a o uzavření budoucí
pracovní smlouvy č.
18/SML5086/01/SOPD/ZD,
17/SML3873/02-6/SPL/2017/SoPD/
ZD,
17/SML3873/02-6/SPL/2017/SoPD/
ZD.
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bod 10.3 priloha 2.pdf

k usnesení č. 024/80R/2019 Žadatelé o zařazení do Stipendijního
programu „Stabilizace nelékařských
zdravotnických pracovníků v
Ústeckém kraji“ pro
akademický/školní rok 2019/2020

bod 10.3 priloha 3.pdf

k usnesení č. 024/80R/2019 Žadatelé o výplatu stipendia pro další
akademický/školní rok
(akademický/školní rok 2019/2020)

bod 11.1 priloha 1.pdf

k usnesení č. 027/80R/2019 Smlouva o postoupení pohledávky

bod 11.3 priloha 1.pdf

k usnesení č. 028/80R/2019 Souhlas postoupené strany s
postoupením Smlouvy

bod 11.3 priloha 4.pdf

k usnesení č. 028/80R/2019 Dohoda o ručení

bod 11.10 priloha 1.pdf

k usnesení č. 031/80R/2019 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o
podnájmu vozidel pro oblast Ústecko
a Děčínsko

bod 11.11 priloha 1.pdf

k usnesení č. 032/80R/2019 Dodatek ke smlouvě o veřejných
službách v přepravě cestujících s
dopravcem DSÚK, p.o. – oblasti
Děčínsko, Litoměřicko,
Litvínov-Bílina, Lovosice-Louny a
Ústecko

bod 11.12 priloha 1.pdf

k usnesení č. 033/80R/2019 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou – město Bílina

bod 11.12 priloha 2.pdf

k usnesení č. 033/80R/2019 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o
spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou – statutární město Děčín

bod 11.12 priloha 3.pdf

k usnesení č. 033/80R/2019 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou – statutární město
Chomutov a město Jirkov

bod 11.12 priloha 4.pdf

k usnesení č. 033/80R/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou – statutární město Most a
město Litvínov

bod 11.12 priloha 5.pdf

k usnesení č. 033/80R/2019 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o
spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou – statutární město Teplice
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bod 11.12 priloha 6.pdf

k usnesení č. 033/80R/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou – město Roudnice nad
Labem

bod 11.12 priloha 7.pdf

k usnesení č. 033/80R/2019 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o
spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou – statutární město Ústí nad
Labem

bod 11.13 priloha 1.pdf

k usnesení č. 034/80R/2019 Textová část Tarifu DÚK

bod 11.13 priloha 2.pdf

k usnesení č. 034/80R/2019 Ceník jízdného DÚK

bod 11.13 priloha 3.pdf

k usnesení č. 034/80R/2019 Textová část SPP DÚK

bod 12.2 priloha 1.pdf

k usnesení č. 036/80R/2019 Seznam nově zařazených Studentů do
16. ročníku Stipendijního programu
Ústeckého kraje od akademického
roku 2019/2020

bod 12.2 priloha 2.pdf

k usnesení č. 036/80R/2019 Vzor veřejnoprávní Smlouvy o
zařazení do stipendijního programu
Ústeckého kraje a o poskytnutí
neinvestiční dotace

bod 12.12 priloha 1.pdf

k usnesení č. 046/80R/2019 Přehled organizací žádajících o
souhlas s přijetím finančního daru a s
nabytím majetku do vlastnictví
příspěvkových organizací

bod 12.13 priloha 2.pdf

k usnesení č. 047/80R/2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace

bod 12.14 priloha 2.PDF

k usnesení č. 048/80R/2019 Dodatek č. 1 ke smlouvě č.
19/SML0791/SoPD/SMT

bod 15.4 priloha 2.pdf

k usnesení č. 071/80R/2019 Opravený soupis žadatelů

bod 16.3 priloha 10.1.pdf

k usnesení č. 077/80R/2019 služebnost inženýrské sítě
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bod 4.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 005/80R/2019

Memorandum o krajské spolupráci
uzavřené ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále je „Memorandum“)
Smluvní strany:
Sdružení místních samospráv České republiky, zájmové sdružení právnických osob,
se sídlem: Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČ: 75130165,
zastoupené: JUDr. Stanislavem Polčákem, předsedou
zapsané ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 19632
(dále jen „SMS ČR“)
a
Ústecký kraj,
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem
(dále jen „Kraj“)
Preambule
Vstříc požadavkům rozvoje venkovského prostředí obcí a měst a vycházeje ze společných cílů
definovaných regionální působností se Ústecký kraj a Sdružení místních samospráv České
republiky dohodly na vzájemné systematické spolupráci v oblasti výkonu moderní a efektivní
veřejné správy v duchu zájmů venkova a místní samosprávy, jejíž detaily upravuje tento
dokument takto:

1.

2.
3.

4.

Čl. 1
Výchozí situace, cíle Memoranda a společné závazky
SMS ČR je zájmovým sdružením právnických osob, které sdružuje obce jakožto územní
samosprávné celky. K datu uzavření tohoto Memoranda počet obcí, které vstoupily
jakožto členové do sdružení, přesahuje tisíc sedm set obcí ze 14 krajů ČR včetně téměř
devadesáti obcí v Ústeckém kraji. SMS ČR hájí společné zájmy a práva obcí a měst
(svých členů) včetně těch, jež územně spadají do Ústeckého kraje. Členové SMS ČR jsou
na území Ústeckého kraje organizováni v Krajském shromáždění SMS ČR Ústeckého
kraje a mají svou vlastní samosprávu vedenou předsedou a místopředsedou.
Kraj je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu a pečuje o
všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.
Cílem Memoranda je zajistit vzájemnou spolupráci mezi oběma jeho stranami
v oblastech, jež se nacházejí v působnosti Kraje dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a současně se mohou dotknout postavení
obcí v samostatné nebo přenesené působnosti.
Obě strany se zavazují zejména k součinnosti a vedení konzultací o všech výše
uvedených otázkách tak, aby byly zohledňovány potřeby obcí a měst a došlo k provázání
obou úrovní veřejné správy, tj. místní a krajské. Obě strany hodlají usilovat o nastavení
efektivní spolupráce v zájmu rozvoje venkova v podmínkách platných právních předpisů.

1.

2.
3.
4.
5.

Čl. 2
Závazky SMS ČR
SMS ČR bude Kraji zprostředkovávat praktické zkušenosti místních samospráv
v oblastech uvedených v čl. 1 odst. 3 tohoto Memoranda a rovněž v oblasti implementace
programových dokumentů pro čerpání evropských fondů. SMS ČR bude zejména
předávat poznatky a informace shromážděné od svých členských obcí a měst.
SMS ČR se na vyžádání Kraje písemně vyjádří k jím připravovaným materiálům, jež jsou
uvedeny v čl. 3 odst. 1 tohoto Memoranda.
SMS ČR se zavazuje zvát zástupce Kraje na jednání svých orgánů, zejména krajská
shromáždění SMS ČR, pokud bude projednávat záležitost vymezenou v čl. 1 odst. 3
tohoto Memoranda, a na jednání Republikového shromáždění SMS ČR.
SMS ČR poskytne ve svých tištěných či elektronických materiálech prostor pro vyjádření
Kraje k záležitostem vymezeným v čl. 1 odst. 3 tohoto Memoranda s cílem zajistit
odpovídající přenos informací.
SMS ČR poskytne Kraji bezplatný přístup do analytického geoinformačního systému
AGIS za daný Kraj k analytickému nahlížení se všemi uživatelskými funkcemi; tento
systém bude k nahlížení obsahovat nejen data z veřejných databází, ale také údaje
plynoucí z mapování veřejné infrastruktury v obcích, které SMS ČR na území Kraje
realizuje.

Čl. 3
Závazky Kraje
1. Kraj respektuje SMS ČR jako organizaci hájící zájmy obcí a měst ve svém území.
2. Pokud Kraj bude zřizovat odborný orgán pro přípravu materiálů, které se budou
bezprostředně týkat působnosti obcí a měst, zahrne mezi jeho členy rovněž zástupce
nominovaného SMS ČR. Kraj osloví SMS ČR s žádostí o nominaci vždy s dostatečným
předstihem.
3.1 Kraj bude, dle svých rozpočtových možností, finančně podporovat činnost SMS ČR na
území Kraje, a to zejména v oblastech spolupráce upravených tímto Memorandem, a
dále v oblastech vzdělávání a osvěty zástupců místních samospráv.
3.2 Finanční prostředky na podporu činnosti SMS ČR na území Kraje mohou být
poskytnuty pouze na základě žádosti SMS ČR o dotaci podanou v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, s předpisy ČR a EU o pravidlech poskytování veřejné podpory a se Zásadami
pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje,
po projednání a schválení v příslušném orgánu Kraje a po uzavření příslušných smluv o
poskytnutí dotace.
3.3 Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Čl. 4
Vzájemný monitoring plnění Memoranda
1. Kontaktními osobami ve věci plnění závazků Memoranda jsou vedoucí Odboru kancelář
hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje za Kraj a krajský manažer SMS ČR
Ústeckého kraje za SMS ČR.
2. Smluvní strany se budou scházet zejména v případech uvedených v čl. 2 odst. 3 tohoto
Memoranda; případně samostatně na vyžádání jedné ze smluvních stran. Při těchto
příležitostech bude zhodnoceno plnění Memoranda.

Čl. 5
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tímto Memorandem nejsou dotčena žádná ustanovení národní ani komunitární
legislativy.
2. Toto Memorandum je sepsáno ve dvou stejnopisech, z nich každá ze stran Memoranda
obdrží po jednom stejnopise.
3. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou.
4. Smluvní strany mohou Memorandum vypovědět v případě neplnění jednotlivých
ustanovení Memoranda, nebo bez udání důvodu, a to po předchozím projednání se
smluvním partnerem. Výpověď musí být zaslána písemně druhé straně. Výpovědní lhůta
je tříměsíční a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi
druhé smluvní straně.
5. Toto Memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
6. Toto Memorandum lze měnit či doplňovat jen formou písemného dodatku podepsaného
oběma smluvními stranami tohoto Memoranda.
7. Smluvní strany tohoto Memoranda prohlašují, že budou při naplňování cílů Memoranda
postupovat ve vzájemné součinnosti a v dobré víře tak, aby se podařilo dosáhnout cílů
Memoranda.
8. O uzavření tohoto Memoranda rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č.
___/80R/2019 ze dne 30. 10. 2019.

V:
Dne:

za Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman

Za Sdružení místních samospráv ČR
JUDr. Stanislav Polčák
předseda

bod 4.2 priloha1.pdf k usnesení č. 006/80R/2019

Krajský úřad
Číslo půjčitele:
Číslo výpůjčitele:

SMLOUVA O VÝPŮJČCE
uzavřená dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany:
Půjčitel:
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
: Ing. Marcel Kucr, vedoucí oddělení krizového řízení
: kucr.m@kr-ustecky.cz, 475 657 118 / 733 787 739

(dále jen „Půjčitel“)
a
Výpůjčitel:
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
se sídlem
: Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem
zastoupený
: vrchním radou plk. Mgr. Jaromírem Knížetem, ředitelem
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje
IČ
: 75151537
(dále jen „Vypůjčitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VÝPŮJČCE
(dále jen „Smlouva“):

I.
Předmět Smlouvy
1.

Půjčitel tímto prohlašuje, že je vlastníkem nezuživatelných movitých věcí (dále jen „předmět
výpůjčky“) uvedených v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.

2.

Půjčitel tímto přenechává bezplatně Vypůjčiteli předmět výpůjčky k dočasnému užívání.

3.

O předání předmětu výpůjčky Vypůjčiteli bude vyhotoven oboustranně podepsaný
předávací protokol ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom vyhotovení.
II.
Účel výpůjčky

1.

Půjčitel přenechává k užívání Vypůjčiteli předmět výpůjčky podle této Smlouvy, za účelem
zvýšení bezpečnosti v rámci kulturních, sportovních, společenských akcích apod..
III.
Doba výpůjčky

1.

Půjčitel přenechává Vypůjčiteli k užívání předmět výpůjčky na dobu určitou, a to ode dne
předání předmětu výpůjčky dle předávacího protokolu po dobu 5 let, nejdéle však do 31.
12. 2024.

2.

Po ukončení platnosti této Smlouvy bude předmět výpůjčky předán Vypůjčiteli smlouvou
o bezúplatném převodu věcí movitých do jeho vlastnictví.
IV.
Podmínky výpůjčky

1.

Předmět výpůjčky byl zakoupen pro potřeby realizace projektu „Dotačního programu pro
zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských
zařízení jako měkkých cílů – 2019“.

2.

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

3.

Vypůjčitel je povinen chránit věc před poškozením, ztrátou nebo zničením, případné poškození, ztrátu nebo zničení hradí v plném rozsahu.

4.

Smluvní strany se dohodly, že provádění potřebných revizí, týkající se předmětu výpůjčky
bude zajišťovat Vypůjčitel na své náklady.

7. Vypůjčitel není oprávněn předmět výpůjčky přenechat k úplatnému či bezúplatnému užívání
jiné osobě bez souhlasu Půjčitele.
V.
Ostatní a závěrečná ustanovení
1.

Půjčitel tímto potvrzuje, že o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. xxxxxx dne 30. 10. 2019.

2. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po vzájemné 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 dvou paré s platností originálu, přičemž Půjčitel obdrží jedno
vyhotovení a Vypůjčitel jedno vyhotovení.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Vypůjčitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých údajů obsažených v této
smlouvě v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv
provede Půjčitel.
6.

Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 : Seznam movitých věcí
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 …………………

V Ústí nad Labem dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Půjčitel:

Vypůjčitel:

Oldřich Bubeníček
hejtman kraje

plk. Mgr. Jaromír Kníže
ředitel

Příloha č. 1 : Seznam movitých věcí
Název majetku

Počet
kusů

Inventární čísla
karty majetku

Účetní hodno- Udržitelnost
ta majetku
projektu do

Zařazeno do
majetku

Mobilní
nášlapné
zábrany

80 ks

22/05-010791-870

402.930,- Kč

13. 9. 2019

31. 12. 2024
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Krajský úřad
Číslo poskytovatele:
Číslo příjemce:

17/SML2653/03/SOPD/OKH

DODATEK Č. 3
ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 12. 7. 2017, uzavřený mezi
níže uvedenými smluvními stranami:

Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
Ing. Luboš Trojna, vedoucí odboru kancelář hejtmana
trojna.l@kr-ustecky.cz / 475 657 754
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha
číslo účtu: 882733379/0800

Příjemce
Obec Prackovice nad Labem
Sídlo:
Prackovice nad Labem 54, 411 33
Zastoupený:
Mgr. Andreou Svobodovou Křešovou, starostkou
E-mail/telefon:
ou.prackovice@mybox.cz, 416539091
IČ:
00264229
Bank. spojení:

Komerční banka a.s.
číslo účtu: 10420471/0100

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2017 Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
evidovanou pod číslem 17/SML2653/SOPD/OKH, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2018,
a dodatku č. 2 ze dne 21. 5. 2019 (dále jen „smlouva“). Uvedené strany se dohodly na
následující změně smlouvy takto:
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II.
Změna smlouvy
Článek I. Předmět smlouvy, účel a výše dotace, odst. 1. nově zní takto:
1. Poskytovatel v souladu s usneseními Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 012/6Z/2017
ze dne 26. 6. 2017, č. 013/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018, č. 008/19Z/2019 ze dne 29.
4. 2019 a č. ………… ze dne 9. 12. 2019 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu
neinvestiční dotaci ve výši 33.929.224,- Kč (slovy: třicettřimiliony devět set dvacet
devěttisícdvěstědvacetčtyři korun českých), která bude převedena bezhotovostně na
účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy za podmínky, že ji příjemce použije
nejpozději do 30. 6. 2020.
Článek II. Podmínky použití dotace, doba, v níž má být dosaženo účelu, způsob
poskytnutí dotace, odst. 3. a 4. nově zní takto:
3. Termínem ukončení realizace projektu je 30. 6. 2020. Pro příjemce je tento termín
stanoven jako závazný ukazatel.
4. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době
od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2020 (účinnost uznatelných nákladů).

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek smlouvy bude zveřejněn dle § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. na úřední
desce poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření
tohoto dodatku, což se týká i případných dalších dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně
3 let ode dne zveřejnění. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních
stran obdrží po 1 vyhotoveních.
4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
……………. usnesením ………………………..

V Ústí nad Labem dne ………………..

V Prackovicích n. Labem dne …………..

……………………………………………………..

Poskytovatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček, hejtman

Ústeckého kraje dne

……………………………………………………….

Příjemce
Prackovice nad Labem
Mgr. Andrea Svobodová Křešová, starostka
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Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o
smlouvě budoucí nájemní
uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění
číslo smlouvy (PDS): 9416001396/4000203174
číslo smlouvy (investor): 16/SML4540/SOSB/KR
Dodatek č. 001

Investor:
Adresa:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Email:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Oldřich Bubeníček, hejtman
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „pronajímatel“)
a
Sídlo:
Spisová značka:
Zastoupena:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

GasNet, s.r.o.
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
C 23083 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Andrejem Prnem, MBC, MSc, ředitelem strategie a správy DS na
základě pověření
a
Ing. Pavlem Auingerem, vedoucím strategie a správy DS na základě
pověření
27295567
CZ27295567
Československá obchodní banka, a.s.

(dále jen „nájemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 001 ke Smlouvě o podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí
nájemní č. 9416001396/4000203174.
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Předmět dodatku
Stávající znění čl. VI. Závěrečná ujednání - odst. 4. se ruší a nově zní takto:
4) Tato smlouva zaniká dnem účinnosti smlouvy/smluv o nájmu PZ mezi investorem a PDS,
nejpozději však dnem 31.12.2020.
Ostatní ujednání Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9416001396/4000203174 ze dne
6.12.2016 nejsou tímto dodatkem č. 001 dotčena.
Dodatek č. 001 nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se
zákonem číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Tento dodatek č. 001 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, jeden výtisk
obdrží pronajímatel, dva výtisky obdrží nájemce.
Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno příslušným orgánem kraje dle zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, dne …………….., usnesením pod
číslem jednacím ………………………………...

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne

Za Ústecký kraj:

Za GasNet, s.r.o.:

………………………………………

……………………………………….

……………………………………………
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Příloha č. 1

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 15/2019/RÚK ze dne 30. 10. 2019
1) zvýšení o částku 330 tis. Kč
příjmy
správní poplatky – zvýšení o částku 63 tis. Kč – nostrifikace
vratky poskytnutých dotací – zvýšení o částku 266 tis. Kč – Stipendia pro
vysokoškoláky
příjem od zřízené příspěvkové organizace za porušení rozpočtové kázně – zvýšení o
částku 1 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – zvýšení o částku 330 tis. Kč – centrální rezerva

2) zvýšení o částku 6 632 tis. Kč
příjmy
příjmy z finančního vypořádání s Regionální radou regionu soudržnosti (RRRS)
Severozápad – zvýšení o částku 87 tis. Kč
splátky půjčených prostředků od Českého Švýcarska, o.p.s. – zvýšení o částku 4 254
tis. Kč
příjmy z úroků na bankovních účtech Fondu rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o
částku 1 350 tis. Kč
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 28 tis. Kč:
 dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na
projekt „IROP - VOŠ obalové techniky a SOS Štětí - rekonstrukce a dostavba
areálu školy“:
 UZ 17 015, částka 1 tis. Kč
 UZ 17 016, částka 15 tis. Kč
 UZ 17 051, zvýšení o 12 tis. Kč za projekt v rámci Programu spolupráce
Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020 (SN - CZ) „SN – CZ Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v ÚK“
investiční přijaté transfery – zvýšení o částku 913 tis. Kč:
 UZ 17 051, částka 1 tis. Kč za projekt „SN – CZ - Objektivizace stížností na
zápach v Erzgebirgskreis a v ÚK“
 UZ 84 505, částka 912 tis. Kč, dodatečná vratka od RRRS Severozápad za
projekt „ROP – Gymnázium Kadaň – multifunkční výukové centrum“
kapitálové výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku 6 632 tis.
Kč – financování připravovaných projektů

3) zvýšení o částku 11 499 tis. Kč
příjmy
příjmy z finančního vypořádání s obcemi v rámci projektu „Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji (POSOSUK) 2“ – zvýšení
o částku 528 tis. Kč – Město Krásná Lípa
(Kostka
Krásná
Lípa,
příspěvková
organizace)
ostatní přijaté vratky transferů:
 v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji (POSOSUK) 2“
– zvýšení o částku 4 914 tis. Kč:
 Most k naději, z.s. – 1 270 tis. Kč
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 NADĚJE – 883 tis. Kč
 Spirála, z.s. – 571 tis. Kč
 Člověk v tísni – 554 tis. Kč
 DRUG-OUT – 340 tis. Kč
 Květina, z.s. – 319 tis. Kč
 Farní charita Lovosice – 295 tis. Kč
 Armáda spásy – 278 tis. Kč
 WHITE LIGHT, z.ú. – 150 tis. Kč
 Vavřinec, z. s. – 144 tis. Kč
 Oblastní charita Teplice – 110 tis. Kč
 v rámci projektu „POSOSUK 4“ – zvýšení o částku 6 057 tis. Kč – Fokus Labe,
z. ú.
běžné výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku 5 442 tis.
Kč na financování v rámci operačního
programu Zaměstnanost projektu „Podpora
sociálních
služeb
v Ústeckém
kraji
(POSOSUK) 2“:
 UZ 13 013 – podíl EU a státního rozpočtu 5 170 tis. Kč
 podíl kraje 272 tis. Kč
kapitálové výdaje
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku 6 057 tis.
Kč – financování připravovaných projektů
4) snížení o částku 2 255 tis. Kč za podmínky schválení závazných ukazatelů radou kraje
příjmy
odvod z Fondu investic Krajské majetkové, příspěvkové organizace – snížení o částku
2 255 tis. Kč
běžné výdaje
odbor majetkový – snížení o částku 2 255 tis. Kč – příspěvek zřizovatele na provoz pro
Krajskou
majetkovou,
příspěvkovou
organizaci
5) zvýšení o částku 2 346 tis. Kč
příjmy
odvody příspěvkových organizací v oblasti školství – zvýšení o částku 2 346 tis. Kč:
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 2 346 tis. Kč – příspěvek
zřizovatele na provoz pro příspěvkové
organizace podle přílohy č. 4 předloženého
materiálu
6) zvýšení o částku 2 998 tis. Kč za podmínky schválení závazných ukazatelů radou kraje
příjmy
odvody příspěvkových organizací v oblasti školství – zvýšení o částku 2 998 tis. Kč –
vratka
nevyčerpaného
investičního
příspěvku z minulých let
2

kapitálové výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 2 998 tis. Kč – investiční
příspěvek pro příspěvkové organizace:
 Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace na
dofinancování nákupu speciálně upraveného traktoru na údržbu chmelnic.,
částka 1 998 tis. Kč
 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková
organizace na vybudování plotu ve středisku Jirkov, Jezerská 2720, částka 1 000
tis. Kč
7) zvýšení o částku 83 tis. Kč
příjmy
vratky z minulých let – zvýšení o částku 83 tis. Kč - vrácení dotací poskytnutých
z Regionálního
podpůrného
fondu
Ústeckého kraje ve výši 83 tis. Kč od
příjemců z programu Podpora začínajících
podnikatelů v Ústeckém kraji
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého
kraje, oblast strategie, přípravy a realizace
projektů – UZ 333 – zvýšení o částku 83
tis. Kč na rezervu dotačního programu
Podpora
začínajících
podnikatelů
v
Ústeckém kraji
8) zvýšení o částku 203 tis. Kč
příjmy
přijaté pojistné náhrady – zvýšení o částku 203 tis. Kč:
 příspěvkové organizace 182 tis. Kč
 zastupitelstvo 13 tis. Kč
 úřad 8 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 13 tis. Kč – opravy a udržování pro
zastupitelstvo
odbor ekonomický – zvýšení o částku 8 tis. Kč – centrální rezerva
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 179 tis. Kč – pojistné plnění
pro zřízené příspěvkové organizace:
 Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace, 107 tis.
Kč
 Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace, 36 tis. Kč
 Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, 16 tis. Kč
 Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace,
13 tis. Kč
 Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková
organizace, 6 tis. Kč
 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí
nad Labem, příspěvková organizace, 1 tis. Kč
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 3 tis. Kč – pojistné plnění pro
Oblastní
muzeum
v
Lounech,
příspěvkovou organizaci
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9) zvýšení o částku 14 tis. Kč
příjmy
ostatní přijaté vratky – zvýšení o částku 14 tis. Kč – vrácení nepoužitého příspěvku na
velkou údržbu od Domova bez hranic
Rumburk, příspěvkové organizace
běžné výdaje
odbor ekonomický – zvýšení o částku 14 tis. Kč – centrální rezerva

10) zvýšení o částku 1 718 tis. Kč za podmínky schválení závazného ukazatele
příjmy
příjmy z prodeje pozemků – zvýšení o částku 1 155 tis. Kč – hraniční přechody a oblast
školství
příjmy z prodeje staveb a jejich částí – zvýšení o částku 563 tis. Kč – hraniční přechody
a oblast školství
běžné výdaje
odbor ekonomický – zvýšení o částku 1 009 tis. Kč - centrální rezerva
odbor majetkový – zvýšení o částku 109 tis. Kč – příspěvek na provoz pro Krajskou
majetkovou, příspěvkovou organizaci
kapitálové výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 600 tis. Kč – rezerva
z prodeje nemovitého majetku
11) zvýšení o částku 355 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o 355 tis. Kč - dotace od Ministerstva pro místní
rozvoj České republiky:
 UZ 17 017 – podíl státního rozpočtu 53 tis. Kč
 UZ 17 018 – podíl EU 302 tis. Kč
běžné výdaje
odbor regionálního




rozvoje;

Fond

rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o
355 tis. Kč v rámci Operačního
programu Technická pomoc na projekt
„Regionální stálá konference ÚK II.:
UZ 17 017 – podíl státního rozpočtu 53 tis. Kč
UZ 17 018 – podíl EU 302 tis. Kč

12) zvýšení o částku 60 947 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 60 947 tis. Kč:
 dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky – UZ 13014 - ve výši
6 470 tis. Kč:
 podíl státního rozpočtu, částka 971 tis. Kč
 podíl EU, částka 5 499 tis. Kč
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 dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ve výši
54 457 tis. Kč:
 UZ 33 063 – zvýšení o částku 13 197 tis. Kč
 UZ 33 070 – zvýšení o částku 1 547 tis. Kč
 UZ 33 074 – snížení o částku 935 tis. Kč
 UZ 33 077 – zvýšení o částku 39 967 tis. Kč
 UZ 33 353 – zvýšení o částku 681 tis. Kč
 dotace od Ministerstva kultury České republiky – UZ 34 070 - ve výši 20 tis. Kč:
běžné výdaje
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 60 947 tis. Kč:
 UZ 13 014 – v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci
na projekt ÚK - obědy do škol pro 33 partnerů podle přílohy č. 7, zvýšení o
částku 6 470 tis. Kč
 UZ 33 063 – v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
oblasti priority osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu, předškolnímu,
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, zvýšení o 13 197 tis. Kč
pro zřízené příspěvkové organizace:
 Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, 3 374 tis. Kč
 Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní
akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola,
Most, příspěvková organizace, 3 252 tis. Kč
 Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace, 2 696
tis. Kč
 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem,
Neklanova 1806, příspěvková organizace, 1 294 tis. Kč
 Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace,
996 tis. Kč
 Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková organizace, 522 tis.
Kč
 Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková
organizace, 471 tis. Kč
 Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace,
331 tis. Kč
 Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské
nám 113, příspěvková organizace, 261 tis. Kč
 UZ 33 070 – v rámci Podpory výuky plavání v základních školách v roce 2019
pro obecní školy podle přílohy č. 8 – zvýšení o 1 547 tis. Kč
 UZ 33 074 – v rámci programu Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické
činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol, úprava
rozpočtu obecních škol – snížení o 935 tis. Kč podle přílohy č. 9
 UZ 33 077 – v rámci rozvojového programu Podpora financování základních a
středních škol při zavádění změny systému financování
regionálního školství pro obecní a krajské příspěvkové
organizace uvedené v příloze č. 10, zvýšení o částku 39 967 tis.
Kč.
 UZ 33 353 – v rámci přímých nákladů na vzdělávání pro Mateřskou školu
Židovice, příspěvkovou organizaci, zvýšení o částku 681 tis. Kč.
 UZ 34 070 – v rámci programu Kulturní aktivity - Podpora neprofesionálních
uměleckých aktivit pro Základní uměleckou školu Evy Randové,
Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvkovou organizaci,
zvýšení o částku 20 tis. Kč.
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13) zvýšení o částku 2 434 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 2 434 tis. Kč – dotace od Ministerstva
kultury České republiky:
 UZ 34 021 – zvýšení o částku 2 352 tis. Kč
 UZ 34 053 – zvýšení o částku 22 tis. Kč
 UZ 34 070 – zvýšení o částku 60 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 2 434 tis. Kč:
 UZ 34 021 – zvýšení o 2 352 tis. Kč z programu "Podpora expozičních a
výstavních projektů – tematický okruh 1) instalace expozic nebo výstav" pro
Oblastní muzeum a galerii v Mostě, příspěvkovou organizaci na instalaci
výstavy "Josef Honys - malíř a básník (1919-1969)" (952 tis. Kč) a instalaci
výstavy "Ulrika von Leventzow. Anděl v třpytu par" (1 400 tis. Kč)
 UZ 34 053 – zvýšení o 22 tis. Kč z programu "Veřejné informační služby
knihoven na rok 2019" pro Severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad
Labem, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu "Personální podpora
poradenského a edukačního centra SVKUL"
 UZ 34 070 – zvýšení o 60 tis. Kč z programu "Podpora tradiční lidové kultury
(TLK) -kategorie B" pro Regionální muzeum v Teplicích, příspěvkovou
organizaci na realizaci projektu "Příprava návrhu poutní tradice mariánské
zbožnosti na krajský seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury"
14) zvýšení o částku 234 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – UZ 13 013 – zvýšení o částku 234 tis. Kč - dotace od
Ministerstva práce a sociálních věcí
České republiky
běžné výdaje
odbor sociálních věcí – UZ 13 013 – zvýšení o částku 234 tis. Kč - transfer v rámci
Operačního programu Zaměstnanost pro
Domov Brtníky, příspěvkovou organizaci na
projekt „Podpora procesů ve službách a
podpora rozvoje sociální práce v DOZP
Brtníky, p. o.“
15)

zvýšení o částku 275 tis. Kč
příjmy
neinvestiční přijaté transfery – zvýšení o částku 275 tis. Kč – dotace od Ministerstva
financí České republiky:
 UZ 98 074 – zvýšení o částku 75 tis. Kč
 UZ 98 348 – zvýšení o částku 200 tis. Kč
běžné výdaje
odbor správních činností a krajský živnostenský úřad – zvýšení o částku 275 tis. Kč:
 UZ 98 074 – zvýšení o částku 75 tis. Kč na dodatečné volby do zastupitelstev
obcí Lhotka, Újezdeček, Všehrdy, Hora Svatého Šebestiána, Černovice Skršín,
Žíželice, Újezdeček, Chuderov (mzdové prostředky včetně odvodů, pohonné
hmoty, rezerva)
 UZ 98 348 – zvýšení o částku 200 tis. Kč na volby do Evropského parlamentu
(mzdové prostředky včetně odvodů, pohonné hmoty, rezerva)
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16) přesun ve výši 1 200 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 1 200 tis. Kč – centrální rezerva
odbor informatiky a organizačních věcí – zvýšení o částku 1 200 tis. Kč na služby
zpracování dat
17) přesun ve výši 34 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 34 tis. Kč – centrální rezerva
odbor školství, mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 34 tis. Kč na pojistné plnění
pro Obchodní akademii a Střední odbornou
školu zemědělskou a ekologickou, Žatec,
příspěvkovou organizaci
18) přesun ve výši 226 tis. Kč
běžné výdaje
odbor ekonomický – snížení o částku 226 tis. Kč – centrální rezerva
odbor kultury a památkové péče – zvýšení o částku 226 tis. Kč pro Oblastní muzeum a
galerii v Mostě, příspěvkovou organizaci –
prostředky Fondu kulturních a sociálních
potřeb zaniklé organizace
19) přesun ve výši 50 tis. Kč za podmínky schválení dotace radou kraje
běžné výdaje
odbor informatiky a organizačních věcí – snížení o částku 50 tis. Kč – služby zpracování
dat
odbor školství mládeže a tělovýchovy – zvýšení o částku 50 tis. Kč – dotace na projekt
„Kraje pro bezpečný internet“
20) přesun ve výši 48 tis. Kč
běžné výdaje
odbor kultury a památkové péče – snížení o částku 28 tis. Kč – rezerva na aktivity
UNESCO
odbor sociálních věcí – snížení o částku 20 tis. Kč – služby pro náhradní rodinnou péči,
prevence kriminality,
odbor kancelář ředitele – zvýšení o částku 48 tis. Kč:
 cestovné - 43. zasedání výboru světového dědictví v ázerbájdžánském Baku,
zvýšení o částku 28 tis. Kč
 pohoštění – workshop, zvýšení o částku 20 tis. Kč
21) přesun ve výši 100 tis. Kč
běžné výdaje
odbor strategie, přípravy a realizace projektů – snížení o částku 100 tis. Kč –
konzultační, poradenské a právní služby
odbor informatiky a organizačních věcí – zvýšení o částku 100 tis. Kč – služby
zpracování dat (kotlíkové dotace)
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Pořadové
číslo

číslo
žádosti

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
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

000002
000007
000016
000020
000022
000029
000034
000035
000038
000039
000048
000052
000061
000070
000073
000085
000089
000091
000092
000093
000095
000096
000097
000104
000105
000114
000121
000123
000124
000129
000134
000135
000141
000145
000146
000149
000151
000161
000168
000172
000174
000178
000184
000212
000215
000217
000218
000220
000224
000228
000231
000238
000244
000248
000251
000255
000259
000263
000266
000267
000276
000278
000279
000282
000283
000285
000288
000289
000294

Jméno žadatele

Ludmila
Lenka
Daniel
Vladimír
Jindřiška
Lukáš
Roman
Zdeněk
Ludmila
Iva
Jan
Antonín
Lukáš
Radka
Jiří
Roman
Jiří
Lenka
Jiří
Stanislav
Michal
Jitka
Vlastimil
Tomáš
David
Josef
Věra
Dagmara
Radek
Tereza
Jaroslav
Hana
Marcela
Lucie
Hana
Marcela
Jitka
Ctirad
Tomáš
Josef
Jiří
Petr
Robert
Jan
Arnošt
Pavel
Marie
Slavěna
Jan
Pavel
Zbyněk
Luděk
Jana
Jiřina
Michal
Dagmar
Patrik
Martin
Hana
Miroslav
Miroslav
Jiří
Vladimíra
Anna
Radomír
Martina
Pavla
Dana
Dagmar
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Příjmení žadatele

Panenková
Kratochvílová
Rösler
Pečený
Beránková
Veselý
Rác
Novák
Farkašová
Zábojníková
Severa
Stočes
Misař
Marková
Bubínek
Šťastný
Hrachovec
Týblová
Tříško
Hýbl
Mimra
Kršková
Šťastný
Dvořák
Seitz
Krejčík
Yousoufová
Dluhošová
Kusý
Lisková
Mikulík
Riedererová
Dubická
Melechovská
Holakovská
Kovaříková
Kubíková
Kopýtko
Vondráček
Gaher
Šípek
Rechtorik
Frisnicz
Santner
Vavruška
Havlíček
Fiedlerová
Šestáková
Petry
Jacina
Kubala
Štryncl
Mračková
Keliarová
Černý
Šebková
Zápotocký
Štrupl
Zubrová
Svěcený
Vojta
Lukeš
Marešová
Markvartová
Šebek
Baldová
Dostálová
Klicperová
Brandová

Rok
narození
1951
1975
1992
1954
1962
1982
1966
1954
1940
1960
1980
1980
1985
1977
1954
1975
1962
1986
1960
1946
1964
1965
1954
1986
1978
1980
1953
1981
1973
1997
1968
1968
1964
1996
1976
1961
1964
1964
1994
1992
1962
1968
1976
1958
1967
1975
1954
1972
1970
1948
1991
1995
1982
1944
1977
1974
1976
1987
1963
1961
1993
1973
1967
1945
1975
1974
1947
1947
1954

Místo realizace - obec

Děčín
Štětí
Dolní Poustevna
Petrovice
Blšany
Děčín
Jiříkov
Velemín
Chomutov
Bílina
Ústí nad Labem
Rumburk
Tuchořice
Srbská Kamenice
Prackovice nad Labem
Ústí nad Labem
Růžová
Krupka
Mikulášovice
Ústí nad Labem
Jiříkov
Výsluní
Ústí nad Labem
Teplice
Radonice
Jílové
Litoměřice
Žitenice
Benešov nad Ploučnicí
Černěves
Kleneč
Košťany
Keblice
Teplice
Šluknov
Třebenice
Horní Podluží
Horní Jiřetín
Peruc
Veselé
Děčín
Mlékojedy
Mikulášovice
Vilémov
Malé Březno
Mikulášovice
Růžová
Lišnice
Benešov nad Ploučnicí
Těchlovice
Dolní Poustevna
Šluknov
Úštěk
Ludvíkovice
Peruc
Horní Jiřetín
Nepomyšl
Sulejovice
Košťany
Ústí nad Labem
Velký Šenov
Jiříkov
Chotěšov
Chotěšov
Černěves
Šluknov
Rumburk
Peruc
Velký Šenov
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Typ nového Maximální
Místo realizace - ORP zdroje (A3a, výše dotace v
A3r, B, C)
Kč
Děčín
Litoměřice
Rumburk
Ústí nad Labem
Podbořany
Děčín
Rumburk
Lovosice
Chomutov
Bílina
Ústí nad Labem
Rumburk
Žatec
Děčín
Lovosice
Ústí nad Labem
Děčín
Teplice
Rumburk
Ústí nad Labem
Rumburk
Chomutov
Ústí nad Labem
Teplice
Kadaň
Děčín
Litoměřice
Litoměřice
Děčín
Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem
Teplice
Lovosice
Teplice
Rumburk
Lovosice
Varnsdorf
Litvínov
Louny
Děčín
Děčín
Litoměřice
Rumburk
Rumburk
Most
Rumburk
Děčín
Most
Děčín
Děčín
Rumburk
Rumburk
Litoměřice
Děčín
Louny
Litvínov
Podbořany
Lovosice
Teplice
Ústí nad Labem
Rumburk
Rumburk
Lovosice
Lovosice
Roudnice nad Labem
Rumburk
Rumburk
Louny
Rumburk

B
B
A3a
A3a
B
C
C
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
C
A3a
B
A3r
B
B
C
B
C
B
B
B
A3a
C
A3r
B
B
A3a
B
A3a
B
B
C
B
A3a
B
C
B
B
C
A3a
B
C
A3a
B
B
B
B
B
C
A3r
B
A3a
A3a
C
B
B
B
A3a
C

127 500,00
127 500,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
82 500,00
102 500,00
120 000,00
120 000,00
127 500,00
102 500,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
120 000,00
102 500,00
127 500,00
120 000,00
107 500,00
127 500,00
120 000,00
102 500,00
127 500,00
102 500,00
127 500,00
120 000,00
120 000,00
127 500,00
95 000,00
83 500,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
102 500,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
95 000,00
120 000,00
120 000,00
99 375,00
120 000,00
120 000,00
102 500,00
127 500,00
127 500,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
102 500,00
107 500,00
120 000,00
127 500,00
127 500,00
97 500,00
120 000,00
127 500,00
127 500,00
127 500,00
95 000,00

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

000297
000303
000304
000307
000308
000311
000317
000318
000321
000322
000323
000329
000330
000332
000333
000334
000337
000339
000347
000348
000353
000355
000372
000375
000379
000384
000385
000386
000399
000403
000406
000414
000416
000417
000425
000426
000433
000449
000451
000458
000466
000471
000477
000485
000486
000488
000494
000496
000502
000506
000508
000526
000528
000531
000533
000536
000545
000562
000568
000571
000572
000583
000584
000591
000600
000604
000605
000608
000610
000613
000617
000627
000628
000631

Karolína
Milan
Oldřich
Antonín
Jiří
Josef
Robert
Michal
Petra
Blanka
Jiří
Yveta
Viktor
Olga
Martin
Jana
Petr
Vlasta
Vladimír
Pavla
Milena
Helena
Jan
Lenka
Václav
Olga
Eva
Helga
Robert
Jan
Milan
Václav
Milan
Kateřina
Miroslav
Jaroslav
Pavel
Karel
Marie
Zdeněk
Jaroslav
Petr
Jaroslava
Michaela
Zdeněk
Josef
Petr
Petr
Jan
Lucie
Karel
Jaroslav
František
Miluše
Josef
Pavel
Kateřina
Tomáš
Josef
Eva
Koloman
Eva
Jaroslav
Jiří
Jaroslav
Marie
Jiří
Ladislav
David
Richard
Martin
Lubomír
Pavla
Marek

Špringlová
Jarolím
Kubík
Špís
Jirka
Kučera
Kareš
Švandrlík
Hasaniová
Pecháčková
Svoboda
Chovancová
Šatava
Dudíková
Příhoda
Skalová
Jungmann
Šlesingerová
Janeček
Svobodová
Horáková
Nováková
Vávra
Šestáková
Šťastný
Křížová
Fleischhansová
Chobotská
Frýdecký
Faust
Štědra
Kuneš
Polakovský
Tomšová
Patočka
Lisa
Reiser
Provazník
Princová
Němeček
Janda
Král
Horáková
Štěpánová
Kučera
Janda
Elman
Kail
Řezáč
Krupičková Hanáková
Dryák
Doležal
Franěk
Vyšinská
Kocek
Syrový
Kosíková
Winkler
Baco
Benešová
Horváth
Braunová
Grunt
Brož
Soběslav
Koukalová
Jirkovský
Cink
Láník
Malý
Bár
Veselka
Šrettrová
Kadrnožka

1995
1971
1951
1937
1948
1955
1967
1984
1977
1956
1988
1967
1966
1963
1992
1971
1975
1976
1950
1986
1951
1949
1987
1984
1975
1975
1981
1942
1968
1982
1952
1965
1964
1984
1970
1946
1970
1950
1947
1952
1951
1970
1954
1984
1951
1983
1978
1978
1972
1982
1948
1976
1971
1951
1959
1958
1976
1973
1976
1987
1973
1972
1983
1949
1965
1980
1949
1953
1980
1974
1977
1941
1975
1985

Merboltice
Bynovec
Brozany nad Ohří
Mikulášovice
Mikulášovice
Děčín
Rumburk
Polerady
Varnsdorf
Horní Jiřetín
Domoušice
Děčín
Žatec
Vilémov
Lipno
Ústí nad Labem
Proboštov
Jílové
Rumburk
Mašťov
Chotěšov
Úštěk
Liběšice
Chodovlice
Labská Stráň
Česká Kamenice
Jiřetín pod Jedlovou
Lovosice
Libědice
Hřivice
Kytlice
Horní Jiřetín
Růžová
Rumburk 3
Kostomlaty pod Řípem
Vysoká Pec
Sulejovice
Mikulášovice
Dolní Poustevna
Mikulášovice
Kámen
Mikulášovice
Libčeves
Malečov
Mikulášovice
Březno
Dubí
Petrohrad
Chuderov
Lukov
Žalhostice
Velký Šenov
Rumburk
Dušníky
Velký Šenov
Horní Beřkovice
Žalhostice
Budyně nad Ohří
Děčín
Rumburk
Štětí
Varnsdorf
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Jiříkov
Křešice
Rumburk
Varnsdorf
Bynovec
Rumburk
Rumburk
Dušníky
Horní Jiřetín
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Děčín
Děčín
Litoměřice
Rumburk
Rumburk
Děčín
Rumburk
Most
Varnsdorf
Litvínov
Louny
Děčín
Žatec
Kadaň
Žatec
Ústí nad Labem
Teplice
Děčín
Rumburk
Kadaň
Lovosice
Litoměřice
Žatec
Lovosice
Děčín
Děčín
Varnsdorf
Lovosice
Kadaň
Louny
Děčín
Litvínov
Děčín
Rumburk
Roudnice nad Labem
Chomutov
Lovosice
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Děčín
Rumburk
Louny
Ústí nad Labem
Rumburk
Chomutov
Teplice
Podbořany
Ústí nad Labem
Bílina
Litoměřice
Rumburk
Rumburk
Roudnice nad Labem
Rumburk
Roudnice nad Labem
Litoměřice
Roudnice nad Labem
Děčín
Rumburk
Litoměřice
Varnsdorf
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Rumburk
Litoměřice
Rumburk
Varnsdorf
Děčín
Rumburk
Rumburk
Roudnice nad Labem
Litvínov

B
B
C
C
B
B
C
B
B
B
B
B
A3a
B
B
B
C
B
B
B
A3a
B
A3a
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
B
B
A3a
A3a
B
A3r
C
B
B
B
C
B
C
C
B
C
B
B
B
B
B
A3a
B
C
B
C
B
C
B
B
C
B
C
A3a

120 000,00
120 000,00
71 820,49
95 000,00
120 000,00
127 500,00
102 500,00
120 000,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
120 000,00
127 500,00
82 257,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
127 500,00
120 000,00
71 502,75
120 000,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
127 500,00
95 000,00
102 500,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
100 000,00
102 500,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
94 824,75
120 000,00
102 500,00
71 469,00
120 000,00
81 930,75
127 500,00
127 500,00
127 500,00
127 500,00
127 500,00
127 500,00
127 500,00
102 500,00
127 500,00
97 500,00
127 500,00
102 500,00
127 500,00
120 000,00
102 500,00
127 500,00
91 076,25
127 500,00

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

000637
000642
000647
000649
000652
000665
000668
000671
000672
000673
000674
000677
000682
000686
000698
000715
000716
000718
000726
000727
000734
000736
000737
000741
000744
000745
000746
000752
000757
000766
000774
000776
000785
000788
000790
000792
000797
000801
000802
000805
000810
000811
000813
000819
000826
000827
000833
000837
000845
000850
000851
000854
000856
000859
000870
000873
000877
000882
000890
000891
000894
000900
000902
000905
000909
000910
000917
000919
000928
000934
000938
000939
000953
000954

Jaroslava
Emil
Bedřich
Petr
Jindřich
Roman
Petr
Petra
Petr
Ondřej
Karel
Jiří
Vít
Pavel
Jiří
Roman
Soňa
Zdeněk
Zdeněk
Václav
Pavel
Marta
Denisa
Jaroslav
Radek
Jan
Jaroslav
Petr
Valéria
Jaromír
Tereza
Stanislav
Vlastimil
Jaroslava
František
Martin
Patrik
Miluše
Vlastimil
Radka
Lenka
Jan
Vladislav
Věra
Marek
Jiří
Jiří
Jan
Miloš
Iva
Dušan
Čestmír
Dana
Roman
Tomáš
Dana
Lukáš
Jaroslav
Jiří
Pavel
Hana
Ivan
Jaroslav
Josef
Stanislav
Gertruda
Josef
Daniela
Jaroslav
Tomáš
Milada
Petr
Zuzana
Josef

Šebková
Parkman
Bárta
Šípek
Kopecký
Záhora
Holub
Brožková
Frank
Peřina
Švára
Chroustovský
Šťastný
Salač
Jindra
Hanich
Riedelová
Raztočný
Špecián
Píza
Brychta
Štěpánová
Vernerová
Turan
Kačírek
Pečený
Štíbr
Kollmann
Goliašová
Robejšek
Provazníková
Gerhard
Jura
Šandová
Rada
Filipovský
Novotný
Svobodová
Hlaváč
Luxová
Paulenová
Bibeň
Bláha
Koperdáková
Houba
Kačírek
Strnad
Sponar
Malý
Hajná
Pavlík
Čmejla
Fišerová
Ulehla
Kabelka
Šašková
Rosa
Hlaváč
Krupička
Franko
Cejnková
Pepich
Cabák
Sedlák
Michalíček
Zemanovičová
Adamec
Peštová
Opava
Suchopár
Filippi
Tichý
Petkovová
Lukšíček

1949
1980
1978
1987
1965
1973
1992
1979
1968
1969
1951
1944
1992
1974
1944
1974
1963
1985
1947
1961
1951
1962
1981
1955
1973
1985
1953
1973
1977
1961
1954
1973
1956
1953
1981
1971
1991
1976
1958
1972
1965
1983
1975
1944
1948
1970
1987
1974
1969
1972
1979
1954
1981
1983
1975
1960
1985
1956
1976
1949
1966
1992
1991
1952
1971
1933
1948
1970
1958
1985
1946
1965
1966
1946

Černěves
Brandov
Podbořany
Markvartice
Jiříkov
Velká Bukovina
Vlastislav
Hrobce
Kovářská
Rumburk
Kámen
Rumburk
Krásná Lípa
Vilémov
Litvínov
Mikulášovice
Židovice
Vejprty
Boleboř
Křešice
Třebenice
Holedeč
Kyškovice
Libochovice
Bečov
Česká Kamenice
Měcholupy
Dubí
Malé Žernoseky
Horní Jiřetín
Mikulášovice
Benešov nad Ploučnicí
Mikulášovice
Dolní Poustevna
Dolní Poustevna
Šluknov
Podbořanský Rohozec
Horní Jiřetín
Vysoká Pec
Vědomice
Keblice
Horní Jiřetín
Vejprty
Rumburk
Rybniště
Štětí
Markvartice
Velemyšleves
Polepy
Malé Žernoseky
Kryry
Chodouny
Rumburk
Háj u Duchcova
Snědovice
Bechlín
Dolánky nad Ohří
Rumburk 2
Křešice
Chabařovice
Kovářská
Děčín
Žatec
Ústí nad Labem
Šluknov
Vysoká Pec
Stebno
Teplice
Malá Veleň
Počedělice
Dobříň
Děčín
Snědovice
Bechlín
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Roudnice nad Labem
Litvínov
Podbořany
Děčín
Rumburk
Děčín
Lovosice
Roudnice nad Labem
Kadaň
Rumburk
Děčín
Rumburk
Rumburk
Kadaň
Litvínov
Rumburk
Roudnice nad Labem
Kadaň
Chomutov
Litoměřice
Lovosice
Žatec
Roudnice nad Labem
Lovosice
Most
Děčín
Žatec
Teplice
Lovosice
Litvínov
Rumburk
Děčín
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Podbořany
Litvínov
Chomutov
Roudnice nad Labem
Lovosice
Litvínov
Kadaň
Rumburk
Varnsdorf
Litoměřice
Děčín
Žatec
Litoměřice
Lovosice
Podbořany
Roudnice nad Labem
Rumburk
Teplice
Litoměřice
Roudnice nad Labem
Litoměřice
Rumburk
Litoměřice
Ústí nad Labem
Kadaň
Děčín
Žatec
Ústí nad Labem
Rumburk
Chomutov
Ústí nad Labem
Teplice
Děčín
Louny
Roudnice nad Labem
Děčín
Litoměřice
Roudnice nad Labem

B
B
B
B
B
B
B
B
A3a
B
B
B
A3a
A3a
A3a
C
C
B
B
C
C
B
B
B
A3a
B
B
C
B
B
B
B
A3a
C
C
C
B
B
B
C
C
B
B
C
A3a
B
B
B
C
C
B
B
B
C
A3a
B
C
C
B
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
A3a
C
B
B
B

120 000,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
127 500,00
120 000,00
120 000,00
127 500,00
120 000,00
118 847,20
120 000,00
119 500,00
120 000,00
120 000,00
127 500,00
95 000,00
86 235,00
120 000,00
120 000,00
102 500,00
102 500,00
120 000,00
127 500,00
127 500,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
75 750,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
120 000,00
95 000,00
95 000,00
102 500,00
120 000,00
127 500,00
120 000,00
102 500,00
95 000,00
127 500,00
120 000,00
102 500,00
120 000,00
127 500,00
120 000,00
120 000,00
86 486,25
102 500,00
120 000,00
127 500,00
127 500,00
102 500,00
120 000,00
127 500,00
102 500,00
102 500,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
127 500,00
127 500,00
91 187,25
95 000,00
120 000,00
127 500,00
120 000,00
120 000,00
100 569,75
127 500,00
120 000,00
127 500,00

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

000957
000967
000978
000984
000987
000988
000993
001002
001005
001012
001020
001027
001030
001036
001045
001050
001051
001055
001062
001063
001086
001090
001092
001099
001107
001111
001113
001114
001123
001124
001131
001150
001151
001160
001168
001171
001177
001179
001180
001183
001184
001193
001201
001204
001210
001216
001217
001219
001224
001225
001227
001230
001231
001235
001238
001246
001249
001255
001256
001261
001272
001273
001276
001285
001295
001296
001301
001308
001318
001339
001347
001349
001352
001361

Marita
Zdeněk
Miluše
Lukáš
Vlastimil
Pavel
Lucie
Petr
Martin
Dana
Zbyněk
Pavel
Kateřina
Monika
Jaroslav
Martin
Petr
Roman
Libuše
Lucie
Jaroslav
Jiří
Robin
Roman
Hana
Milan
Zdeňka
Jakub
Jan
František
Josef
Zdeněk
Anežka
Romana
Petra
Zdeněk
Lubomír
Michal
Ladislav
Martina
Zuzana
Anna
Radka
Miroslav
Petr
Marie
Blanka
Bohdana
Růžena
Lukáš
Jan
Václav
Hana
Vlastimil
Jiřina
Josef
Barbora
Pavel
Hana
Jaroslava
Josef
Karel
Gabriela
Květoslava
Růžena
Věra
Pavel
Miloš
Iveta
Czeslawa Božena
Josef
Tomáš
Ondrej
Alena

Cimrman
Úlehla
Lojková
Rubeš
Zítko
Saar
Nobisová
Brožovský
Machek
Bartůňková
Tomek
Stříbrný
Blanárová
Konturová
Leksa
Krejza
Schauer
Rabas
Trnčáková
Ryšavá
Špička
Paul
Sokol
Chadima
Langhammerová
Dyrynk
Soukupová
Prachfeld
Polák
Fidrmuc
Zimák
Zatočil
Česalová
Mašková
Balatá
Kvarda
Malý
Turnovský
Turek
Zaoralová
Česalová
Ptáková
Matyášová
Forró
Slováček
Vágnerová
Endrštová
Poráčová
Michálková
Čermák
Žáža
Mareček
Hloušková
Jílek
Lísková
Štěpánek
Suchá
Šťastný
Hrdá
Esserová
Smrčka
Štěpán
Bláhová
Sotaková
Ševčíková
Liptáková
Bakoši
Otoupalík
Kolouchová
Brzobohatá
Budka
Turek
Benko
Uhrová

1987
1958
1962
1972
1976
1970
1982
1962
1987
1968
1955
1968
1978
1986
1955
1990
1947
1966
1961
1989
1959
1979
1991
1967
1990
1957
1978
1994
1969
1941
1987
1960
1962
1935
1985
1968
1953
1982
1971
1969
1966
1936
1984
1972
1967
1951
1949
1970
1954
1978
1991
1951
1950
1982
1969
1952
1991
1968
1975
1952
1972
1966
1967
1977
1972
1966
1938
1944
1974
1951
1949
1971
1976
1958

Štětí
Blšany
Měcholupy
Dušníky
Děčín
Chbany
Vilémov
Roudnice nad Labem
Varnsdorf
Krásný Dvůr
Dolní Poustevna
Šluknov
Velký Šenov
Lovečkovice
Dolní Poustevna
Chodouny
Horní Řepčice
Blatno
Roudnice nad Labem
Podbořanský Rohozec
Lipno
Labská Stráň
Velký Šenov
Šluknov
Světec
Černěves
Dolní Poustevna
Klapý
Rumburk
Ústí nad Labem
Postoloprty
Velký Šenov
Slatina
Třebívlice
Snědovice
Tuchořice
Slatina
Most
Kámen
Mlékojedy
Slatina
Velké Březno
Žalhostice
Dobrná
Žatec
Vědomice
Krásný Dvůr
Libčeves
Varnsdorf
Jirkov
Prackovice nad Labem
Šluknov
Slatina
Ctiněves
Vědomice
Býčkovice
Peruc
Dolní Poustevna
Křesín
Česká Kamenice
Velký Šenov
Čeradice
Mikulášovice
Horní Jiřetín
Kryry
Krásný Dvůr
Bitozeves
Žatec
Mikulášovice
Děčín
Liběšice
Libčeves
Kryštofovy Hamry
Libochovice

4/5

Litoměřice
Podbořany
Žatec
Roudnice nad Labem
Děčín
Kadaň
Kadaň
Roudnice nad Labem
Varnsdorf
Podbořany
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Litoměřice
Rumburk
Roudnice nad Labem
Litoměřice
Chomutov
Roudnice nad Labem
Podbořany
Žatec
Děčín
Rumburk
Rumburk
Bílina
Roudnice nad Labem
Rumburk
Lovosice
Rumburk
Ústí nad Labem
Louny
Rumburk
Lovosice
Lovosice
Litoměřice
Žatec
Lovosice
Most
Děčín
Litoměřice
Lovosice
Ústí nad Labem
Litoměřice
Děčín
Žatec
Roudnice nad Labem
Podbořany
Louny
Varnsdorf
Chomutov
Lovosice
Rumburk
Lovosice
Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem
Litoměřice
Louny
Rumburk
Lovosice
Děčín
Rumburk
Žatec
Rumburk
Litvínov
Podbořany
Podbořany
Žatec
Žatec
Rumburk
Děčín
Litoměřice
Louny
Kadaň
Lovosice

B
B
B
C
B
A3a
B
C
B
C
B
B
B
B
B
B
A3a
B
C
B
B
A3a
B
C
B
B
C
B
B
B
B
C
B
C
A3r
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
C
B
B
C
B
C
B
A3a
C
B
B
C
B
C
C
B
A3a
B
B
B
B
B
B
B
C
C
B
A3a
B

127 500,00
120 000,00
120 000,00
102 500,00
127 500,00
120 000,00
120 000,00
102 500,00
127 500,00
95 000,00
120 000,00
127 500,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
127 500,00
120 000,00
120 000,00
94 825,50
120 000,00
120 000,00
115 301,76
120 000,00
102 500,00
127 500,00
120 000,00
95 000,00
127 500,00
127 500,00
127 500,00
127 500,00
95 000,00
127 500,00
102 500,00
100 000,00
127 500,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
102 500,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
90 981,00
120 000,00
120 000,00
102 500,00
120 000,00
102 500,00
127 500,00
127 500,00
95 000,00
127 500,00
120 000,00
97 500,00
120 000,00
78 750,00
82 500,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
127 500,00
120 000,00
120 000,00
120 000,00
127 500,00
120 000,00
101 714,25
86 893,50
120 000,00
120 000,00
127 500,00

292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340

001364
001366
001414
001429
001432
001433
001442
001446
001448
001452
001462
001463
001464
001491
001493
001501
001504
001505
001507
001508
001515
001519
001522
001524
001532
001538
001540
001544
001551
001554
001557
001559
001562
001567
001570
001575
001578
001581
001582
001587
001588
001591
001598
001610
001617
001625
001633
001666
001667

František
Zdenka
Andrea
Martin
Věra
Zdeněk
Jiří
Václav
Antonín
Kamila
David
Jaroslava
Filip
Tereza
Jan
Vladimíra
Jana
Štěpánka
Dana
Miroslav
Irena
Petr
Petra
Vladimír
Pavel
Roman
Rudolf
Jaroslava
Jaroslav
Milada
Romana
Jan
Marie
Štefan
Petr
Iveta
Miroslav
Milena
Jaroslav
Jiří
Lucie
Markéta
Alois
Petr
Zděnka
Marta
Antonín
Petr
František

Kopp
Choltová
Procházková
Hajný
Grajcaríková
Novák
Herout
Kalous
Klíma
Matuszová
Fizer
Dittrichová
Kohout
Chabová
Novák
Czaková
Uriková
Vlasáková
Stránská
Borský
Pavelková
Stejskal
Vázlerová
Čeliš
Hahndorf
Filip
Knespl
Váňová
Richter
Homolová
Košťálová
Major
Ehmigová
Franko
Jirův
Malá
Bezouška
Nováková
Vaško
Primus
Tomanová
Bálková
Bouše
Křivka
Jandová
Papežová
Kubát
Kastl
Plíšek

Legenda:
A3a - automatický kotel pouze na biomasu
A3r - kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním
B - tepelné čerpadlo
C- plynový kondenzační kotel

1951
1971
1974
1962
1946
1991
1974
1963
1964
1986
1981
1959
1991
1989
1981
1942
1980
1975
1963
1956
1964
1956
1974
1961
1980
1972
1958
1950
1956
1961
1979
1984
1954
1947
1977
1973
1977
1969
1983
1957
1982
1990
1950
1955
1967
1956
1949
1951
1959

Vědomice
Čeradice
Kovářská
Děčín
Štětí
Peruc
Děčín
Měrunice
Nová Ves v Horách
Krupka
Žatec
Holedeč
Rumburk
Varnsdorf
Lipno
Martiněves
Domoušice
Vejprty
Slatina
Mikulášovice
Dolní Poustevna
Šluknov
Nepomyšl
Bechlín
Liběšice
Horní Jiřetín
Libčeves
Česká Kamenice
Želenice
Horní Jiřetín
Horní Jiřetín
Vysoká Pec
Vilémov
Chabařovice
Šluknov
Dolní Poustevna
Děčín
Klapý
Úštěk
Lovečkovice
Jirkov
Velký Šenov
Lom
Ústí nad Labem
Mikulášovice
Šluknov
Polerady
Mikulášovice
Mikulášovice

Roudnice nad Labem
Žatec
Kadaň
Děčín
Litoměřice
Louny
Děčín
Bílina
Litvínov
Teplice
Žatec
Žatec
Rumburk
Varnsdorf
Žatec
Roudnice nad Labem
Louny
Kadaň
Lovosice
Rumburk
Rumburk
Rumburk
Podbořany
Roudnice nad Labem
Litoměřice
Litvínov
Louny
Děčín
Most
Litvínov
Litvínov
Chomutov
Kadaň
Ústí nad Labem
Rumburk
Rumburk
Děčín
Lovosice
Litoměřice
Litoměřice
Chomutov
Rumburk
Litvínov
Ústí nad Labem
Rumburk
Rumburk
Most
Rumburk
Rumburk

Počet žádostí dle požadovaného typu zařízení
39
6
217
78
340
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B
B
A3a
C
B
B
A3a
B
B
C
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
C
B
B
B
C
B
B
B
C
A3a
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A3a
C
C
B
A3r
C
B
A3a
B
C

127 500,00
120 000,00
120 000,00
90 000,00
127 500,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
120 000,00
91 224,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
92 250,00
120 000,00
120 000,00
127 500,00
120 000,00
95 000,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
102 500,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
58 207,50
127 500,00
127 500,00
120 000,00
120 000,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
127 500,00
127 500,00
127 500,00
120 000,00
95 000,00
95 000,00
127 500,00
107 500,00
95 000,00
127 500,00
120 000,00
120 000,00
95 000,00
39 673 978,95

bod 9.6 příloha č.1.pdf k usnesení č. 020/80R/2019

bod 9.6 příloha č.2.pdf k usnesení č. 020/80R/2019

bod 10.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 023/80R/2019

Příloha č. 2

ŽADATELÉ O ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU "STABILIZACE LÉKAŘŮ, ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A FARMACEUTŮ V ÚSTECKÉM KRAJI" V AKADEMICKÉM ROCE 2019/2020
Důvod zařazení žadatele do stipendijního
programu
počet akademických
roků, na které je
stipendista zařazen ve splnění kritéria
stipendijním
potřeb
programu
poskytovatelů

vyjádření zájmu
budoucího
zaměstnavatele o
uzavření budoucí
pracovní smlouvy s
žadatelem

Číslo žádosti

Jméno, příjmení, titul

1/SPL/2019

BARCAL Vilém

Děčín

5

ano

ano

2/SPL/2019

JANCYKOVÁ Barbora

Teplice

6

ano

ano

3/SPL/2019

KALIVODOVÁ Andrea

6

ano

ano

4/SPL/2019

KOPALOVÁ Tereza

5

ano

ano

5/SPL/2019

KUCHAŘOVÁ Sára

Ústí nad Labem

6

ano

ano

6/SPL/2019

RŮŽIČKOVÁ Lenka

Litoměřice

6

ano

ano

Trvalé bydliště

Vysoká škola

Děčín 2
Praha 2

fakulta

studovaný obor

standard
ní doba
studov studova
aný
ného
ročník oboru

bod 10.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 023/80R/2019

Příloha č. 3

ŽADATELÉ O VÝPLATU STIPENDIA NA DALŠÍ AKADEMICKÝ ROK (AKADEMICKÝ ROK 2019/2020)

číslo žádosti

jméno, příjmení, titul

7/SPL/2015

HATYLÁKOVÁ Petra

trvalé bydliště

VŠ

Fakulta

Studovaný obor

studovaný
ročník (na
který je
poskytnuto
stipendium)

standar
dní
doba
studova Termín podání žádosti o
ného
výplatu stipendia na další
oboru akademický rok

Splnění podmínek pro
výplatu stipendia na
další akademický rok

6

02.10.2019 ano

6

08.10.2019 ano

Děčín

6

04.09.2019 ano

Chomutov

6

01.10.2019 ano

Teplice

6

11.10.2019 ano

Teplice

6

14.10.2019 ano

24/SPL/2016 WEISSOVÁ Kamila
KOTOUSOVÁ (Bušáková)
1/SPL/2017 Barbora

Děčín

5

23.09.2019 ano

Louny

6

06.09.2019 ano

3/SPL/2017

GEORGIEVOVÁ Sofie

Kadaň

5

15.10.2019 ano

4/SPL/2017

HEJDOVÁ Karolína

Žatec

6

26.08.2019 ano

5/SPL/2017

KASL Jakub

5

03.10.2019 ano

6

11.10.2019 ano

6

23.09.2019 ano

6

06.08.2019 ano

5

23.09.2019 ano

6

06.09.2019 ano

Ústí nad Labem

22/SPL/2015 FILIPOVÁ Stanislava

Proboštov

17/SPL/2016 SCHNEIDEROVÁ, Jana
19/SPL/2016 SZABÓ Daniel
22/SPL/2016 VAŇKOVÁ Kateřina
23/SPL/2016 VYBULKA, Jan

Chomutov

11/SPL/2018 SLEPIČKOVÁ Zuzana
1/SPL/2018

ÁCSOVÁ Kateřina

2/SPL/2018

BARCÍKOVÁ Alice

3/SPL/2018

KMÍNEK Jan

5/SPL/2018

KOŽOUŠEK Filip

Litvínov 8
Děčín
413 01
Roudnice n.L.
Děčín
Ústí nad
Labem

Příloha č. 3

číslo žádosti

jméno, příjmení, titul

trvalé bydliště

6/SPL/2018

MAREŠOVÁ Karina

Labem

8/SPL/2018

SONNENBERGOVÁ Šárka

VŠ

Fakulta

studovaný
ročník (na
který je
poskytnuto
stipendium)

Studovaný obor

standar
dní
doba
studova Termín podání žádosti o
ného
výplatu stipendia na další
oboru akademický rok

Splnění podmínek pro
výplatu stipendia na
další akademický rok

Ústí nad

11/SPL/2018 ŽÁKOVÁ Pavla

Teplice
í

6

11.10.2019 ano

6

16.09.2019 ano

5

01.10.2019 ano

bod 10.2 priloha 6.pdf k usnesení č. 023/80R/2019

Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo dodatku:

18/SML5086/SOPD/ZD
18/SML5086/01/SOPD/ZD

DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE – STIPENDIA
A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY
uzavřené dne 6. 12. 2018
dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
RSDr. Stanislavem Rybákem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého
kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz /+420 475 657 435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
1630952/0800
Dále jen „Poskytovatel stipendia“
a
Poskytovatel zdravotních služeb
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:
Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
25488627
Dále jen „Budoucí zaměstnavatel“
a
Příjemce
MUDr. Anna Součková
Bydliště:
Datum narození:
E-mail/telefon:
Bank. spojení:
Dále jen „Absolvent“

Jirkov

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
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DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE – STIPENDIA
A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY
K REALIZACI STIPENDIJNÍHO PROGRAMU „STABILIZACE LÉKAŘŮ, ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A FARMACEUTŮ
V ÚSTECKÉM KRAJI“ UZAVŘENÉ DNE 6. 12. 2018 (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke změnám na straně Absolventa a z důvodu změny
dříve uvedených skutečností se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Bydliště:
bydlištěm:

Chomutov Absolventa se ruší a nově se nahrazuje
Jirkov

a dále se článek V., odst. 7 písm. c) ruší a nahrazuje textem, který nově zní
c) Stipendistovi musí být adresována na adresu
Jirkov.

MUDr. Součková Anna,

2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Stipendista i Budoucí zaměstnavatel prohlašují, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v tomto dodatku v registru smluv, popř. Budoucí
zaměstnavatel disponuje souhlasem osob uvedených na své straně s uveřejněním
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhali znečitelnění. Smluvní strany se
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Poskytovatel stipendia, který
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána budoucímu
zaměstnavateli na e-mail: sekretariat@kzcr.eu a Absolventovi na e-mail:
Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. xxx/xxR/2019 ze
dne 30. 10. 2019.
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V Ústí nad Labem dne

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel stipendia
Ústecký kraj
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana
Ústeckého kraje (na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 016/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019)

Absolvent
MUDr. Součková Anna

V Ústí nad Labem dne

…………………………………………….
Budoucí zaměstnavatel
Krajská zdravotní a.s.
Ing. Petr Fiala, generální ředitel
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo dodatku:

17/SML3873-6/SPL/2017/SoPD/ZD
17/SML3873/01-6/SPL/2017/SoPD/ZD

DODATEK Č. 2
ke SMLOUVĚ POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE – STIPENDIA
A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY
uzavřené dne 19. 12. 2017
dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
RSDr. Stanislavem Rybákem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého
kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420 475 657 435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
1630952/0800
Dále jen „Poskytovatel stipendia“
a
Poskytovatel zdravotních služeb
Krajská zdravotní, a.s.
Sídlo:
Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
25488627
Dále jen „Budoucí zaměstnavatel“
a
Příjemce
MUDr. Kreisslová Anežka
Bydliště:
Datum narození:
E-mail/telefon:
Bank. spojení:
Dále jen „Absolvent“

Chomutov

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
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DODATEK Č. 2
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE – STIPENDIA
A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY
K REALIZACI STIPENDIJNÍHO PROGRAMU „STABILIZACE LÉKAŘŮ, ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A FARMACEUTŮ
V ÚSTECKÉM KRAJI“ UZAVŘENÉ DNE 19. 12. 2017 (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke změnám na straně Absolventa a z důvodu změny
dříve uvedených skutečností se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Bydliště:

Jirkov Absolventa se ruší a nově se nahrazuje bydlištěm:
Chomutov

a dále se článek V., odst. 7 písm. c) ruší a nahrazuje textem, který nově zní
c) Stipendistovi musí být adresována na adresu MUDr. Kreisslová Anežka,
.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Stipendista i Budoucí zaměstnavatel prohlašují, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v tomto dodatku v registru smluv, popř. Budoucí
zaměstnavatel disponuje souhlasem osob uvedených na své straně s uveřejněním
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhali znečitelnění. Smluvní strany se
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Poskytovatel stipendia, který
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána budoucímu
zaměstnavateli na e-mail: sekretariat@kzcr.eu a Absolventovi na e-mail:
Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. xxx/xxR/2019 ze
dne 30. 10. 2019.
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V Ústí nad Labem dne

V ………………… dne ………………..

…………………………………………….

………………………………………………

Poskytovatel stipendia
Ústecký kraj
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana
Ústeckého kraje (na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 016/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019)

Absolvent
MUDr. Kreisslová Anežka

V Ústí nad Labem dne

…………………………………………….
Budoucí zaměstnavatel
Krajská zdravotní a.s.
Ing. Petr Fiala, generální ředitel
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Krajský úřad
Číslo smlouvy: 16/SML4625-9/SPL/2016/SoPD/ZD
Číslo dodatku: 16/SML4625/02-9/SPL/2016/SoPD/ZD

DODATEK Č. 2
ke SMLOUVĚ POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE – STIPENDIA
A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY
uzavřené dne 2. 12. 2016
dle ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
RSDr. Stanislavem Rybákem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého
kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz / 475 657 435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
1630952/0800
Dále jen „Poskytovatel stipendia“
a
Poskytovatel zdravotních služeb
DVDent spol. s. r.o.
Sídlo:
Chovatelů 336, 413 01 Vědomice
Zastoupený:
MUDr. Danielem Svobodou, jednatelem
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
25435710
DIČ:
CZ25435710
Dále jen „Dosavadní budoucí zaměstnavatel“
a
Poskytovatel zdravotních služeb
Enta Dent s.r.o.
Sídlo:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem-centrum
Zastoupený:
MUDr. Lenkou Nátekovou, jednatelkou
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
28712714
DIČ:
CZ28712714
Dále jen „Nový budoucí zaměstnavatel“
a
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Příjemce
MDDr. KAŠPAROVÁ Nikola
Bydliště:
Datum narození:
E-mail/telefon:
Číslo účtu:
Dále jen „Absolvent“

Lovosice

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2
ke SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE – STIPENDIA
A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY
K REALIZACI STIPENDIJNÍHO PROGRAMU „STABILIZACE LÉKAŘŮ, ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A FARMACEUTŮ
V ÚSTECKÉM KRAJI“ UZAVŘENÉ DNE 2. 12. 2016 (DÁLE JEN „SMLOUVA“)

1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke změně na straně Dosavadního budoucího
zaměstnavatele a Absolventa, a z důvodu změny dříve uvedených skutečností se strany
tohoto dodatku dohodly na následující změně Smlouvy:
Smluvní strana ve Smlouvě označená jako Budoucí zaměstnavatel, se mění,
kdy Dosavadní budoucí zaměstnavatel ze Smlouvy vystupuje a na místo Budoucího
zaměstnavatele vstupuje do Smlouvy jako nabyvatel práv a povinností Nový budoucí
zaměstnavatel, a to
Poskytovatel zdravotních služeb
Enta Dent s.r.o.
Sídlo:
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem-centrum
Zastoupený:
MUDr. Lenkou Nátekovou, jednatelkou
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:28712714
DIČ:
CZ28712714
Dále jen „Nový budoucí zaměstnavatel“
2. Nový budoucí zaměstnavatel prohlašuje, že přebírá práva a povinnosti Budoucího
zaměstnavatele, tj. Dosavadního budoucího zaměstnavatele plynoucí ze Smlouvy
a nastupuje do závazkového vztahu Budoucího zaměstnavatele - Dosavadního budoucího
zaměstnavatele, kdy přijímá smluvní vztah plynoucí ze Smlouvy, jaký tu je v době jeho
nástupu do Smlouvy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Stipendista i Budoucí zaměstnavatel prohlašují, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v tomto dodatku v registru smluv, popř. Budoucí
zaměstnavatel disponuje souhlasem osob uvedených na své straně s uveřejněním
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osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhali znečitelnění. Smluvní strany se
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Poskytovatel stipendia, který
zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Dosavadnímu
budoucímu zaměstnavateli na e-mail:
Novému budoucímu
zaměstnavateli
na
a
Absolventovi
na
e-mail:
Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. xxx/xxR/2019 ze
dne 30. 10. 2019.

V Ústí nad Labem dne

V ………………… dne ………….........

…………………………………………….

……………………………………………

Poskytovatel stipendia
Ústecký kraj
RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana
Ústeckého kraje (na základě pověření dle
usnesení Rady Ústeckého kraje
č. 016/69R/2019 ze dne 22. 5. 2019)

Absolvent
MDDr. Nikola Kašparová

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

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

…………………………………………….

…………………………………………….

Dosavadní budoucí zaměstnavatel
DVDent spol. s r.o.
MUDr. Daniel Svoboda

Nový budoucí zaměstnavatel
Enta Dent s.r.o.
MUDr. Lenka Náteková

Přílohy:
Příloha č. 1 – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia a o uzavření budoucí
pracovní smlouvy č. 16/SML4625-9/SPL/2016/SoPD/ZD uzavření dne
2. 12. 2016
Příloha č. 2 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia
a o uzavření
budoucí
pracovní
smlouvy
č.
16/SML4625/019/SPL/2016/SoPD/ZD uzavřený dne 30. 5. 2018
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Krajský úřad
Číslo smlouvy u poskytovatele:
Číslo smlouvy u příjemce:

16/SML4625-9/SPL/2016/SoPD/ZD

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE – STIPENDIA
A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY
uzavřená dle ust. §10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem kraje
Kontaktní osoba: Ing. Petr Severa, vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého
kraje
E-mail/telefon: severa.p@kr-ustecky.cz/+420475657435
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
882733379/0800
Dále jen „Poskytovatel stipendia“
a
Poskytovatel zdravotních služeb
DVDent spol. s. r.o.
Sídlo:
Chovatelů 336, 413 01 Vědomice
Zastoupený:
MUDr. Danielem Svobodou, jednatelem
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
25435710
DIČ:
CZ25435710
Bank. spojení:
Dále jen „Budoucí zaměstnavatel“
a
Příjemce
KAŠPAROVÁ Nikola
Bydliště:
Datum narození:
E-mail/telefon:
Bank. spojení:
Dále jen „Stipendista“ nebo „Absolvent“

Lovosice

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
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Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace - stipendia a o uzavření
budoucí pracovní smlouvy (dále jen „smlouva“)
Preambule
Tato smlouva je uzavírána v souladu se „Stipendijním programem Stabilizace lékařů,
zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji“ (dále jen „Stipendijní program“), který je
přílohou č. 1 k této smlouvě. Program byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. 24/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015, ve znění aktualizace ze dne 25. 4. 2016 usnesením
č. 20/29Z/2016.
Neinvestiční dotace – stipendium (dále jen „Stipendium“) je poskytováno na základě žádosti
o její poskytnutí ze dne 26. 9. 2016.
Článek I.
Úvodní ustanovení

1.

Stipendista navštěvuje
obor

ročník prezenčního studia na
, (dále jen „studium“).

2.
3.

Předpokládaný termín ukončení studia je
Stipendium se poskytuje na 3 akademické roky.
Článek II.
Předmět smlouvy

1.

Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých Poskytovatel stipendia
Stipendistovi poskytne Stipendium pro účely financování studia, tedy na úhradu nákladů
vzniklých při studiu v daném akademickém roce.

2.

Předmětem této smlouvy je dále ujednání o Závazku Stipendisty pracovat
bezprostředně po řádném ukončení studia a získání specializované způsobilosti lékaře,
nebo odborné způsobilosti k výkonu zubního lékaře nebo farmaceuta v hlavním
pracovním poměru u Budoucího zaměstnavatele, případně u právního nástupce
Budoucího zaměstnavatele, v jeho zdravotnickém zařízení a vykonávat přitom
zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta tolik kalendářních let, na
kolik let bylo poskytnuto Stipendium.
Poskytovatel vyplatí Stipendistovi Stipendium celkové výši 150 000 Kč, tedy 50 000 Kč
pro každý akademický rok studia, počínaje . ročníkem studia až do jeho ukončení
v souladu s podmínkami Stipendijního programu, který je nedílnou součástí této
smlouvy jako příloha č. 1 a v souladu s touto smlouvou.

3.

Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1.

Poskytovatel stipendia se zavazuje:
a) vyplatit Stipendistovi Stipendium jednorázově ve výši 50 000 Kč pro akademický rok
2016/2017, jelikož byly splněny podmínky pro zařazení Stipendisty do Stipendijního
programu,
b) vyplatit Stipendistovi, na základě jeho žádosti v souladu s článkem III. Stipendijního
programu, Stipendium pro každý další akademický rok jednorázově ve výši
50 000 Kč až do doby ukončení jeho studia. Podmínkou poskytnutí Stipendia pro
každý další akademický rok je, aby student splnil jednotlivé podmínky dle
Stipendijního programu,

strana 2 / 6

c) vyplatit bezhotovostně na bankovní účet Stipendistovi první Stipendium do 30 dnů od
uzavření smlouvy,
d) vyplatit bezhotovostně na bankovní účet Stipendistovi každé další Stipendium
v případě splnění podmínek dle článku VI. Stipendijního programu do 3 měsíců od
zahájení akademického roku, na který je Stipendium určeno.

2.

Budoucí zaměstnavatel se zavazuje:
a) uzavřít se Stipendistou pracovní smlouvu nejpozději do 6 měsíců po získání
specializované způsobilosti lékaře nebo odborné způsobilosti k výkonu povolání
zubního lékaře nebo farmaceuta, jejímž předmětem bude výkon povolání lékaře,
zubního lékaře nebo farmaceuta v oboru
s místem výkonu práce
v DVDent spol. s r.o., Chovatelů 336, 413 01 Vědomice, IČ: 25435710 (dále jen
„pracovní smlouva“),
b) umožnit Absolventovi, který získal specializovanou způsobilost lékaře, nebo
odbornou způsobilost k výkonu zubního lékaře nebo farmaceuta, pracovat u něj v
hlavním pracovním poměru a vykonávat přitom zdravotnické povolání lékaře, zubního
lékaře nebo farmaceuta tolik kalendářních let, na kolik let mu bylo poskytnuto
Stipendium,
c) umožnit Absolventovi, který získal odbornou způsobilost k výkonu lékaře, a který o to
bude mít zájem, pracovat u něj v hlavním pracovním poměru a vykonávat přitom
zdravotnické povolání lékaře pod odborným dohledem lékaře se specializovanou
způsobilostí v příslušném oboru,
d) projednat s Poskytovatelem stipendia nejméně 3 měsíce dopředu výpověď
z pracovního poměru Absolventa z důvodů uvedených v § 52 písm. a) – c) zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je
Absolvent povinen strpět přechod jeho závazku na jiného poskytovatele zdravotních
služeb v Ústeckém kraji, do té doby než jiný vhodný poskytovatel zdravotních služeb
vstoupí do Smlouvy,
e) projednat s Poskytovatelem stipendia bezodkladně výpověď z pracovního poměru
Absolventa z důvodů uvedených v § 52 písm. d) – h) zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
f) informovat bezodkladně Poskytovatele stipendia o výpovědi či jiném ukončení
pracovního poměru ve všech ostatních případech.

3.

Stipendista se zavazuje:
a) ode dne uzavření smlouvy dodržovat všechny podmínky stanovené Stipendijním
programem pro Stipendistu a Absolventa,
b) oznámit Poskytovateli stipendia řádné ukončení studia absolvováním studia v
příslušném studijním programu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení studia.
Stipendista se stává Absolventem. Absolvent předloží k oznámení vysokoškolský
diplom a dodatek k diplomu, a to v originále nebo v podobě úředně ověřené kopie.
Dále doloží čestné prohlášení, že Stipendium, které obdržel v posledním roce
studia, bylo použito pro účely financování studia, tedy na úhradu nákladů vzniklých
při studiu v daném akademickém roce,
c) do 15 dnů ode dne ukončení studia oznámit Poskytovateli stipendia ukončení studia
z jiného důvodu, než je uveden v předchozím odstavci. Stipendista je v takovém
případě povinen vrátit poskytnuté Stipendium za každý akademický rok na bankovní
účet Ústeckého kraje ve lhůtě do 90 dnů ode dne oznámení o ukončení studia,
d) informovat písemně Poskytovatele stipendia o veškerých změnách svých
identifikačních údajů (např. změna příjmení, změna trvalého bydliště, změna
kontaktních informací atp.), nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy tato změna
nastala, a to po celou dobu trvání svého Závazku vyplývajícího ze smlouvy,
e) oznámit písemně Poskytovateli stipendia získání specializované způsobilosti lékaře,
a to nejpozději do 30 dnů ode dne získání specializované způsobilosti. Absolvent
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f)

g)

h)

i)

předloží k oznámení diplom o specializaci v příslušném specializačním oboru, a to v
originále nebo v podobě úředně ověřené kopie,
po získání specializované způsobilosti lékaře, nebo odborné způsobilosti k výkonu
povolání zubního lékaře nebo farmaceuta splnit svůj Závazek pracovat u Budoucího
zaměstnavatele (poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji) v hlavním
pracovního poměru (výkon závislé výdělečné činnosti) a vykonávat přitom
zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta tolik kalendářních let,
na kolik let mu bylo poskytnuto Stipendium. Plnění tohoto Závazku se dokládá kopií
pracovní smlouvy, nebo písemným prohlášením Budoucího zaměstnavatele, pokud
byla pracovní smlouva uzavřena před získáním specializované způsobilosti lékaře,
nebo odborné způsobilost k výkonu povolání zubního lékaře nebo farmaceuta.
Pracovní smlouva s Budoucím zaměstnavatelem musí být uzavřena nejpozději
do 6 měsíců, po získání specializované způsobilosti lékaře, nebo odborné
způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře nebo farmaceuta,
dokládat minimálně 1x ročně, do 30 dnů ode dne rozhodné skutečnosti, nejpozději
však do 31. 12. aktuálního kalendářního roku, plnění Závazku Poskytovateli
stipendia. Závazek je plněn, je-li z předložených dokladů patrné, že místo výkonu
závislé činnosti je vykonáváno u Budoucího zaměstnavatele uvedeného ve Smlouvě
a to nejméně po dobu tolika kalendářních let, na kolik let bylo poskytnuto
Stipendium,
vrátit poskytnuté Stipendium za každý akademický rok na bankovní účet Ústeckého
kraje ve lhůtě do 90 dnů v případě výpovědi z pracovního poměru z důvodů
uvedených v § 52 písm. f) – h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů,
použít Stipendium na své studium a přípravu na své povolání u budoucího
zaměstnavatele a v souladu s podmínkami Stipendijního programu, v jehož rámci je
Stipendium poskytnuto.
Článek IV.
Publicita

1.

Smluvní strany jsou povinny v případě informování sdělovacích prostředků
o Stipendijním programu uvést fakt, že Stipendijní program byl podpořen Ústeckým
krajem (Poskytovatelem stipendia).

2.

V případě, že smluvní strany připraví v rámci realizace Stipendijního programu nějaký
výstup typu publikací, internetových stránek či prezentací, uvedou skutečnost, že
Stipendijní program podpořil Poskytovatel stipendia (dále „Sponzorský vzkaz“) v
provedení respektující logomanuál Poskytovatele stipendia. Smluvní strany podpisem
smlouvy stvrzují, že se s daným logomanuálem seznámily.

3.

Smluvní strany jsou povinny předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského
vzkazu“ ke schválení Poskytovateli stipendia, případně upravit návrh podle námitek
Poskytovatele stipendia a předložit ho Poskytovateli stipendia ke konečnému schválení.
Za Poskytovatele stipendia rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních
stran.

4.

Smluvní strany jsou povinny prezentovat Poskytovatele stipendia v následujícím
rozsahu, a to nejméně po dobu realizace Stipendijního programu:
a) prezentace Poskytovatele stipendia u příležitostí spojených s propagací a realizací
Stipendijního programu,
b) umístění loga Poskytovatele stipendia na všech materiálech souvisejících
s propagací a realizací Stipendijního programu,
c) umístění loga poskytovatele stipendia a aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz
na internetových stránkách souvisejících s realizací Stipendijního programu.
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5.

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

Článek V.
Ostatní ujednání

1.

Student souhlasí se zveřejněním svého jména, adresy a výše Stipendia a se zápisem
těchto údajů do veřejně přístupného informačního registru vedeného Krajským úřadem
Ústeckého kraje. Tato smlouva bude zveřejněna dle § 10d odst. 1 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, na úřední desce Poskytovatele stipendia způsobem umožňujícím dálkový
přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, což se týká i případných dodatků ke
smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění.

2.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, případně také příslušná
ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce či zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu.
Stipendista nebo Absolvent může Smlouvu ukončit výpovědí bez uvedení důvodu.
V takovém případě se má za to, že Stipendista nesplnil podmínky Stipendijního
programu. Stipendista je v takovém případě povinen vrátit poskytnuté Stipendium za
každý akademický rok na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě do 90 dnů podání
výpovědi.

3.

4.

Absolvent může ukončit Smlouvu výpovědí v průběhu plnění Závazku. V takovém
případě se má za to, že Stipendista nesplnil podmínky Stipendijního programu.
Stipendista je v takovém případě povinen vrátit alikvotní část poskytnutého Stipendia za
každý akademický rok, za který nesplnil Závazek, na bankovní účet Ústeckého kraje ve
lhůtě do 90 dnů ode dne podání výpovědi.

5.

Ústecký kraj může ukončit Smlouvu výpovědí pouze tehdy, jestliže právo Stipendisty na
Stipendium trvale zaniklo, z důvodů uvedených ve Stipendijním programu.

6.

Případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem stipendia a Stipendistou či Absolventem
při poskytování Stipendia rozhoduje Ministerstvo financí ve smyslu ustanovení § 10b
odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Veškerá korespondence vůči
a) Poskytovateli stipendia musí být adresována na adresu Ústecký kraj – Krajský
úřad, odbor zdravotnictví, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem nebo
elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) na adresu epodatelna@krustecky.cz popř. datovou schránkou ID t9zbsva.
b) Budoucímu zaměstnavateli musí být adresována na adresu DVDent spol. s r.o.,
Chovatelů 336, 413 01 Vědomice.
c) Stipendistovi musí být adresována na adresu KAŠPAROVÁ Nikola,
.
V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní
přepravou byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.

7.

8.

Další práva a povinnosti smluvních stran jsou obsaženy ve Stipendijním programu, který
je přílohou této smlouvy.
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STIPENDIJNÍ PROGRAM
Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji
Dne 3. 9. 2014 byla Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválena Strategie podpory zdraví a rozvoje
zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015 - 2020. Z této strategie vyplývá podpora rozvoje
zdravotních služeb na území kraje. S tou je nedílně spojeno personální zabezpečení zdravotních
služeb, jejich dostupnost a vybavenost a podpora vědy a výzkumu zejména ve smyslu výchovy
a vzdělávání studentů zdravotnických škol a lékařských fakult.
Poskytovatelé zdravotních služeb v Ústeckém kraji však dlouhodobě řeší nedostatek zdravotnického
personálu – lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a i nelékařských zdravotních pracovníků.
Stipendijní program Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji reaguje na
dlouhodobou potřebu posílení počtu zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají zdravotnické
povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta u poskytovatelů zdravotních služeb v Ústeckém kraji
ve snaze zajistit plnění priorit, vyplývajících z výše uvedeného strategického dokumentu.
Stipendijní program Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů v Ústeckém kraji (dále jen
„Stipendijní program“) představuje souhrn pravidel a podmínek pro zařazení studenta do
Stipendijního programu a následné poskytování Stipendia. Stipendium je určeno studentům
prezenčního studia šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor
Všeobecné lékařství), pětiletého magisterského programu Zubní lékařství (studijní obor Zubní
lékařství) a pětiletého magisterského programu Farmaceut (studijní obor Farmacie) na
lékařských fakultách vysokých škol v České republice, studujícím studijní programy
akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Stipendijní program vychází z oblastí podpory definovaných v čl. I. bodu 2) písmen d) a e) Zásad pro
poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Ústeckého kraje.V souladu s těmito
okruhy se jedná o podporu v oblasti vzdělávání a zdravotnictví.
Pro účely Stipendijního programu je:
A. Studijní program šestiletý magisterský program Všeobecné lékařství (studijní obor
Všeobecné lékařství), nebo pětiletý magisterský program Zubní lékařství (studijní obor Zubní
lékařství), nebo pětiletý magisterský program Farmaceut (studijní obor Farmacie) akreditovaný
MŠMT na lékařských fakultách vysokých škol v České republice.
B. Žadatelem student dosud nezařazený do Stipendijního programu.
C. Stipendistou žadatel zařazený do Stipendijního programu.
D. Absolventem stipendista, který úspěšně ukončil vysokoškolské studium – viz ustanovení
§ 55 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
E. Stipendiem částka ve výši stanovené Stipendijním programem, určená k úhradě nákladů
stipendisty souvisejících s jeho studiem v období jednoho akademického roku, vyplácena
jedenkrát ročně. Jedná se o neinvestiční formu dotace a slučitelnou podporu ve smyslu
čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.
F. Závazkem závazek absolventa, který získal specializovanou způsobilost lékaře, nebo
odbornou způsobilost k výkonu povolání zubního lékaře nebo farmaceuta, pracovat
u poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji v hlavním pracovního poměru a
vykonávat přitom zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta, tolik
kalendářních let, na kolik let mu bylo poskytnuto Stipendium.
G. Poskytovatel stipendia je Ústecký kraj poskytující Stipendium ve výši stanovené
Stipendijním programem.
H. Budoucí zaměstnavatel poskytovatel zdravotních služeb v Ústeckém kraji, u kterého
Absolvent vykoná Závazek.
I. Smlouva je „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (stipendia) a o uzavření
budoucí pracovní smlouvy“.
I.

Základní kritéria Stipendijního programu a Stipendia

1. Na zařazení Žadatele do Stipendijního programu a na získání Stipendia není právní nárok. Výběr
Stipendistů bude probíhat v závislosti na potřebách poskytovatelů zdravotních služeb (Budoucích
zaměstnavatelů) v Ústeckém kraji.
2. Žadatel bude zařazen do Stipendijního programu za podmínky, že Budoucí zaměstnavatel vyjádří
zájem o uzavření budoucí pracovní smlouvy se Žadatelem formou prohlášení dle článku III.
bodu 3.
3. Stipendium je stanoveno částkou 50 000 Kč pro akademický rok. Stipendium bude poskytováno
Stipendistovi v ročních splátkách převodem na jím určený bankovní účet. První Stipendium je
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4.

5.

6.
7.

8.
9.

poskytnuto obvykle do 1 měsíce od uzavření smlouvy. Každé další Stipendium je dle smlouvy
poskytnuto obvykle do 3 měsíců od zahájení akademického roku.
Počet Žadatelů, které lze pro akademický rok zařadit do Stipendijního programu, předpokládaný
celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Ústeckého kraje na podporu
stanoveného účelu, kvóty pro jednotlivá kritéria hodnocení žádosti, aktuální termíny Stipendijního
programu a lhůty pro podání žádostí stanovuje Rada Ústeckého kraje v návaznosti na rozpočet
kraje, obvykle do 31. 5. kalendářního roku na nadcházející akademický rok. Rada Ústeckého
kraje rovněž jmenuje výběrovou komisi pro hodnocení žádostí o zařazení do Stipendijního
program pro aktuální akademický rok.
Studentovi, se kterým bude uzavřena Smlouva, vznikne právo na poskytnutí Stipendia pro
akademický rok, ve kterém byla Smlouva uzavřena. Okamžikem účinnosti Smlouvy je zařazen do
Stipendijního programu. Stipendistovi tím vzniká podmíněné právo na Stipendium pro každý další
akademický rok studia v souladu s podmínkami Stipendijního programu a Smlouvy.
Žadatelé, kteří budou zařazeni do Stipendijního programu nemohou čerpat stipendium z jiného
stipendijního programu vyhlášeného Ústeckým krajem.
Stipendium bude poskytováno pouze po dobu standardní doby studia a to od akademického
roku, v němž byl Žadatel zařazen do Stipendijního programu. Studium lze přerušit nejvýše na
2 roky, s tím, že po dobu přerušení studia Stipendium nenáleží. Opakovat ročník lze za celou
dobu studia Studijního programu maximálně dvakrát, k tomu blíže viz čl. VII tohoto programu.
Na rozhodování při zařazení žadatele do Stipendijního programu a na plnění Smlouvy se
nevztahuje správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.).
Plnění závazku musí být započato nejpozději 6 měsíců po získání specializované způsobilosti
lékaře, nebo odborné způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře nebo farmaceuta.
II. Podmínky zařazení Žadatele do Stipendijního programu, kritéria hodnocení žádosti

1. Žadatel o zařazení do Stipendijního programu musí mít trvalé bydliště v České republice.
2. Žadatel o zařazení do Stipendijního programu je studentem, studujícím prezenční studium
šestiletého magisterského programu Všeobecné lékařství (studijní obor Všeobecné lékařství),
nebo pětiletého magisterského programu Zubní lékařství (studijní obor Zubní lékařství), nebo
pětiletého magisterského programu Farmaceut (studijní obor Farmacie) akreditovaného MŠMT na
lékařské fakultě vysoké školy v České republice.
3. Žadatel o zařazení do Stipendijního programu je studentem, který úspěšně ukončil nejméně první
ročník Stipendijním programem určeného studijního programu.
4. Pokud žadatel splní podmínky Stipendijního programu, jsou stanoveny kritéria pro hodnocení
žádosti takto:
- na 1. místě jsou upřednostňovány potřeby poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové
péče v Ústeckém kraji vyjádřené prohlášením budoucího zaměstnavatele, který s žadatelem
uzavře budoucí pracovní smlouvu;
- na 2. místě jsou upřednostňovány potřeby poskytovatelů zdravotních služeb následné lůžkové
péče a dlouhodobé lůžkové péče v Ústeckém kraji vyjádřené prohlášením budoucího
zaměstnavatele, který s žadatelem uzavře budoucí pracovní smlouvu;
- na 3. místě je upřednostňována potřeba lékařů s odborností praktický lékař, nebo praktický
lékař pro děti a dorost, nebo zubní lékař, a nebo farmaceut v Ústeckém kraji, vyjádřené
prohlášením budoucího zaměstnavatele, který s žadatelem uzavře budoucí pracovní smlouvu;
- v případě potřeb jiných poskytovatelů zdravotních služeb a u jiných odborností než jsou
uvedeny výše, jsou žádosti vyhodnocovány Poskytovatelem stipendia individuálně;
- a to až do vyčerpání finanční alokace na Stipendijní program, přičemž platí, že finanční
alokace na Stipendijní program v daném kalendářním roce nemusí být vyčerpána.
III.

Žádost o zařazení do Stipendijního programu
a o výplatu Stipendia pro první akademický rok,
ve kterém může být Stipendium poskytnuto

1. Formulář žádosti o zařazení do Stipendijního programu je zveřejněn na internetových stránkách
Ústeckého kraje http://www.kr-ustecky.cz.
2. Přílohami žádosti o zařazení do Stipendijního programu jsou:
a)
ověřený doklad o trvalém bydlišti v České republice
b)
potvrzení o studiu, které vydá příslušná vysoká škola, ne starší 30 dnů
c)
souhlas s nakládáním s osobními údaji a souhlas se zveřejněním informace o zařazení
žadatele do Stipendijního programu
d)
motivační dopis (odůvodňující vhodnost žadatele pro zařazení do Stipendijního programu a
důvody pro výběr specializace lékaře, nebo odborné způsobilosti k výkonu zubního lékaře
nebo farmaceuta)
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e)
prohlášení pravdivosti uváděných údajů.
f) prohlášení poskytovatele zdravotních služeb na území Ústeckého kraje (Budoucího
zaměstnavatele), který s žadatelem uzavře budoucí pracovní smlouvu (lze doložit dodatečně,
nejpozději však před rozhodnutím o zařazení žadatele do Stipendijního programu).
3. Žádost o zařazení do Stipendijního programu a o výplatu Stipendia pro první rok poskytnutí
Stipendia musí být podána
v termínu stanoveném Radou Ústeckého kraje pro aktuální
akademický rok, na adresu Ústecký kraj – Krajský úřad, odbor zdravotnictví (dále jen odbor ZD),
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem nebo elektronicky, (se zaručením elektronickým
podpisem) na adresu epodatelna@kr-ustecky.cz popř. datovou schránkou ID t9zbsva. Uvedená
adresa je rovněž konzultačním místem pro vyhlášený Stipendijní program.
IV. Postup při zařazování do Stipendijního programu
1. Odbor ZD provádí formální kontrolu doručených žádostí o zařazení do Stipendijního programu.
Nesplnění podmínek pro zařazení Žadatele do Stipendijního programu bude Žadateli oznámeno
obvykle do 30. 11. kalendářního roku, v němž byla žádost podána.
2. Posouzení žádostí, splňujících podmínky pro zařazení do Stipendijního programu, probíhá
v závislosti na potřebách poskytovatelů zdravotních služeb v Ústeckém kraji (Budoucích
zaměstnavatelů). Odbor ZD je oprávněn si vyžádat od žadatele dodatečné informace nezbytné
pro posouzení žádosti, stejně tak projednat doručenou žádost (popřípadě si vyžádat stanovisko)
s poskytovatelem zdravotních služeb, u kterého budoucí Absolvent může vykonat Závazek.
3. O výsledku posouzení a zařazení žadatele do Stipendijního programu rozhoduje Rada Ústeckého
kraje na nejbližším jednání po posouzení žádostí výběrovou komisí.
4. Žadatelé, vybraní k zařazení rozhodnutím Rady Ústeckého kraje do Stipendijního programu,
budou vyzváni k uzavření Smlouvy obvykle do 30. 11. kalendářního roku.
5. Žadatelé, kteří nebyli po posouzení žádosti zařazeni do Stipendijního programu, jsou o této
skutečnosti vyrozuměni obvykle do 30. 11. kalendářního roku, v němž byla žádost podána.
V. Uzavření Smlouvy a zajištění Závazku
1. Smlouvu uzavírá Poskytovatel stipendia, Žadatel a Budoucí zaměstnavatel. Uzavřením Smlouvy
se žadatel stává Stipendistou.
2. Poskytovatel stipendia se ve Smlouvě zavazuje poskytnout Stipendium po dobu standardní doby
studia a to od akademického roku, v němž byl žadatel zařazen do Stipendijního programu.
3. Žadatel se ve Smlouvě zavazuje dodržovat všechny podmínky stanovené Stipendijním
programem pro Stipendistu a Absolventa.
4. Budoucí zaměstnavatel se ve Smlouvě zavazuje umožnit Absolventovi, který získal
specializovanou způsobilost lékaře, nebo odbornou způsobilost k výkonu zubního lékaře nebo
farmaceuta, pracovat u něj v hlavním pracovním poměru a vykonávat přitom zdravotnické
povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta tolik kalendářních let, na kolik let mu bylo
poskytnuto Stipendium.
5. Budoucí zaměstnavatel se ve smlouvě zavazuje umožnit Absolventovi, který získal odbornou
způsobilost k výkonu lékaře, a který o to bude mít zájem, pracovat u něj v hlavním pracovním
poměru a vykonávat přitom zdravotnické povolání lékaře pod odborným dohledem lékaře se
specializovanou způsobilostí v příslušném oboru.
VI.

Žádost o výplatu Stipendia pro další akademický rok,
ve kterém může být Stipendium poskytnuto

1. Formulář žádosti o výplatu Stipendia je zveřejněn na internetových stránkách Ústeckého kraje
http://www.kr-ustecky.cz.
2. Povinnými přílohami žádosti o výplatu Stipendia jsou:
a) potvrzení o studiu, které vydá příslušná vysoká škola, ne starší 30 dnů
b) čestné prohlášení, že Stipendium, které Stipendista obdržel v předchozím roce, bylo použito
pro účely financování studia, tedy na úhradu nákladů vzniklých při studiu v daném
akademickém roce
c) prohlášení pravdivosti uváděných údajů.
3. Žádost o výplatu Stipendia pro další akademický rok, ve kterém může být Stipendium poskytnuto,
musí být podána nejpozději do 15. 10. kalendářního roku na adresu Ústecký kraj – Krajský úřad,
odbor zdravotnictví (dále jen „odbor ZD“), Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem nebo
elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) na adresu epodatelna@kr-ustecky.cz popř.
datovou schránkou ID t9zbsva.
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VII. Opakování ročníku a přerušení studia
1. Stipendista písemně oznamuje Poskytovateli stipendia opakování ročníku a to nejpozději do 30
dnů ode dne rozhodné skutečnosti.
2. Opakovat ročník lze ve Studijním programu maximálně dvakrát s tím, že po dobu opakování
ročníku Stipendium nenáleží. Při dalším opakování ročníku se má za to, že Stipendista nesplnil
podmínky Stipendijního programu. Stipendista je v takovém případě povinen vrátit poskytnuté
Stipendium za každý akademický rok na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě do 90 dnů ode
dne oznámení o dalším opakování ročníku.
3. Stipendista písemně oznamuje poskytovateli Stipendia přerušení studia a to nejpozději do 30 dnů
ode dne rozhodné skutečnosti, s uvedením důvodu pro přerušení studia.
4. Stipendista má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či
rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství. Doba přerušení studia po uznanou dobu
rodičovství se nezapočítává do celkové doby přerušení studia.
5. Studium lze přerušit a studium tím prodloužit nejvýše o 2 roky, s tím, že po dobu přerušení studia
Stipendium nenáleží. Při delším přerušení studia se má za to, že Stipendista nesplnil podmínky
Stipendijního programu. Stipendista je v takovém případě povinen vrátit poskytnuté Stipendium za
každý akademický rok na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě do 90 dnů ode dne oznámení
o ukončení studia.
VIII.

Povinnosti Stipendistů, Absolventů a Budoucích zaměstnavatelů

1. Stipendista písemně oznamuje poskytovateli Stipendia řádné ukončení studia absolvováním
studia v příslušném studijním programu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení studia.
Stipendista se stává Absolventem. Absolvent předloží k oznámení vysokoškolský diplom
a dodatek k diplomu, a to v originále nebo v podobě úředně ověřené kopie. Zároveň Absolvent
doloží Čestné prohlášení, že Stipendium, které obdržel v daném akademickém roce, bylo použito
pro účely financování studia, tedy na úhradu nákladů vzniklých při studiu v daném akademickém
roce.
2. Stipendista je povinen do 15 dnů ode dne ukončení studia oznámit Poskytovateli stipendia
ukončení studia z jiného důvodu, než je uveden v odst. 1. Stipendista je v takovém případě
povinen vrátit poskytnuté Stipendium za každý akademický rok na bankovní účet Ústeckého kraje
ve lhůtě do 90 dnů ode dne oznámení o ukončení studia.
3. Stipendista a Absolvent písemně informují odbor ZD o veškerých změnách svých identifikačních
údajů (např. změna příjmení, změna trvalého bydliště, změna kontaktních informací atp.),
nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala, a to po celou dobu trvání svého
závazku vyplývajícího se Smlouvy.
4. Absolvent písemně oznamuje Poskytovateli stipendia získání specializované způsobilosti lékaře, a
to nejpozději do 30 dnů ode dne získání specializované způsobilosti. Absolvent předloží k
oznámení diplom o specializaci v příslušném specializačním oboru, a to v originále nebo v podobě
úředně ověřené kopie.
IX. Plnění Závazku
1. Absolvent, který získal specializovanou způsobilost lékaře, nebo odbornou způsobilost k výkonu
povolání zubního lékaře nebo farmaceuta je povinen splnit svůj Závazek pracovat u Budoucího
zaměstnavatele (poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji) v hlavním pracovního poměru
(výkon závislé výdělečné činnosti) a vykonávat přitom zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře
nebo farmaceuta tolik kalendářních let, na kolik let mu bylo poskytnuto Stipendium. Plnění tohoto
Závazku se dokládá kopií pracovní smlouvy, nebo písemným prohlášením Budoucího
zaměstnavatele, pokud byla pracovní smlouva uzavřena před získáním specializované způsobilosti
lékaře, nebo odborné způsobilost k výkonu povolání zubního lékaře nebo farmaceuta. Pracovní
smlouva s Budoucím zaměstnavatelem musí být uzavřena nejpozději do 6 měsíců, po získání
specializované způsobilosti lékaře, nebo odborné způsobilost k výkonu povolání zubního lékaře
nebo farmaceuta.
2. Plnění Závazku Absolvent dokládá minimálně 1x ročně, do 30 dnů ode dne rozhodné skutečnosti,
nejpozději však do 31.12. aktuálního kalendářního roku. Závazek je plněn, je-li z předložených
dokladů patrné, že místo výkonu závislé činnosti je vykonáváno u Budoucího zaměstnavatele
uvedeného ve Smlouvě a to nejméně po dobu tolika kalendářních let, na kolik let bylo poskytnuto
Stipendium.
3. Absolvent má právo přerušit plnění závazku v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím,
přičemž do plnění závazku se započítává doba na řádné mateřské dovolené.
4. Budoucí zaměstnavatel je povinen projednat s Poskytovatelem stipendia nejméně 3 měsíce
dopředu výpověď z pracovního poměru Absolventa z důvodů uvedených v § 52 písm. a) – c)
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zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je
Absolvent povinen strpět přechod jeho závazku na jiného poskytovatele zdravotních služeb
v Ústeckém kraji, do té doby než jiný vhodný poskytovatel zdravotních služeb vstoupí do Smlouvy.
5. Budoucí zaměstnavatel je povinen projednat s Poskytovatelem stipendia bezodkladně výpověď
z pracovního poměru Absolventa z důvodů uvedených v § 52 písm. d) – h) zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Při výpovědi z pracovního poměru Absolventa z důvodů uvedených v § 52 písm. f) – h) zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, se má za to, že Stipendista
nesplnil podmínky Stipendijního programu. Stipendista je v takovém případě povinen vrátit
poskytnuté Stipendium za každý akademický rok na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě do 90
dnů ode dne oznámení o ukončení pracovního poměru.
7. Budoucí zaměstnavatel je povinen bezodkladně informovat Poskytovatele stipendia o výpovědi či
jiném ukončení pracovního poměru ve všech ostatních případech.
X. Postup při podání žádosti Absolventa o odložení plnění Závazku
1. Plnění Závazku může být Absolventovi odloženo na základě žádosti o odklad. Žádost musí být
důvodná (např. zahraniční studijní stáž ve lhůtě do 6 měsíců od ukončení vysokoškolského studia,
po dobu mateřské a rodičovské dovolené započaté ve lhůtě do 6 měsíců od ukončení
vysokoškolského studia) a doložena příslušnými doklady (např. potvrzení subjektu, u kterého
Absolvent koná studijní stáž).
2. O odložení Závazku Absolventa rozhoduje Rada Ústeckého kraje.
XI. Odstranění tvrdosti Stipendijního programu
1. Rada Ústeckého kraje může schválit v individuálním případě udělení výjimky z těchto pravidel
a prominout povinnost vrátit Stipendium v jeho celkové obdržené výši, nebo rozhodnout o vrácení
části poskytnutého Stipendia dle částečného splnění závazku Stipendisty. Žádost o udělení výjimky
musí být důvodná a doložena všemi rozhodnými skutečnostmi.
XII. Zánik práva na výplatu Stipendia
1. Trvalý zánik práva na Stipendium nastane, když Stipendista nepředloží ve lhůtě stanovené tímto
Stipendijním programem žádost o výplatu Stipendia pro další akademický rok, ve kterém může být
Stipendium poskytnuto, nebo nepředloží oznámení o opakování ročníku či přerušení studia, popř.
nesplní jiné podmínky stanovené Stipendijním programem. V těchto případech je Stipendista
povinen vrátit Stipendium v jeho celkové obdržené výši na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě
do 90 dnů ode dne zániku práva na Stipendium.
XIII.

Ukončení Smlouvy – výpověď ze Smlouvy

1. Stipendista nebo Absolvent může Smlouvu ukončit výpovědí bez uvedení důvodu. V takovém
případě se má za to, že Stipendista nesplnil podmínky Stipendijního programu. Stipendista je
v takovém případě povinen vrátit poskytnuté Stipendium za každý akademický rok na bankovní
účet Ústeckého kraje ve lhůtě do 90 dnů podání výpovědi.
2. Ústecký kraj může ukončit Smlouvu výpovědí pouze tehdy, jestliže právo Stipendisty na
Stipendium trvale zaniklo, z důvodů uvedených ve Stipendijním programu.
3. Absolvent může ukončit Smlouvu výpovědí v průběhu plnění Závazku. V takovém případě se má
za to, že Stipendista nesplnil podmínky Stipendijního programu. Stipendista je v takovém případě
povinen vrátit alikvotní část poskytnutého Stipendia za každý akademický rok, za který nesplnil
Závazek, na bankovní účet Ústeckého kraje ve lhůtě do 90 dnů ode dne podání výpovědi.
XIV.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Stipendijní program schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 29. 6. 2015 usnesením
č. 24/23Z/2015, ve znění aktualizace ze dne 25. 4. 2016 usnesením č. 20/29Z/2016.
2. Veškerá korespondence vůči Poskytovateli stipendia musí být adresována na adresu Ústecký
kraj – Krajský úřad, odbor zdravotnictví, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem nebo
elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) na adresu epodatelna@kr-ustecky.cz popř.
datovou schránkou ID t9zbsva.
3. Změny Stipendijního programu podléhají schválení Zastupitelstva Ústeckého kraje.
4. Každá individuální změna uzavřené Smlouvy podléhá schválení Radou Ústeckého kraje.
Příloha: – vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace – stipendia a o uzavření
budoucí pracovní smlouvy (aktualizované od akademického roku 2016/2017)
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Příloha č. 2

ŽADATELÉ O ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU "STABILIZACE NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V ÚSTECKÉM KRAJI" V AKADEMICKÉM/ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Číslo žádosti

Jméno, příjmení, titul

2/SPN/2019

DUCHKOVÁ Lenka

3/SPN/2019

NEVEČEŘALOVÁ Drahuše

1/SPN/2019

ROTT Michal

Vysoká škola/ Vyšší odborná
škola

Trvalé bydliště

Podbořany

Podbořany

fakulta

studovaný obor

Důvod zařazení žadatele do stipendijního programu
počet
akademických
vyjádření zájmu
standard roků, na které je
budoucího
splnění
ní doba stipendista
zaměstnavatele o
stanovené
studovan zařazen ve
splnění kritéria uzavření budoucí
kvóty pro
studovan ého
stipendijním
potřeb
pracovní smlouvy s
hodnocení
ý ročník oboru
programu
poskytovatelů
žadatelem
žádostí

neuvádí se

3,5

ano

ano

ano

neuvádí se

3,5

ano

ano

ano

neuvádí se

3,5

ano

ano

ano
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Příloha č. 3

ŽADATELÉ O VÝPLATU STIPENDIA NA DALŠÍ AKADEMICKÝ/ŠKOLNÍ ROK (AKADEMICKÝ/ŠKOLNÍ ROK 2019/2020)

číslo žádosti

jméno, příjmení, titul

1/SPN/2018

DEMETEROVÁ Naděžda

2/SPN/2018

HLAVÁČKOVÁ Kateřina

3/SPN/2018

SLÁMOVÁ Lucie

trvalé bydliště

VŠ nebo VOŠ

Fakulta

standar
dní
doba
studova
ného
oboru

Termín podání
žádosti o výplatu
stipendia na další
akademický/školní
rok

Splnění podmínek pro
výplatu stipendia na
další akademický/školní
rok

3

01.10.2019 ano

neuvádí se

3,5

17.09.2019 ano

neuvádí se

3,5

17.09.2019 ano

Žatec

Teplice

Studovaný obor

studovaný
ročník (na
který je
poskytnuto
stipendium)

bod 11.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 027/80R/2019

Krajský úřad
Číslo kraje:
Číslo věřitele:

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY
uzavřená podle ustanovení § 1879 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Sídlo:
Zastoupený:
IČO
DIČ
Bank. spojení:

Křižíkova 4-6, 186 50 Praha 8 - Karlín
David Švingr, Martin Siegel, jednatelé
45805202
CZ45805202, plátce DPH
ČSOB a.s., Na Příkopě 14, Praha 1

Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, oddíl C, vložka 11856
(dále jen „postupitel“)
a
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČO
DIČ
Bank. spojení:
Zástupce pro věcná jednání:
E-mail/telefon:
(dále jen „postupník“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 882733379/0800
Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní
obslužnosti
jerabek.j@kr-ustecky.cz/475 657 527

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY:
I.
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Preambule
1.

Postupník - kraj je územním společenstvím občanů, kdy je územním samosprávným
celkem a veřejnoprávní korporací ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Mezi úkoly kraje v samostatné působnosti patří
mimo jiné povinnosti plynoucí z vytváření, organizování a kontroly funkce systému
hromadné přepravy osob na území Ústeckého kraje podle zájmů a potřeb občanů.

2.

Postupitel a postupník konstatují, že dlužníkem – dopravcem Witbystar a.s. (dříve
BusLine a.s. nebo také TD BUS a.s.), IČO 283 60 010, DIČ CZ28360010, sídlem
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23781 (dále jen „dlužník“) došlo k přerušení
poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, a to mimo jiných, k porušení
závazku k zajištění elektronického odbavovacího systému (elektronické peněženky).
Bezprostředně tak bylo ohroženo fungování systému integrované dopravy Ústeckého
kraje (dále jen „IDS“) ohledně spravedlivé distribuce plateb mezi jednotlivými dopravci
zapojenými do IDS (Seznam dopravců zapojených do IDS je přílohou č. 7.). Deaktivací
elektronických peněženek BČK DÚK (bezkontaktní čipové karty Dopravy Ústeckého
kraje) vydaných původním dlužníkem Witbystar a.s. by došlo k přímému dopadu na
cestující. Cestujícími jsou převážně občané kraje, kteří využívají systém IDS, zejména
pak elektronické peněženky k cestě do zaměstnání na území Ústeckého kraje. Skrze
systém IDS je nepřímo působeno na vyšší míru zaměstnanosti a taktéž na vyšší životní
úroveň občanů na území Ústeckého kraje.

3.

Postupník prostřednictvím IDS koordinuje dopravu jakožto veřejné služby v přepravě
cestujících. Postupník má s postupitelem uzavřenou smlouvu o poskytování služeb
„provozování zúčtovacího centra DÚK“ ze dne 10. 1. 2017, č. 16/SML4977/OS/DS, která
je přílohou č. 1. Podle této smlouvy je postupitel povinen zajistit zúčtování
elektronického odbavovacího systému pro všechny dopravce zapojené do systému IDS
a postupníka.

4.

IDS systém je provozován v rámci veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou
linkovou dopravou, kdy s jednotlivými dopravci má postupník uzavřenou smlouvu o
veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje (vzor této smlouvy je přílohou č. 2). Postupitelovi
prostřednictvím provozování elektronického odbavovacího systému a zúčtování v rámci
IDS vznikla potřeba náhrady za vykonání závazků v rámci veřejné služby, kdy
postupitelovi zároveň vznikaly závazky na základě příkazních smluv o nabíjení
a akceptování elektronických peněženek na čipových kartách, vzájemném využívání
kupónů na čipových kartách a o poskytování služeb clearingového centra uzavřené mezi
jednotlivými dopravci zapojenými v rámci IDS a postupitelem (vzor příkazní smlouvy je
přílohou č. 3). Z příkazních smluv, se stejným obsahem (podle typu akceptace jízdních
dokladů) pro jednotlivé dopravce, je postupitel povinen v případě vystaveného
souhrnného dokladu s kladnou bilancí uhradit dopravci (příkazci) do deseti pracovních
dnů kladnou částku.

II.
Předmět smlouvy
1. a) Postupitel tímto prohlašuje, že je majitelem (věřitelem) pohledávky ve výši
357 191,98 Kč (slovy: třistapadesátsedmtisícjednostodevadesátjedna celých
devadesátosm korun českých) se zákonným úrokem z prodlení vůči dlužníkovi
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Witbystar a.s. (dříve BusLine a.s. nebo také TD BUS a.s.) IČO 283 60 010,
DIČ CZ28360010, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaný
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 23781, a to
z titulu plnění závazků z příkazních smluv a úhrad souhrnných dokladů s kladnou
bilancí vystavené dopravcům zapojeným v rámci IDS a zúčtovacího clearingového
centra, kterým byly vystaveny za dobití elektronických peněženek vydaných dlužníkem
a placení jízdného prostřednictvím těchto elektronických peněženek u jiných dopravců.
Seznam a označení jednotlivých kladných souhrnných bilanci je přílohou číslo 4.
Naproti těmto kladným souhrnným bilancím byly dlužníkovi postupitelem vystaveny
doklady záporné bilance souhrnných dokladů, které do dnešního dne dlužník
postupitelovi neuhradil. Seznam a označení jednotlivých záporných souhrnných bilanci
je přílohou číslo 5.
b) Postupitelovi vznikla pohledávka za dlužníkem tím, že řádně a včas z titulu
příkazních smluv uhradil za dlužníka kladné souhrnné bilance vůči ostatním
dopravcům, aniž by dlužník částku odpovídající poměru vzájemně vyúčtovaných
souhrnných bilancí uhradil postupitelovi. Postupitel dlužníka k úhradě jeho závazku
vyzval přípisem – předžalobní upomínky ze dne 26. 8. 2019. Kopie těchto přípisů je
přílohou č. 6.
c) Dlužník přestal plnit své závazky jakožto dopravce poskytující veřejné služby
v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou zajišťující dopravní obslužnost
Ústeckého kraje. Porušil svůj závazek k zajištění elektronického odbavovacího
systému (elektronické peněženky) tak, aby byl naplněn princip fungování IDS,
ve kterém jsou spravedlivě distribuovány platby mezi jednotlivými dopravci zapojenými
do IDS.
2.

Postupník prohlašuje, že byl dostatečně seznámen se všemi doklady, uvedenými v odst.
1. tohoto článku, a to v jejich originální podobě.

3.

Postupitel postupuje celou pohledávku specifikovanou v odst. 1. tohoto článku
bez souhlasu dlužníka.

4.

Postupitel výslovně prohlašuje, že pohledávka specifikovaná v odst. 1. tohoto článku je
způsobilá ve smyslu ustanovení § 1881 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, k postoupení, zejména že jejímu převodu na postupníka
nebrání žádná předchozí ani současná dohoda věřitele s dlužníkem.

5.

Postupitel touto smlouvou pohledávku dle odst. 1. tohoto článku s příslušenstvím
a se všemi právy s ní spojenými postupuje za sjednanou úplatu postupníkovi a ten ji
přijímá do svého vlastnictví.

6.

Postupitel se zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření této smlouvy prokázat
postupníkovi předložením příslušného písemného dokladu, že o postoupení pohledávky
řádně a bez zbytečného odkladu dlužníka vyrozuměl.

III.
Cena postoupené pohledávky
1.

Obě smluvní strany sjednávají cenu postupované pohledávky ve výši 357 191,98 Kč
(slovy: třistapadesátsedmtisícjednostodevadesátjedna celých devadesátosm korun
českých). Postupník je povinen zaplatit sjednanou cenu postupiteli do 30 pracovních dnů
od uzavření této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet
č.: 576658913/0300, vedený u ČSOB pobočka Praha 1.
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IV.
1.

Finanční prostředky shora uvedené jsou poskytovány v režimu podpory „de minimis“,
ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků
107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis uveřejněného
v Úředním věstníku Evropské unie L 352, 24. 12. 2013, s. 1.

2.

Postupitel prohlašuje, že nenastaly okolnosti, které by vylučovaly aplikaci pravidla
de minimis, zejména čl. 2 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, tj. že uhrazením ceny
za postoupenou pohledávkou, jenž je veřejnou podporou, nedojde k takové kumulaci
s jinou veřejnou podporu ohledně týchž nákladů, která by způsobila překročení povolené
míry veřejné podpory, a že v posledních 3 letech mu nebyla poskytnuta podpora
de minimis, která by v součtu s podporou de minimis poskytovanou na základě této
smlouvy překročila maximální částku povolenou právními předpisy ES upravujícími
oblast veřejné podpory.

3.

V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné subjekty v období 3 let
od nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce podpory povinen neprodleně po rozdělení
kontaktovat postupníka a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory
za účelem sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této smlouvy
rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu. Obdobně má postupitel povinnost
informovat postupníka v případě fúze či změně právní formy a v případě jeho zrušení
s likvidací. Při nesplnění daných povinnosti si postupitel a postupník sjednávají právo
od této smlouvy odstoupit.

V.
1.

Postupník tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem
Ústeckého kraje usnesením č. (bude doplněno) ze dne (bude doplněno).

2.

Postupitel tímto potvrzuje, že návrh na sjednání této smlouvy byl projednán v jeho
výkonném orgánu.

3.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 paré s platností originálu, přičemž postupitel obdrží 2
vyhotovení a postupník 2 vyhotovení.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru
smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů. Postupitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých
osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění,
v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede
postupník, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána
postupitelovi na e-mail:
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VI.
Podpisy smluvních stran
1.

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

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

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

……………………………….

……………………………………….

Ústecký kraj

ČSAD SVT Praha, s.r.o.

Příloha
1. Smlouva o poskytování služeb „provozování zúčtovacího centra DÚK“
2. Vzor smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou
dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
3. Vzor příkazní smlouvy o nabíjení a akceptování elektronických peněženek na
čipových kartách, vzájemném využívání kupónů na čipových kartách a o poskytování
služeb clearingového centra
4. Seznam a označení jednotlivých kladných souhrnných bilanci
5. Seznam a označení jednotlivých záporných souhrnných bilanci
6. Seznam předžalobních upomínek a kopie těchto přípisů
7. Seznam dopravců zapojených do IDS
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Článek I.
Předmět plnění a účel smlouvy
1. Touto smlouvou se Dodavatel zavazuje poskytovat pro Objednatele služby (plnění) za
účelem provozu zúčtovacího (clearingového) centra integrovaného dopravního systému
„Doprava Ústeckého kraje“ (DÚK) (dále jen zúčtovací centrum DÚK) v rozsahu a dle
podmínek níže stanovených.
2. Specifikace rozsahu plnění je uvedena v příloze č. 1, která je pro smluvní strany závazná
a je nedílnou součástí této smlouvy.
Článek II.
Termíny plnění smlouvy
1. Dodavatel se zavazuje zajišťovat řádný provoz zúčtovacího centra DÚK od 1.1.2017, za
podmínek dle této smlouvy. Za tímto účelem uzavře dodavatel s novými dopravci DÚK
smlouvy o poskytování služeb clearingového centra (již uzavřené smlouvy s dopravci
jsou dle vlastních podmínek dále platné). Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli
při uzavírání těchto smluv nezbytnou součinnost. Předmětem smluv je vymezení
vzájemných práv a povinností při předávání dat za účelem clearingu (zúčtování)
a způsob vzájemného vyúčtování transakcí mezi zapojenými dopravci.
2. Dodavatel se zavazuje vystavovat podklady pro vzájemné zúčtování mezi subjekty do 11.
kalendářního dne následujícího měsíce (případně prvního následujícího pracovního dne)
a to po celou dobu platnosti smlouvy.
Dodavatel se zavazuje v případě ukončení smlouvy kromě jiného vygenerovat konečné
sestavy definující seznam všech karet s nahranou dopravní aplikací DÚK, seznam
zůstatků elektronických peněz na jednotlivých kartách, seznam zůstatků elektronických
kuponů na jednotlivých kartách. Všechny seznamy budou vygenerovány ve stavu ke dni
ukončení smlouvy, do jednoho měsíce od ukončení smlouvy. Informace, které budou
jednotlivé seznamy obsahovat, jsou uvedeny v příloze č. 2 Data předá Dodavatel
Objednateli bezodkladně po vygenerování seznamů v elektronické podobě ve formátu
xml, nebo csv. Konkrétní strukturu dat navrhne Dodavatel.
Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Dodavatel se zavazuje vykonávat činnosti pro Objednatele v souladu s touto smlouvou
a v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel odpovídá za to, že poskytnuté
plnění odpovídá platným právním předpisům a je si vědom toho, že odpovídá za škodu
vzniklou Objednateli porušením svých povinností.
2. Dodavatel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí
a schopností. Dodavatel prohlašuje, že je schopen splnit předmět plnění této smlouvy
a nejsou mu známy žádné překážky bránící splnění smluvního závazku dle této smlouvy.
3. S údaji týkajícími se plnění dle této smlouvy bude Dodavatel zacházet šetrně
a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti prokazatelně výslovně
zproštěn Objednatelem. V případě porušení tohoto závazku si je Dodavatel vědom práva
Objednatele požadovat náhradu škody jemu vzniklé.
4. Dodavatel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které
by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly
ohrozit termíny stanovené touto smlouvou.
5. Zjistí-li Dodavatel, že nemůže předmět plnění provést za podmínek závazně plynoucích
z platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za
dalších podmínek dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit
povinnosti v dohodnutém termínu, uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele
s uvedením důvodů.
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6. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat plnění této smlouvy Dodavatelem. Zjistí-li
Objednatel, že Dodavatel provádí plnění v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby Dodavatel bez zbytečného odkladu odstranil vady
vzniklé vadným prováděním a plnění prováděl řádným způsobem. Jestliže Dodavatel tak
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Dodavatele by vedl
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit.
7. Dodavatel je povinen poskytnout nezbytné informace a veškeré nezbytné součinnosti
subjektům provádějícím audit a kontrolu u Objednatele týkající se poskytování služeb dle
této smlouvy.
8. Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou součinnost nutnou k zajištění
řádného poskytování služeb, a to na předchozí vyžádání ze strany Dodavatele.
9. Objednatel se zavazuje předat včas Dodavateli věci a informace, jež jsou nutné
k zařízení záležitosti, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat Dodavatel.
10. Objednatel se zavazuje informovat Dodavatele o všech skutečnostech, které mohou mít
vliv na plnění této smlouvy.
11. Objednatel se zavazuje informovat Dodavatele s třicetidenním předstihem o zařazení
dalšího dopravce do systému.
Článek IV.
Cena a platební podmínky
1. Cena za plnění (poskytování služeb) dle Článku II. této smlouvy je smluvními stranami
sjednána ve výši 41 000 Kč (slovy: čtyřicetjednatisíc korun českých) bez DPH za jeden
měsíc řádného provozu zúčtovacího centra DÚK. K této částce se připočítává DPH
v příslušné výši.
2. Požadavky nad rámec dohodnutého plnění jsou považovány za rozvoj provozovaného
řešení zúčtovacího centra DÚK a lze je realizovat po dohodě smluvních stran na základě
objednávky Objednatele.
3. Smluvní strany sjednaly tyto platební podmínky:
a. cenu za plnění smlouvy dle odst. 1 bude hradit Objednatel Dodavateli
měsíčně s tím, že datum zdanitelného plnění bude poslední den v příslušném
měsíci, podkladem pro fakturaci budou podklady pro měsíční zúčtování mezi
subjekty dle článku II. odst. 3,
b. cena za poskytování služeb rozvoje dle odst. 2 je smluvními stranami
sjednána ve výši 1 500 Kč / hodina (slovy: tisícpětset korun českých) bez
DPH. K této ceně se připočítává DPH v příslušné výši. Cena bude
Dodavatelem vyúčtována v případě, že Objednatel odsouhlasí akceptační
protokol. Tento akceptační protokol bude přílohou faktury.
4. Cenu za plnění bude Objednatel hradit Dodavateli na základě Dodavatelem vystavené
faktury s náležitostmi daňového dokladu a se splatností 21 dnů od doručení faktury
Objednateli. Za den úhrady ceny je považován den, kdy příslušná částka bude připsána
na účet Dodavatele.
Článek V.
Osoby oprávněné jednat ve věcech plnění smlouvy
1. Kontaktními osobami Objednatele ve věcech plnění této smlouvy jsou
2. Kontaktní osobou Dodavatele je
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Článek VI.
Odpovědnost za vady plnění
1. Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za vady plnění dle této smlouvy po dobu
zajišťování provozu zúčtovacího centra Dodavatelem. Vady plnění je Objednatel povinen
Dodavateli písemně nebo elektronicky oznámit bez zbytečného odkladu. Dodavatel se
zavazuje vady na své náklady odstranit do 30 dnů od doručení písemného oznámení
o vadě.
Článek VII.
Vlastnické právo a právo užití
1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací
předmětu této Smlouvy.
2. Veškerá data z odbavovacích zařízení dopravců DÚK zpracovaná a uchovaná během
provozu Zúčtovacího centra DÚK jsou majetkem Objednatele. Stejně tak jsou majetkem
Objednatele veškeré výstupní sestavy, které v průběhu plnění Smlouvy vytvoří Dodavatel
na základě dat dopravců DÚK.
3. V případě ukončení platnosti této Smlouvy je Dodavatel povinen předat veškerá data dle
odstavce 2 Objednateli.
Článek VIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
1. Objednatel je oprávněn požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši
1500,- Kč za každý započatý den prodlení s povinností dle článku II. 2.
2. V případě prodlení s úhradou ceny smluvní strany sjednaly úrok z prodlení ve výši 0,05
% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

Článek IX.
Odstoupení od smlouvy
1.

2.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit z důvodu uvedeného v článku III.
odst. 6 a dále pokud je Dodavatel v prodlení s plněním více jak 60 kalendářních dnů.
Dodavatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude Objednatel v prodlení
s placením sjednané ceny za poskytnuté služby v délce přesahující 90 dnů. Odstoupení
musí být provedeno písemně a doručeno Objednateli. V tomto případě se smlouva ruší
ode dne, kdy bude odstoupení doručeno Objednateli.
Odstoupením není dotčen nárok na náhradu škody a smluvní pokutu.
Článek X.
Závěrečná ustanovení
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Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb „Provozování zúčtovacího centra DÚK“

Specifikace požadavků na provozování zúčtovacího centra DÚK
1. Popis systému DÚK
1.1 Zónově-relační tarif a výpočet ceny jízdného
Integrovaný tarif DÚK je tarif zónově-relační. Území kraje bylo rozděleno na cca 410 tarifních zón
podle pravidla obec = zóna (existují i výjimky u územně členitých obcí, které jsou rozděleny na více
tarifních zón). Každá tarifní zóna má své označení třímístným číslem a názvem a je pro tarif
prezentovaná vždy jednou tarifní zastávkou. Tarifní zastávky sousedních zón jsou propojeny
tarifními hranami a každá hrana má délku v tarifních jednicích. Cena jízdného se odvíjí od součtu
tarifních jednic mezi výchozí a cílovou zónou, v případě cesty v rámci jedné tarifní zóny je počet
tarifních jednic roven 0 a pro zóny s MHD je cena stanovena separátně (a takové zóně je přiřazen i
speciální počet tarifních jednic).
Pro nalezení nejnižší ceny při cestě mezi zónami se používá Dijkstrův algoritmus. Při použití
různých druhů dopravy je samozřejmě možné, že se cestující nepohybuje vždy tímto nejkratším
směrem a proto jsou v tarifu vytvořeny tzv. kontrolní nadzóny, které ohraničují prostor, kudy se
cestující může v rámci zakoupené relace pohybovat. Kontrolních nadzón je stanoveno zhruba 82 a
v rámci tarifu je určena tzv. matice povolených cest, která ukazuje povolené nadzóny mezi výchozí
a cílovou zónou relačního jízdného.

1.2 Druhy jízdních dokladů DÚK
Jízdní doklady DÚK jsou z hlediska prostorové platnosti: jednozónové,relační
a síťovéJednozónová jízdenka platí v rámci jedné zóny, relační jízdenka platí z jedné výchozí zóny
do jiné cílové zóny. Síťová jízdenka je pak platná na definované síti (existují jak jízdenky platné na
celou síť DÚK, tak i na území DÚK + definovanou oblast v Německu).
Z hlediska časové platnosti se jízdní doklady dělí na jízdenky pro jednotlivou jízdu a na předplatní
časové jízdenky. Jízdenky pro jednotlivou jízdu mají časovou platnost stanovenou v minutách (45,
90, 120, 180 atp.) od okamžiku zakoupení, která se podobně jako cena jízdného odvíjí od počtu
tarifních jednic. Předplatní časové jízdenky jsou prodávány ve variantách: jednodenní (s platností
do 4:00 následujícího dne), dále pak se sedmidenní, třicetidenní,devadesátidenní,
stoosmdesátidenní, 365denní a roční časovou platností. Časové předplatní jízdenky umožňují
neomezené cestování v relaci a v časovém období, pro které byly zakoupeny.
Z hlediska formy se jízdní doklady DÚK dělí na papírové a elektronické jízdní doklady. Obecně
jsou přestupní nejen elektronické jízdenky, ale i papírové. Tarif DÚK konkrétně specifikuje, jaké
jízdní doklady jsou v které formě vydávány. Elektronické jízdní doklady jsou nahrané na
bezkontaktní čipové kartě DÚK.

1.3 Odlišnosti tarifu DÚK v zónách s MHD
Tarif DÚK bude platit i v městských hromadných dopravách ve městech, které leží na území
Ústeckého kraje. Zde tarif DÚK bude absorbovat tarify vyhlášené radami měst a zároveň přitom
zohlední regule legislativy, které jsou v řadě bodů pro příměstskou a pro městskou dopravu
odlišné.
Relační jízdní doklady, pokud v rámci své relace obsahují zónu s MHD, platí v rámci své časové
platnosti i v této zóně s MHD. Jejich sortiment a platnost se bude plně řídit pravidly DÚK.
V prostředcích MHD se bude prodávat jen velmi omezený sortiment jízdních dokladů, předplatní
časové jízdenky se budou prodávat výhradně na předprodejích.
U ostatních dopravců (mimo provozovatele MHD) budou na území města jednozónové jízdní
doklady uznávány dle podmínek stanovených Tarifem DÚK.

1.4 Subjekty zapojené do krajského zúčtovacího centra DÚK a jejich role
Vydavatel karty – vydavatelem bezkontaktní čipové karty DÚK jsou v systému DÚK pouze někteří
dopravci, kteří tuto činnost zajišťují na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje. Činnost
vydávání karet DÚK zahrnuje jejich vydávání jednotlivým držitelům karet na základě jejich písemné
žádosti v případě osobní karty (a ústní v případě anonymní varianty karty), včetně správy jejich
životního cyklu. Vydavatel je povinen čísla vydaných karet pravidelně zasílat do zúčtovacího
centra. Stejně tak je povinen vydavatel karet pravidelně zasílat aktualizovaný seznam
blacklistovaných karet, přičemž blacklistace karty je prováděna v situacích popsaných
v Podmínkách o vydávání a užívání BČK DÚK.
Provozovatel Zúčtovacího centra DÚK – dodavatel služby – předmětu plnění, vítězný uchazeč ze
zadávacího řízení. Zúčtování je zajišťováno na základě smlouvy uzavřené s objednatelem.
Objednatel – Ústecký kraj, zadavatel veřejné zakázky. Je ve smluvním vztahu s Provozovatelem
ZC.
Poskytovatel služby – libovolný subjekt (např. dopravce) poskytující služby či zboží, jejichž úplata
je zúčtována v ZC. Je ve smluvním vztahu s Objednatelem.
Kmenový poskytovatel služby – subjekt, který je s držitelem karty ve smluvním vztahu jako
vydavatel (provozovatel) kartové aplikace. V případě užití elektronických peněz je jejich
vydavatelem. Kmenový dopravce= vydavatel dopravní aplikace DÚK je specifickým případem
v kartové aplikaci DÚK. Je ve smluvním vztahu s Objednatelem.
Držitel karty – koncový příjemce služby, v kartové aplikaci DÚK je to cestující. Je ve smluvním
vztahu s poskytovatelem služby, případně kmenovým poskytovatelem služby.
Model Zúčtovacího centra není statický a v průběhu plnění může docházet ke změně
poskytovatelů služby, případně k zavádění nových poskytovatelů služeb.
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1.5 Bezkontaktní čipové karty v integrovaném dopravním systému DÚK
V DÚK budou primárně používány bezkontaktní čipové karty DÚK- Mifare DESFire EV 1 8 kB.
Bezkontaktní čipová karta DÚK:

bude sloužit jako elektronická peněženka a nosič integrovaného jízdního dokladu u
všech dopravců DÚK

osobní BČK – je vydána konkrétnímu držiteli. Je opatřena fotografií držitele, jménem
a příjmením držitele a logickým číslem karty;

anonymní BČK – není vydána konkrétnímu držiteli. Je opatřena pouze logickým
číslem karty.
Dopravci v systému budou vystupovat jako správci aplikace DÚK na multifunkční kartě a zároveň
jako vydavatelé elektronických peněžních prostředků dle zákona o platebním styku. Tato role je
obecně nazývána „kmenový dopravce“, případně vydavatel karty. Svého vydavatele karty si
cestující volí již při podávání žádosti o vydání karty respektive žádosti o aktivaci aplikace DÚK
s ohledem na to, kterého dopravce má nejlépe dostupného pro řešení případných reklamací či
jiných problémů spojených s použitím karty v dopravě. Kmenovým dopravcem nemusí nutně být
všichni dopravci zapojení v DÚK, není to podmínkou.
Dopravci provozující veřejnou linkovou autobusovou dopravu v Ústeckém kraji budou pro
odbavování cestujících používat odbavovací systémy, které zvládnou odbavení cestujících na Tarif
DÚK v hotovosti či prostřednictvím bezkontaktní čipové karty Mifare DESFire EV1 8kB. Nástup
cestujících bude vždy předními dveřmi a řidič bude provádět kontrolu a prodej jízdních dokladů.
Vedle BČK DÚK jsou dopravci (zejména dopravci MHD) oprávněni využívat i své vlastní
bezkontaktní čipové karty. Vlastní čipové karty dopravců, které nejsou kartami BČK DÚK, budou
v rámci DÚK sloužit pouze jako nosiče peněz, prostřednictvím kterých lze uhradit papírový jízdní
doklad DÚK. Tyto tržby budou z pohledu zúčtovacího centra evidovány jako hotovostní transakce.

1.6 Vstupy do systému Zúčtovacího centra DÚK
Vstupními daty do systému Zúčtovacího centra DÚK jsou:

1.6.1 Transakční data
1. Transakční data z prodejních a odbavovacích zařízení jsou zasílána do ZC ve většině
případů ve stanoveném formátu (viz Příloha č.1_b)- podrobněji viz kapitola 1.6.2.
Akceptačním zařízením mohou být obecně jakákoliv zařízení, které slouží k prodeji zboží či
služeb či validaci jízdního dokladu (elektronického), podstatné je, aby zařízení bylo
schopno dodávat transakční data (dále jen transakce) ve stanoveném formátu a v případě
kartové aplikace DÚK i dle principů zúčtování uvedených v Příloze č. 1a. Jsou to zejména:
o Transakce o prodeji papírových i elektronických jízdních dokladů;
o Transakce související s odbavením cestujících ve veřejné dopravě, tj. prodej
elektronické a papírové jízdenky či časového kupónu zakoupených prostřednictvím
karty BČK DÚK, prodej jízdenek v hotovosti či na jinou kartu mimo kartovou aplikaci
a systém BČK DÚK;
o Transakce související s prodejem zboží nebo služeb souvisejících se systémem
BČK DÚK (jízdní řád, poplatek za služby na kartě);
o Transakce související s odbavením cestujících v kartové aplikaci BČK DÚK
v podobě validace/akceptace platných elektronických jízdních dokladů;
o Dobití (vybití bez prodeje služby) elektronické peněženky.
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o Systém musí být připraven i na zpracování dat o prodeji SMS jízdenek, které budou
dodávány z backoffice pro zpracování SMS jízdenek jednotlivých dopravních
podniků. Tato data nejsou v současné době zpracovávána, avšak ZC na ně musí
být připraveno.
o Systém musí být připraven i na zpracování dat o použití bezkontaktní platební karty
(nejen pro platbu, ale později možná i jako identifikátoru k prokázání nároku na
čerpání služby- za předpokladu, že identifikátor včetně služby bude uveden
v backoffice), které budou dodávány z jednotlivých odbavovacích systémů. Tato
data nejsou v současné době zpracovávána, avšak ZC na ně musí být připraveno.
Jedná se tedy o transakce související jak s odbavovacím systémem veřejné dopravy, tak
i o libovolné jiné transakce standardního formátu. Formát dat je uveden v Příloze č. 1b tohoto
dokumentu.

1.6.2 Transakční data zasílaná do ZC
Vedle akceptačních zařízení, která posílají do ZC transakční data ve formátu popsaném v Příloze
č.1b, existují však i další kanály odbavování cestujících (např. SMS jízdenky, papírové jízdenky
prodané ve stacionárních automatech), kdy se nepracuje s BČK DÚK a kdy zařízení/systémy
nejsou po HW ani SW stránce připraveny na zasílání dat do ZC DÚK. Způsob zasílání těchto dat je
pak dohodnut individuálně. Nejčastěji provozovatelé těchto systémů zasílají měsíční přehledy
s počtem prodaných jízdenek v dané ceně.

1.6.3 Transakční data dopravní aplikace DÚK
V následujících řádcích jsou detailně popsaná data z prodejních a odbavovacích zařízení DÚK.
Dodavatel ZC však musí počítat s tím, že tento výčet se v budoucnu může rozšířit o další zdroje
obdobných dat. Vždy však platí, že data jsou z prodejních a odbavovacích zařízení odesílána do
zúčtovacího centra ve formátu popsaném v Příloze č. 1b.

1.6.3.1
-

-

-

-
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Data z odbavovacích zařízení příměstské autobusové dopravy

Při prodeji nebo odbavení elektronického jízdního dokladu se do transakce zasílané do ZC
dostane údaj o čase odbavení, typu jízdního dokladu (tj. tarifu), časové platnosti (od-do),
ceně a způsobu úhrady, prodejci kuponu, vydavateli dopravní aplikace, číslu čipu karty
a o relaci, pro kterou byl jízdní doklad zakoupen. Do ZC jde dále údaj o nástupní zóně
cestujícího na dané lince, o číslu linky a spoje a číslu zařízení, kde k odbavení došlo.
V případě zakoupení papírového jízdního dokladu a jeho zaplacení v hotovosti se do ZC
dostane informace o čase odbavení, typu tarifu, částce, číslu linky a spoje a číslu zařízení,
kde k odbavení došlo.
V případě zakoupení papírového jízdního dokladu (pro držitele karty, pro spolucestujícího,
případně jízdenky pro spoluzavazadlo), a zaplacení těchto jízdních dokladů z EP se do ZC
dostane informace o čase odbavení, částce, číslu linky a spoje a číslu zařízení, kde
k odbavení došlo. Dále pak informace o číslu čipu karty, vydavateli dopravní aplikace
a o počátečním a konečném stavu EP (pokud bylo hrazeno z EP).
V případě dobíjení nebo vybíjení EP (vybíjení = zaplacení jízdního dokladu prostřednictvím
EP) se do ZC dostane údaj o čase, kdy k transakci došlo, číslu čipu karty, kmenovém
dopravci karty a o počátečním a konečném stavu EP. Do ZC jde dále údaj o číslu linky
a spoje a číslu zařízení, kde k odbavení došlo.

Při odbavení cestujícího na předprodejním místě dojde v níže uvedených případech
k následujícímu:
-

-

-

Při prodeji elektronického jízdního dokladu se do transakce zasílané do ZC dostane údaj
o typu jízdního dokladu (tj. tarifu), časové platnosti (od-do), ceně a způsobu platby, prodejci
kuponu, vydavateli karty, číslu čipu karty a o relaci, pro kterou byl jízdní doklad zakoupen.
Do transakce jde rovněž údaj o číslu zařízení, kde k odbavení došlo.
V případě zakoupení papírového jízdního dokladu a zaplacení tohoto jízdního dokladu z EP
se do ZC dostane informace o částce a číslu zařízení, kde k odbavení došlo. Dále pak
informace o číslu čipu karty, kmenovém dopravci karty a o počátečním a konečném stavu
EP. V případě hotovostní úhrady pak součástí nebude číslo čipu karty.
V případě dobíjení nebo vybíjení EP (vybíjení = zaplacení dokladu prostřednictvím EP) se
do ZC dostane údaj o čase, kdy k transakci došlo, číslu čipu karty, kmenovém dopravci
karty a o počátečním a konečném stavu EP. Do ZC jde i informace o čísle zařízení, kde
k transakci došlo.

1.6.3.2 Data z odbavovacích zařízení městské hromadné dopravy
Ve vozidle:
-

-

-

-

Při prodeji nebo odbavení elektronického jízdního dokladu se do transakce zasílané do ZC
dostane údaj o typu jízdního dokladu (tj. tarifu), časové platnosti (od-do), ceně, prodejci
kuponu, kmenovém dopravci karty, číslu čipu karty a o relaci, pro kterou byl jízdní doklad
zakoupen. Do ZC jde dále údaj o zóně, kde se cestující na dané lince odbavil, o číslu linky
a spoje a číslu zařízení, kde k odbavení došlo.
V případě zakoupení papírového jízdního dokladu a jeho zaplacení v hotovosti (za
předpokladu, že jízdní doklad vydá odbavovací zařízení), se do ZC dostanou informace
o typu jízdního dokladu, časové platnosti (od-do), ceně, prodejci jízdního dokladu a relaci,
pro kterou byl doklad vydán.
Do ZC se rovněž nebudou dostávat informace o počtu jízdenek označených
v označovacích ve vozidle (označují se pouze papírové jízdní doklady zakoupené
v trafikách a v doplňkovém prodeji u řidiče). Naopak se počítá s tím, že do ZC se budou
zasílat informace o jízdních dokladech zakoupených prostřednictvím sms zprávy případně
aplikace SEJF.
V případě zakoupení papírového jízdního dokladu pro spolucestujícího a zaplacení tohoto
jízdního dokladu z EP se do ZC dostane informace o částce, číslu linky a spoje a číslu
zařízení, kde k odbavení došlo. Dále pak informace o číslu čipu karty, kmenovém dopravci
karty a o počátečním a konečném stavu EP.

Na předprodejních místech dopravce:
-

-
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Při prodeji elektronického jízdního dokladu a papírového dokladu placeného z EP se do
transakce zasílané do ZC dostane údaj o typu jízdního dokladu (tj. tarifu), časové platnosti
(od-do), ceně, prodejci kuponu, kmenovém dopravci karty, číslu čipu karty a o relaci, pro
kterou byl jízdní doklad zakoupen. Do transakce jde dále údaj o číslu zařízení, kde
k odbavení došlo. V případě papírového jízdního dokladu placeného hotovostně jsou
uvedeny a do ZC zasílány všechny výše uvedené informace s výjimkou čísla čipu karty.
V případě dobíjení nebo vybíjení EP (vybíjení = zaplacení dokladu prostřednictvím EP) se
do ZC dostane údaj o číslu čipu karty, kmenovém dopravci karty a o počátečním
a konečném stavu EP. Do ZC jde i informace o čísle zařízení, kde k transakci došlo.

1.6.3.3 Data z odbavovacích zařízení drážní dopravy
Ve vozidle (při odbavení u průvodčího ve vlaku na přenosných pokladnách):
-

V případě zakoupení papírového jízdního dokladu a jeho zaplacení v hotovosti, se do ZC
zasílají informace o čase odbavení, čísle vlaku, o zónách, pro který byl jízdní doklad
zakoupen a o ceně jízdního dokladu. Do ZC není zasíláno číslo tarifu (což se projeví
v některých sestavách IDS).

Na předprodejních místech dopravce:
-

V případě zakoupení papírového jízdenky a hotovostní platby tohoto jízdního dokladu se do
ZC dostane informace o částce, čase a číslu zařízení, kde k odbavení došlo. A o zónách,
pro které byl jízdní doklad vydán.

1.6.3.4
-

-

-

-

Data z odbavovacích zařízení využívaných na turistických linkách (lodě,
vlaky)

Při prodeji nebo odbavení elektronického jízdního dokladu se do transakce zasílané do ZC
dostane údaj o čase odbavení, typu jízdního dokladu (tj. tarifu), časové platnosti (od-do),
ceně a způsobu úhrady, prodejci kuponu, vydavateli dopravní aplikace, číslu čipu karty
a o relaci, pro kterou byl jízdní doklad zakoupen. Do ZC jde dále údaj o nástupní zóně
cestujícího na dané lince, o číslu linky a spoje a číslu zařízení, kde k odbavení došlo.
V případě zakoupení papírového jízdního dokladu a jeho zaplacení v hotovosti se do ZC
dostane informace o čase odbavení, typu tarifu, částce, číslu linky a spoje a číslu zařízení,
kde k odbavení došlo.
V případě zakoupení papírového jízdního dokladu (pro držitele karty, pro spolucestujícího,
případně jízdenky pro spoluzavazadlo), a zaplacení těchto jízdních dokladů z EP se do ZC
dostane informace o čase odbavení, částce, číslu linky a spoje a číslu zařízení, kde
k odbavení došlo. Dále pak informace o číslu čipu karty, vydavateli dopravní aplikace
a o počátečním a konečném stavu EP (pokud bylo hrazeno z EP).
V případě dobíjení nebo vybíjení EP (vybíjení = zaplacení jízdního dokladu prostřednictvím
EP) se do ZC dostane údaj o čase, kdy k transakci došlo, číslu čipu karty, kmenovém
dopravci karty a o počátečním a konečném stavu EP. Do ZC jde dále údaj o číslu linky
a spoje a číslu zařízení, kde k odbavení došlo.

1.6.4 Globální seznamy karet a zařízení
Do zúčtovacího centra vstupují tyto seznamy:
-

-

-

Seznamy inicializovaných kartových aplikací a jejich aktualizace. Tyto seznamy se
importují přírůstkově (dávkově) ve stanovené periodě z backoffice jednotlivých vydavatelů
karet,
Seznamy blokovaných karet a blokovaných aplikací (blacklisty). Tyto seznamy se importují
v celém obsahu ve stanovené periodě z backoffice jednotlivých vydavatelů karet, kteří mají
možnost jimi vydané karty i blokovat;
Seznamy zařízení včetně blokovaných zařízení, případě seznamy SAM v zařízeních. Tyto
seznamy se generují od dopravců.

1.6.5 Statická data
Za statická data vstupující do Zúčtovacího centra se považují např. tarifní data a ceníky, popis
tarifního systému DÚK.
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1.6.6 Soubor pravidel
Vstupem do Zúčtovacího centra je popis principů zúčtování, který je uveden v Příloze č. 1a tohoto
dokumentu včetně svých příloh. Správcem dokumentu je Odbor dopravy a silničního hospodářství
Ústeckého kraje, dokument je možné průběžně měnit.
Systém elektronického odbavování cestujících v DÚK není statický. V průběhu plnění může
docházet k zavedení nových kanálů elektronického odbavování cestujících (např. platba pomocí
bezkontaktní platební karty, zavedení časových kuponů uložených v backoffice, které jsou pouze
svázány s číslem bezkontaktní platební karty, aj.).

2. Základní požadavky na funkce zúčtovacího centra
Součástí předmětu zakázky je vedle samotného vytvoření a zajištění provozu Zúčtovacího centra
DÚK, do něhož bude zapojeno maximálně 25 poskytovatelů služeb i následující:
 Implementace řešení, jejíž součástí je kromě jiného:
- Zapojování nových dopravců DÚK do Zúčtovacího centra DÚK (testování dat, smluvní
zapojení dopravce, procesní zapojení dopravců, aj.)
- Aktualizace dokumentu Principy zúčtování DÚK
 Konzultační činnost po celou dobu plnění související s aplikací legislativy, na kterou je
zúčtovací centrum navázáno (zejména jde o Zákon 101/2000 Sb., Zákon 284/2009 Sb. ve
znění pozdějších předpisů; Zákon 89/2012 Sb.), a poskytování konzultací v oblasti
interpretace výsledků zúčtování
 Publikování dat potřebných pro zajištění Dynamického portálu zúčtovacího centra (samotná
dodávka Dynamického portálu zúčtovacího centra není předmětem této zakázky)

2.1 Požadované funkce zúčtovacího centra

2.1.1 Systémové
-

7/12

Soulad s platnou legislativou, zejména Zákon 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů),
Zákon 284/2009 Sb. (O platebním styku), Zákon 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník);
Práce s různými sazbami DPH v souladu s aktuálně platnou legislativou;
Komunikace s jinými zúčtovacími centry jiných kartových systémů a IDS formou
definovaného a oboustranně odsouhlaseného datového rozhraní;
Komunikace prostřednictvím definovaného rozhraní s kterýmkoliv výrobcem odbavovacího
zařízení;
Práce s UID karet Mifare( DESFire EV1, Mifare Classic);
Práce s dalšími jedinečnými čísly nosičů produktů dopravní aplikace DÚK (např. tokeny do
nichž jsou zašifrována čísla bezkontaktních platebních karet, atd.);
Možnost zavádět různé uživatele, přiřazovat role a definovat jejich přístupová práva;
Poskytnutí uživatelských a provozních manuálů a online kontextově orientované nápovědy
ve webových aplikacích.

2.1.2 Provozní
-

-

-

-

8/12

Zpracování dat obdržených od zapojených subjektů a distribuce definovaných dat
jednotlivým subjektům. Pro komunikaci mezi subjekty a zúčtovacím centrem musí být
použit zabezpečený protokol zajišťující integritu a důvěrnost dat;
Pravidelné měsíční rozúčtování tržeb subjektů včetně přípravy podkladů pro převádění
částek mezi dopravci;
Provoz centrálního úložiště definovaných seznamů, číselníků a sestav (např. centrální
blacklist karet a SAM, centrální whitelist karet a aplikací, seznam zařízení, aj.) a dále pak
aktualizace a distribuce těchto centrálních seznamů;
Provoz Zúčtovacího centra minimálně s těmito požadavky:
o Import výstupních dat z prodejních a odbavovacích systémů ve formátu dle Přílohy
č.1b;
o Zúčtování
elektronické
peněženky
s libovolným
typem
transakce
(dopravní/nedopravní);
o Kontrola transakcí ze zařízení- kontrola konzistence dat, kontinuity transakcí a
obsahu transakcí
o Evidence a rozúčtování transakcí realizovaných z EP;
o Evidence a rozúčtování hotovostních transakcí provedených na prodejních a
odbavovacích zařízeních, pokud k nim dochází a jsou transakčně zpracovány;
o Evidence transakcí jiných karet než bezkontaktních čipových karet, pokud k nim
dochází a jsou transakčně zpracovány;
o Provádění kontroly integrity a správnosti vstupních dat (úplnost, spojitost) včetně
automatického reportingu na definovaný okruh subjektů v případě nalezení
problémů;
o Určení a poskytování přesných podkladů pro vyrovnání vzájemných závazků mezi
prodejci a poskytovateli služby navzájem;
o Zpřístupnění pouze nezbytných dat všem subjektům zapojených do ZC v souladu
s jejich rolemi a přístupovými právy, přičemž objednatel má přístup neomezený;
o Provádění každodenního zpracování dat a reporting o neshodách v zaslaných
datech a o datech nedodaných;
o Vytváření a zveřejňování podkladů pro účetní doklady a statistiky;
o Urgování subjektů zúčtování za nedodaná data formou notifikace e-mailem
případně telefonem;
o Měsíční souhrny nespojitosti předávaných dat po dopravcích, resp. subjektech
zúčtování (nezpracované transakce, chybějící odpočty, neaktivní zařízení, pozdě
dodané transakce, blokované karty, neznámé karty….);
o Automatizované zpracování reklamačních transakcí;
Provoz webového portálu Zúčtovacího centra pro uživatelský přístup protokolem https
v různých rolích, které jsou dále popsány. Na portálu, který musí být online přístupný
v režimu 24/7 (s výjimkou krátkodobých odstávek systému za účelem zajištění správy
systému) jsou umístěna především:
o výstupní data systému z periodických rozúčtování (sestavy);
o online informace pro subjekty zúčtování v rolích Objednatel, Poskytovatel/Kmenový
poskytovatel služby s cílem umožnit jim:
 kontrolu integrity a úplnosti poskytovaných dat z prodejních a odbavovacích
zařízení;

průběžné sledování celkové částky závazků vydavatelů elektronických peněz
vyplývající z nevypořádaných částek vydaných elektronických peněz;
 filtrované informace např. za zařízení (transakce,…);
o dokumenty zúčtovacího centra (manuály, principy zúčtování, statická vstupní data –
číselníky);
Kontrolní mechanismy nad vstupními a výstupními daty a systémem zúčtování:
o Kontrola návazností na minulý měsíc (např. zařízení, zůstatky EP);
o Kontrola údajů v měsíční bilanci na rozpad v jednotlivých dalších statických
sestavách;
o Nestandardní stavy systému:
 Nespojitý účet EP;
 Chybějící dobití/vybití pro případ nespojitého účtu EP;
 Podezřelé transakce (velké objemy v Kč na EP, velké počty transakcí na EP)
o Nedodaná nebo pozdě dodaná data po termínu dle principů zúčtování, Příloha č. 1a
o Další zprávy o chybách během zpracování;
Logování všech přístupů na portál Zúčtovacího centra ve všech rolích s možností přiřadit
různým rolím různá oprávnění;


-

-

Provozovatel zúčtovacího centra bude zpracovávat i data dodaná po termínu dodání
definovaných dle principů zúčtování DÚK. Tyto pozdě dodané transakce (nezpracované
v měsíci, do kterého dle data vytvoření transakce patří) budou dohledávány a
zpracovávány v následujících měsících a budou reportovány formou speciální sestavy.

2.1.3 Dopravní
-

-

-

Evidence transakcí check-in s jednotlivými typy elektronických jízdních dokladů v zónách
s MHD (jednotlivá jednozónová jízdenka pro zónu s MHD, předplatní časová jednozónová
jízdenka pro zóny s MHD, jednotlivá a časová předplatní mezizónová jízdenka);
Evidence nákupů jízdních dokladů ve všech zastávkách pro konkrétní linky a spoje
(všechna data s výjimkou předprodejních míst);
Práce se daty o zónově relačním tarifu, cenách, časových platnostech;
Rozúčtování tržeb z prodeje jednotlivých a časových předplatních jízdních dokladů DÚK
v papírové i elektronické podobě (v podobě elektronického zápisu na BČK DÚK) bez
ohledu na způsob úhrady (elektronicky, hotovost, platba pomocí bezkontaktní platební
karty) dle stanovených Principů zúčtování, které jsou uvedeny v Příloze č.1a tohoto
dokumentu.
Rozúčtování dotací k jízdním dokladům DÚK. Dotace se automaticky dopočítává na všech
linkách, dopravce si sám určí tarify, u kterých může žádat o dotaci;
Zpracování dat z odbavovacích zařízení, která fungují ve více integrovaných dopravních
systémech;

2.2 Výstupy ze systému Zúčtovacího centra
Hlavním výstupem zúčtovacího centra DÚK jsou podklady o rozdělení tržeb a podklady pro
vzájemnou přefakturaci tržeb mezi jednotlivými dopravci zapojenými do DÚK. Vedle toho jsou
požadovány i další sestavy a přehledy a to včetně tzv. dynamických sestav, které budou
zpřístupněny na portálu ZC DÚK- viz detailní popis v následujících kapitolách.
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2.2.1 Automaticky generované výstupní sestavy
Výstupní data ze systému obsahují data těchto kategorií:
-

Výstupní data (v tomto dokumentu nazývaná sestavy) o rozúčtování tržeb mezi prodejci a
poskytovateli služeb a návazné formulářové sestavy. Tyto sestavy jsou distribuovány po
skončení kalendářního měsíce elektronicky ve formátu PDF (např. faktury, měsíční bilance)
nebo v XLS/CSV, jestliže je předpoklad, že se stanou vstupem do dalšího aplikačního
zpracování v proprietárních SW subjektů zúčtování.
o Faktury mezi subjekty- vystavené faktury pro vzájemné vypořádání mezi subjekty.
Každá vystavená faktura je současně daňovým dokladem a je uložena v pdf.
o bilance (např. objemy a počty transakcí, rozdělení transakcí podle jednotlivých
vydavatelů EPP a podle toho, kdo provedl transakci na karty subjektu, které vydal
EPP, zůstatky finančních prostředků na BČK po zpracování),
o bilance kupónů (přehled o definitivně rozúčtovaných částkách, částečně
rozúčtovaných částkách, prodaných a nepoužitých jízdenkách),
o bilance elektronických peněženek v rámci Elektronické jízdenky (přehled všech
elektronických peněženek, počáteční a koncové stavy na jejich účtech
a sumarizované pohyby s možnostmi zobrazení dalších detailů),
o problémy ve zpracování (neznámé a nekryté transakce vzniklé zpracováním karet
vydaných subjektem),
o zpracováním odmítnutá data (výpis transakcí s důvodem odmítnutí, např.
blacklistovaná karta, neznámá karta),
o přehled chybějících dat,
o přehledy pozdě dodaných dat, tj. data dodaná po zpracování,
o přehled transakcí podle aplikací na kartě,
o podklady pro statistiku pro ČNB (počet karet vydaných za období a objem dobíjení),
o podklady pro vymáhání sankcí (za pozdě dodaná data),

Součástí výstupních sestav budou i výstupní sestavy pro zadavatele. Minimální rozsah těchto
výstupních sestav pro zadavatele je uveden v Příloze č. 1c.
Výstupní sestavy budou vydávány měsíčně se souhrnnými vyrovnávacími doklady mezi dopravci.
Zúčtovací centrum provede vždy nejpozději k 10. kalendářnímu dni (případně prvnímu
následujícímu pracovnímu dni) v měsíci zúčtování za měsíc předchozí, nejpozději 11. kalendářní
den (případně první následující pracovní den) vydá všechny souhrnné vyrovnávací doklady, které
rozešle dopravcům pro vzájemné vyrovnání tržeb.
Aby jednotliví uživatelé mohli s těmito statistikami dále pracovat a archivovat je, je nutné tyto
soubory ukládat v běžných formátech, např. *.xls, *.rtf, *.csv nebo *.pdf.

2.2.2 Podklady pro Dynamické výstupy
Objednatel má v plánu v budoucnu zprovoznit tzv. Dynamický portál zúčtovacího centra, který
umožní dynamické zobrazování vybraných dat za zvolené období.
Portál zúčtovacího centra by pak měl např. umožnit zobrazit počet prodaných jízdních dokladů pro
relaci A-B ve zvoleném období, u zvoleného dopravce v rozlišení dle nosiče jízdního dokladu
a typu tarifu.
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Za tímto účelem musí provozovatel zúčtovacího centra na svém webu zpřístupňovat budoucímu
dodavateli Dynamického portálu zúčtovacího centra potřebná data a to ve formě připravených
sestav, kdy přesný formát těchto sestav (pravděpodobně xml případně csv) bude definován
dodavatelem Dynamického portálu zúčtovacího centra.
Data ve formě připravených sestav budou publikována vždy spolu s ostatními pravidelnými
měsíčními výstupy 11.den následujícího měsíce následujícím po měsíci, za něž jsou data
zpracována.
Provozovatel zúčtovacího centra musí dodavateli Dynamického portálu zúčtovacího centra
poskytnout veškerou součinnost v rámci přípravy formátu a obsahu sestav. Součástí těchto sestav
budou pouze informace, které jsou součástí výstupních dat z odbavovacích systémů dopravců
a jsou tedy obsažena v dokumentu Cards interface, který tvoří Přílohu č.1b této specifikace.
Provozovatel zúčtovacího centra na výzvu Objednatele jednorázově vytvoří sestavy pro
Dynamický portál zúčtovacího centra za období od 1. 1.2015 do 31. 12. 2016.

2.3 Zúčtovací modul
Základem rozúčtování tržeb z jízdného DÚK je statistický model. Algoritmus rozdělení
tržeb mezi poskytovateli služeb (dopravce) vychází z Přílohy č.1a Principy zúčtování. Pro
rozúčtování tržeb z jízdného není důležité, kolikrát a kde se daný jízdní doklad použil.
2.4 Uživatelský interface portálu ZC
Uživatelský interface portálu ZC je postaven na moderním intuitivním webovém designu
a poskytuje dostatečnou záruku pro autorizovaný přístup v jednotlivých rolích:
-

Poskytovatel služby (dopravce – export/import dat, přehled karet, seznamy odbavovacích
zařízení v DÚK, výstupy – statická i dynamická data data)
Objednatel (přehled o chybějících datech a odpočtech, přehled karet, odbavovací
a prodejní zařízení v DÚK, Sestavy - statická data)

Přístupy uživatelů k datům jsou dány jejich rolemi. Uplatňuje se pravidlo, že s výjimkou
Objednatele případně jím pověřené osoby jsou přístupy k datům omezeny na nezbytnou
míru, kterou subjekt potřebuje pro svoji činnost.
2.5 Přenosy dat
Datové přenosy mezi jednotlivými subjekty a Zúčtovacím centrem jsou zabezpečeny ve
třech aspektech bezpečnosti informačních technologií, tj. integrita, nepopiratelnost
a důvěrnost.
Integrita dat je zabezpečena na úrovni číslování transakcí a je doplněna o systém
elektronických podpisů se zajištěním nepopiratelnosti dat.
Důvěrnost je zabezpečena použitím šifrovacích tunelů pro přenos vlastních dat (https
apod.)
3. Přílohy
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Příloha č. 1a – Principy zúčtování DÚK v aktuální verzi
Příloha č. 1b – Definice vstupních dat - Cards Interface – struktura vstupních dat (soubor
CE02-PO-CARDS-Interface-3_17.pdf)
Příloha č.1c- Definice minimálního rozsahu výstupních sestav pro zadavatele

Principy
zúčtování
v integrovaném
systému
Doprava
Ústeckého
kraje
zúčtovacího centra

dopravním
a
funkce

Tento dokument definuje principy zúčtování používané v rámci Integrovaného dopravního
systému Doprava Ústeckého kraje.
Dokument bude představován jednotlivým dopravcům zapojeným v systému Doprava
Ústeckého kraje (DÚK), dodavatelům jejich odbavovacích systémů a dodavatelům
zúčtovacího centra.
V případě požadavku na změny tohoto dokumentu je potřeba kontaktovat Odbor dopravy a
silničního hospodářství Ústeckého kraje, který žádost na změnu posoudí a následně
v případě souhlasu schválí.
1.

Činnosti zúčtovacího
Ústeckého kraje

centra

integrovaného

dopravního

systému

Doprava

Zúčtovací centrum bude:
1.1.

Provádět clearing elektronické peněženky.

1.2.

Rozúčtovávat tržby z prodeje elektronických jednotlivých a časových předplatních
jízdních dokladů DÚK nahraných na bezkontaktní čipové kartě Ústeckého kraje
(DESFire EV1) dle stanovených principů (viz kapitola 4 Principy rozúčtování tržeb
v integrovaném dopravním systému Doprava Ústeckého kraje).

1.3.

Evidovat a zpracovávat hotovostní transakce z odbavovacích zařízení.

1.4.

Evidovat počty check-in (tj. transakcí) s jednotlivými typy elektronických jízdních
dokladů v zónách s MHD (jednotlivá jednozónová jízdenka pro zónu s MHD,
předplatní časová jednozónová jízdenka pro zóny s MHD, jednotlivá a časová
předplatní mezizónová jízdenka).

1.5.

Přebírat lokální seznamy zablokovaných dopravních aplikací (black listy)
od jednotlivých vydavatelů karet. Okamžikem zpracováním lokálního black listu se
změny projeví na black listu globálním.

1.6.

Zpřístupňovat aktuální globální seznamy (black listy) zablokovaných karet
a dopravních aplikací a umožňovat tak dopravcům jejich stažení a nahrání
do odbavovacích zařízení.

1.7.

Publikovat na svém serveru aktuální verzi dokumentu Principy zúčtování DÚK.

1.8.

Zpřístupňovat na základě dohodnutých pravidel předprodejním místům dopravců
informace o časovém předplatném jízdném a zůstatku financí v elektronické
peněžence na konkrétní kartě.

1.9.

Zpřístupňovat podklady pro finanční vyrovnání na základě daňových dokladů ve
formátu pdf jednotlivým dopravcům a Odboru dopravy Ústeckého kraje v dohodnutých
termínech.

1.10. Zajišťovat podklady pro finanční vyrovnání na základě daňových dokladů tak, aby
každý účastník clearingu mohl vyrovnávat své pohledávky vůči ostatním účastníkům
clearingu po každé závěrce.
1.11. Poskytovat statistické přehledy na linky zahrnuté v DÚK, spoje, tarify a relace zóny.
1.12. Zúčtovací centrum bude poskytovat dopravcům a objednatelům výstupy pro dopravce
a další účastníky zúčtování.
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1.13. Zúčtovací centrum bude poskytovat dopravcům údaje nezbytné k řešení reklamací.
1.14. Dopravci jsou povinni zasílat transakce do zúčtovacího centra nejpozději
do 10. kalendářního dne od vzniku transakce. Transakce vzniklé předposlední
a poslední den kalendářního měsíce je nutné odeslat rovněž nejpozději
do 9. kalendářního dne následujícího měsíce. Toto ustanovení se týká dat
z elektronických odbavovacích systémů ve vozidlech a na předprodejních místech.
Transakce z odbavovacího systému o prodeji papírových jízdních dokladů placených
hotově budou nad rámec výše uvedeného zpracovány i v případě, že budou poslány
po 10. kalendářním dnu od vzniku transakce. I v tomto případě je vhodné, aby byla
transakce do zúčtovacího centra doručena nejpozději do 9. kalendářního dne
následujícího měsíce. Pokud bude transakce o papírové jízdence dodána po tomto
termínu, bude zúčtována v rámci aktuálního účetního období, ve kterém bude dodána.
Tržby z pozdě dodaných transakcí o prodeji papírových jízdních dokladů se budou
zúčtovávat podle pravidel uvedených v bodech 4.2, 4.3 a 4.4. Zároveň bude informace
o pozdním zúčtování jízdenky zahrnuta do příslušného reportu, který bude předán
dopravci v rámci měsíční uzávěrky spolu s podklady pro zúčtování.
1.15. Dopravce je povinen zaslat jednou měsíčně do zúčtovacího centra (nejpozději však
do 9. kalendářního dne následujícího měsíce) informaci o svých celkových tržbách
na linkách zahrnutých v DÚK za papírové jízdenky prodané alternativními kanály
(stacionární automaty, doplňkový prodej předtištěných papírových jízdenek u řidičů,
v trafikách, SMS jízdenky, SEJF, aj.). Tyto tržby musí být vykazovány po jednotlivých
tarifech.
1.16. Při zúčtování transakcí bere zúčtovací centrum v úvahu pouze transakce dodané
dle termínů specifikovaných v bodě 1.14 a 1.15. Na data došlá po termínu nebude
brán zřetel. Podklady pro měsíční zúčtování budou zúčtovacím centrem jednotlivým
dopravcům předány 10. dne následujícího měsíce za měsíc předchozí (případně
následující pracovní den, je-li 10. den nepracovní).
2.

Popis zdrojů informací, se kterými pracuje zúčtovací centrum
Zdroje informací pro rozúčtování jízdních dokladů jsou:

2.1.

Data o prodeji/odbavení jízdenek z odbavovacích systémů ve vozidlech

2.2.

Data o prodeji jízdních dokladů
na předprodejních místech dopravců

2.3.

Dokument „Struktura Tarifu ÚK“

2.4.

Centrální blacklist (seznam blokovaných karet v rámci DÚK) dopravních aplikací na
bezkontaktních čipových kartách Ústeckého kraje

2.5.

Centrální whitelist (seznam vydaných karet v rámci DÚK) dopravních aplikací na
bezkontaktních čipových kartách Ústeckého kraje

2.6.

Seznamy odbavovacích zařízení, která mohou vydávat a akceptovat jízdní doklady
DÚK a pracovat s elektronickou peněženkou na bezkontaktní čipové kartě Ústeckého
kraje.

3.

z odbavovacích

zařízení

umístěných

Odbavení cestujících, prodej jízdních dokladů IDS ÚK

Způsob odbavení cestujících s jízdním dokladem IDS ÚK v jednotlivých druzích
veřejné osobní dopravy.
3.1.1. Železniční osobní doprava, dopravce ČD, a.s.
3.1.
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3.1.1.1.

3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.1.4.
3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.4.
3.1.4.1.
3.1.5.
3.1.5.1.

3.1.5.2.

3.1.6.
3.1.6.1.
3.1.7.
3.1.7.1.
3.1.8.
3.1.8.1.
3.1.9.
3.1.9.1.

Cestující se v prostředí ČD odbavuje pouze prostřednictvím papírového jízdního
dokladu. Elektronickou peněženku, ani elektronický jízdní doklad na BČK
Ústeckého kraje není možné v prostředí ČD použít.
Prodej papírových jízdních dokladů DÚK – v osobních pokladnách obsazených
železničních stanic pomocí odbavovacích zařízení ČD (UNIPOK).
Prodej papírových jízdních dokladů DÚK ve vlacích prostřednictvím přenosné
osobní pokladny (mimo obsazenou stanici bez přirážky k jízdnému).
Kontrola papírových jízdních dokladů DÚK ve vlacích – provádí pověřený
zaměstnanec dopravce.
Železniční osobní doprava, dopravce, dopravce GW Train Regio a.s.
Prodej a kontrola papírových a elektronických jízdních dokladů DÚK provádí
průvodčí. Cestující je tedy odbaven vždy.
Veřejná linková autobusová doprava
Prodej a kontrola papírových a elektronických jízdních dokladů DÚK provádí řidič.
V autobusech je povinný nástup předními dveřmi, cestující je tedy odbaven vždy.
Městská hromadná doprava v zóně Teplice
Prodej a kontrolu papírových a elektronických jízdních dokladů DÚK provádí řidič.
Ve vozidlech je povinný nástup předními dveřmi, cestující je tedy odbaven vždy.
Městská hromadná doprava v zóně Ústí nad Labem
Prodej papírových jízdních dokladů DÚK – v předprodejních místech Dopravního
podniku města Ústí nad Labem a.s., v automatech na výdej jízdenek, které jsou
umístěny
na
vybraných
zastávkách
městské
hromadné
dopravy,
u velkoodběratelů a v doplňkovém prodeji u řidiče (dle platného tarifu).
Kontrolu papírových jízdních dokladů DÚK provádí řidič a zaměstnanci přepravní
kontroly na základě platného tarifu. Ve vozidlech je povinný nástup předními
dveřmi, u autobusových linek celodenně, u trolejbusových linek od 20:00 do 04:00
hodin.
Městská hromadná doprava v zóně Děčín
Prodej a kontrolu papírových a elektronických jízdních dokladů DÚK provádí řidič.
Ve vozidlech je povinný nástup předními dveřmi, cestující je tedy odbaven vždy.
Městská hromadná doprava v zóně Chomutov a Jirkov
Prodej a kontrolu papírových a elektronických jízdních dokladů DÚK provádí řidič.
Ve vozidlech je povinný nástup předními dveřmi, cestující je tedy odbaven vždy.
Městská hromadná doprava v zóně Varnsdorf
Prodej a kontrolu papírových a elektronických jízdních dokladů DÚK provádí řidič.
Ve vozidlech je povinný nástup předními dveřmi, cestující je tedy odbaven vždy.
Turistické linky
Prodej a kontrola papírových a elektronických jízdních dokladů DÚK – provádí
řidič nebo průvodčí. Cestující je tedy odbaven vždy.

3.2. Prodej jízdních dokladů
3.2.1. Předpokládá se nejen křížové dobíjení elektronických peněženek, ale i křížové
vydávání jízdních dokladů.
4.

rozúčtování
Ústeckého kraje
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Rozúčtování elektronických jízdních dokladů bez ohledu na druh jízdného1,
časovou a zónovou/relační platnost
4.1.1. Elektronický jízdní doklad pro jednotlivou jízdu - cena jízdného se rozdělí mezi
všechny dopravce v poměru, který je uveden v tabulce č. 1 v kapitole Podklady pro
rozúčtování celkových tržeb jízdného mezi jednotlivé dopravce Podklady pro
rozúčtování jízdného mezi jednotlivé dopravce. Pro potřeby rozúčtování není
důležitá informace, kolikrát a kde se jízdní doklad použil. K rozúčtování dojde
v okamžiku prodeje. Údaje z odbavovacích systémů o použití daného jízdního
dokladu slouží pouze pro vyhodnocení využívání elektronických jízdních dokladů
integrovaného dopravního systému DÚK. Celková částka odpovídající sumě
vybraného jízdného za elektronické jízdní doklady pro jednotlivou jízdu se
pro potřeby dalšího vyrovnání smluvních závazků mezi dopravcem a Ústeckým
krajem započítá do celkových tržeb dopravce. Částky se přeúčtovávají včetně DPH.
4.1.2. Elektronický časový předplatní kupon - cena jízdného se rozdělí mezi všechny
dopravce v poměru, který je uveden v tabulce č. 1 v kapitole Podklady pro
rozúčtování celkových tržeb jízdného mezi jednotlivé dopravce Podklady
pro rozúčtování jízdného mezi jednotlivé dopravce. Pro potřeby rozúčtování není
důležitá informace o použití jízdního dokladu. K rozúčtování dojde v okamžiku
prodeje. Údaje z odbavovacích systémů o použití daného jízdního dokladu slouží
pouze pro vyhodnocení využívání elektronických jízdních dokladů integrovaného
dopravního systému DÚK. Celková částka odpovídající sumě vybraného jízdného
za elektronické časové předplatní kupony se pro potřeby dalšího vyrovnání
smluvních závazků mezi dopravcem a Ústeckým krajem započítá do celkových
tržeb dopravce. Částky se přeúčtovávají včetně DPH.
4.1.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.

4.2.3.
4.2.4.

Rozúčtování papírových jízdních dokladů bez ohledu na druh jízdného2,
časovou a zónovou/relační platnost
Jízdenky Elbe/Labe nejsou rozúčtovávány (vždy je celá částka příjmem dopravce,
který ji prodal). Jedná se o tarify č. 2606, 2609, 2638.
Jízdní doklady na mezistátní relaci nejsou rozúčtovávány (vždy je celá částka
příjmem dopravce, který ji prodal). Navíc tarify pro tyto jízdenky nebudou součástí
tarifního XML. Byla stanovena čísla tarifů, která budou pro tyto účely dopravci
využívávána: 103, 203, 5303.
Jízdenky EuroNisa nejsou rozúčtovávány (vždy je celá částka příjmem dopravce,
který ji prodal). Jedná se o tarify č. 2706, 2709, 2738.
Clearingové centrum rozdělí ostatní tržby za papírové jízdní doklady (ty, které byly
poslány standardní cestou dle bodu 1.15 a ty, které získalo dle bodu 1.16 a
nespadají do bodů 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3. a 4.4.) dle tabulky č. 1. Toto rozúčtování
probíhá včetně DPH.

4.3. Podklady pro rozúčtování celkových tržeb jízdného mezi jednotlivé dopravce
4.3.1. Tržby budou rozúčtovány váženým průměrem, kde váhy jednotlivých dopravců jsou
dány tabulkou č.1.

1
2

Druhem jízdného se myslí jízdné pro kategorie např. dítě, žák -15, student 15-26, atd.
Druhem jízdného se myslí jízdné pro kategorie např. dítě, žák -15, student 15-26, atd.
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Název

Oblast

Provider

Dopravce

Dílky

%

CZ0426B

MHD Bílina

135 ARRIVA TEPLICE s.r.o.

1 676 485

0,28%

CZ0426M

MHD Teplice

135 ARRIVA TEPLICE s.r.o.

52 931 236

8,86%

CZ04261

PD Teplice

135 ARRIVA TEPLICE s.r.o.

22 957 186

3,84%

CZ04262

Teplicko

135 ARRIVA TEPLICE s.r.o.

14 206 567

2,38%

CZ04223

Chomutovsko

51 Autobusy Karlovy Vary, a.s.

11 592 959

1,94%

CZ04221

Kadaň - Žatec

51 Autobusy Karlovy Vary, a.s.

17 165 745

2,87%

CZ04252

Mostecká pánev

51 Autobusy Karlovy Vary, a.s.

12 227 658

2,05%

CZ04211

Šluknovsko

51 Autobusy Karlovy Vary, a.s.

24 626 572

4,12%

CZ04212

Děčínsko

83 BusLine a.s.

19 009 048

3,18%

CZ04233

Litoměřicko

83 BusLine a.s.

15 772 721

2,64%

CZ04242

Lounsko-západ

83 BusLine a.s.

10 505 240

1,76%

CZ04231

Lovosice - Louny

83 BusLine a.s.

21 878 770

3,66%

CZ04241

Podbořansko

83 BusLine a.s.

11 679 352

1,95%

CZ04271

Ústecko

83 BusLine a.s.

26 980 619

4,51%

CZ04222

Vejprtsko

83 BusLine a.s.

12 575 972

2,10%

CZ042CDO

ČD - Os, Sp

9 České dráhy a.s., Generální ředitelství

11 560 080

1,93%

CZ042CDR

ČD - R

9 České dráhy a.s., Generální ředitelství

4 634 448

0,78%

CZ04232

Dolní Poohří

47 ČSAD Slaný a.s.

29 914 389

5,00%

CZ04251

Litvínov - Bílina

47 ČSAD Slaný a.s.

17 866 848

2,99%

CZ0421M

MAD Děčín

146 Dopravní podnik města Děčína, a.s.

56 196 168

9,40%

CZ0427M

MHD Ústí nad Labem

142 Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

201 732 187

33,75%

Celkem

597 690 250 100,00%

Tabulka č.1 Počet dílů pro stanovení poměru, ve kterém se jízdné rozúčtuje mezi jednotlivé
dopravce
4.3.2.
4.3.3.

4.3.4.

Tabulka je vyhlašována ÚK minimálně s 15 denním předstihem před počátkem její
platnosti (tj. tabulka se může v čase měnit).
Clearingové centrum do celkové bilance dopravce započte veškeré dílčí doklady
(vzniklé dle bodů dle bodů 4.1.1., 4.1.2., 4.2.4 a doklady na převod elektronických
peněz), čímž vznikne výsledná bilance dopravce. Do bilance dopravce se
nezapočítávají doklady uvedené v bodech 4.2.1., 4.2.2., a 4.2.3. Dopravce je KÚ
vykazuje mimo clearingové centrum
Lze předpokládat, že budou uzavírány další nové smlouvy (objížďkové smlouvy)
za účelem zajištění vozidel na provoz spojů po objízdných trasách linek, které byly
zahrnuty do smlouvy (hlavní) uzavřené na 10 let v dané oblasti, kde budou
vydávány integrované jízdenky DÚK. Tržby budou v dané oblasti po dobu uzavírky
rozdělovány mezi smlouvu objížďkovou a mezi smlouvu hlavní následujícím
způsobem:
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a)
b)

4.4.

Průběžné rozúčtování na oblasti bude probíhat pouze v dělení na hlavní oblasti
dle podílů určených v bodu 4.3.1.
Rozdělení tržeb mezi smlouvu hlavní a objížďkovou bude provedeno následně,
a to dle poměru skutečně ujetých kilometrů vykázaných dopravcem dle smlouvy
hlavní a skutečně ujetých kilometrů vykázaných dopravcem dle smlouvy
objížďkové. Dopravce dodá Ústeckému kraji do 10. kalendářního dne
následujícího měsíce výkaz výkonů (tj. skutečně ujeté km) za příslušný měsíc
zvlášť za smlouvu hlavní a zvlášť za smlouvu objížďkovou. Ústecký kraj
provede neprodleně kontrolu výkazu, sníží tržby v hlavní oblasti o tržby
přiřazené k objížďkové smlouvě a upravený report „Tržby na oblasti“ zašle
k vystavení na web zúčtovacímu centru.

Rozúčtování turistických linek
a) Turistické linky jsou v provozu od 25.3.2016 do 31.10.2016.
b) Turistické linky provozují dopravci:
 KŽC Doprava, s.r.o. – linka T1 (Česká Kamenice – Kamenický Šenov)
a T5 (Libochovice – Mšené Lázně – Roudnice nad Labem)
 Railway Capital a.s - linka T4 (Lovosice – Most) a T6 (Kadaň –
Podbořan/Radonice u Kadaně)
 MBM rail s.r.o. - linka T3 (Ústí nad Labem – Velké Březno – Zubrnice)
 Labská plavební společnost, s.r.o. - lodní linka č. 901 (Ústí nad Labem
– centrum – Litoměřice)
c)
Dopravci na turistických linkách budou od 25.3.2016 vydávat pouze papírové
jízdní doklady. Od 1.6.2016 budou vydávat i jízdní doklady na bezkontaktních
čipových kartách, nabíjet i vybíjet elektronické peněženky na kartách.
Nebudou vydavateli vlastních karet.
d) Jízdenky (jízdenky i kupóny) na turistických linkách nejsou rozúčtovávány (vždy
je celá částka příjmem dopravce, který ji prodal).
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4.5. Reklamace jízdních dokladů a elektronické peněženky
4.5.1. Reklamaci elektronických jízdních dokladů řeší držitel karty u kmenového dopravce,
tj. vydavatele karty.
4.5.2. Zúčtovací centrum bude poskytovat dopravcům údaje, nezbytné k řešení reklamací
4.5.3. V případě uznané reklamace elektronického jízdného dokladu (tj. cestujícímu je
vyplacena za kupón částka určená na základě pravidel uvedených v Tarifu a SPP
DÚK) zúčtovací centrum vybere zpět od jednotlivých dopravců již přiznané podíly
dle tabulky platné v okamžiku prodeje elektronického jízdního dokladu.
4.6. Realizace finančních toků
4.6.1. KÚ Ústeckého kraje nebude účastníkem clearingu.
4.6.2. Za prostředky uložené v elektronické peněžence v dopravní aplikaci na kartě
Ústeckého kraje (BČK DESFire EV1 8kB) ručí kmenový dopravce; tj. vydavatel
karty, tj. dopravce, jehož cestující vybral při vyplňování žádosti o výrobu karty
a aktivaci dopravní aplikace a jehož jménem se dopravní aplikace na kartu nahrála.
4.6.3. Pokud dojde k vložení prostředků do elektronické peněženky na kartě u jiného
dopravce (dopravce č.1) než dopravce kmenového, je tento finanční obnos
v měsíčním zúčtování EP, ve kterém došlo ke vkladu, od dopravce č.1 převeden
kmenovému dopravci.
4.6.4. Z vkladů do EP se DPH neodvádí. DPH se odvádí až v okamžiku, kdy dojde z EP
k zakoupení jízdního dokladu (není dopředu jasné s jakou sazbou DPH bude platba
z EP realizována).
4.6.5. Pokud dojde k nákupu jízdního dokladu z EP (bez ohledu na to, jestli jde o doklad
elektronický nebo papírový) u jiného dopravce, než dopravce kmenového, jsou tyto
prostředky v měsíčním zúčtování převedeny od kmenového dopravce k prodejci
jízdního dokladu.
4.6.6. Peníze za zakoupený elektronický časový předplatní kupon drží vydavatel karty,
tj. kmenový dopravce. V případě, že dojde k reklamaci kuponu, je tato za celý obsah
karty uplatňována u kmenového dopravce. Manipulační poplatek, který bude
cestujícímu účtovat kmenový dopravce, není předmětem clearingu.
4.6.7. Reklamace uskutečňuje držitel karty vždy u kmenového dopravce. Ten je oprávněn
v případě žádosti držitele karty kupon z karty odstranit a vyplatit držiteli karty částku
odpovídající zbývající hodnotě kuponu. Konkrétní podmínky možnosti vracení
časových předplatních dokladů definuje Tarif a SPP Dopravy Ústeckého kraje. Již
rozdělené peníze mezi jednotlivé dopravce jsou vráceny zpět kmenovému dopravci,
dle tabulky platné v okamžiku prodeje kupónu.
4.6.8. DPH z prodané jízdenky odvádí vždy prodejce jízdního dokladu.
4.6.9. Zúčtovací centrum provádí zúčtování celého jízdného, tj. částky včetně DPH.
Dopravci si tedy mezi sebou přefakturovávají poměrnou část z jízdného včetně
DPH. Díky tomu odvede každý dopravce DPH pouze za část jízdného, které mu
po rozdělení jízdného mezi dopravce zůstane.
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Číslo smlouvy SVT :

P ŘÍKAZNÍ

SMLOUVA

o nabíjení a akceptování elektronických peněženek na čipových kartách,
vzájemném využívání kupónů na čipových kartách
a o poskytování služeb clearingového centra

Níže uvedené smluvní strany se svobodně a vážně, určitě a srozumitelně dohodly na základě ust. § 2430 a
násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na tomto znění smlouvy (dále jen Smlouva):

1. Smluvní strany

Příkazce :
se sídlem :
zastoupený :
IČ :
DIČ :
bankovní spojení :
číslo účtu :
zástupce při plnění Smlouvy :
telefon :
email :
Společnost zapsána do OR vedeného u rejstříkového soudu

Příkazník :

ČSAD SVT Praha, s.r.o.

se sídlem :

Křižíkova 4 - 6, 186 50 Praha 8 - Karlín

zastoupený :
IČ :

jednatelem Ing. Davidem Švingrem
45805202

DIČ :

CZ 45805202, plátce DPH

bankovní spojení :

ČSOB a.s., pobočka Praha 1

číslo účtu :
zástupce při plnění Smlouvy :
telefon :
email :
Společnost zapsána do OR vedeného u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, č. vložky 11856

ČSAD SVT Praha, s.r.o

2. Definice pojmů
 Elektronická peněženka je elektronický peněžní prostředek používaný jako platební prostředek, který
uchovává peněžní hodnotu na čipové kartě v elektronické podobě a je přijímán Subjekty k úhradě za
přepravu osob.
 Kupón je časová jízdenka uložená v elektronické podobě na čipové kartě a je přijímána Subjekty
k prokázání nároku držitele na přepravu a její evidenci.
 Transakcí se rozumí elektronický záznam o dobití elektronické peněženky nebo elektronický záznam o
zaplacení přepravy prostřednictvím elektronické peněženky. Transakcí se rovněž rozumí elektronický
záznam o vytvoření kuponu nebo o prodloužení jeho platnosti nebo elektronický záznam o provedené
přepravě hrazené kupónem.
 Nabíjení je provedení transakce uložení elektronických peněz na elektronickou peněženku, proti přijetí
peněžních prostředků.
 Prodloužení kupónu je provedení transakce uložení údajů o prodloužení platnosti časové jízdenky na
čipovou kartu proti přijetí peněžních prostředků.
 Vydavatel elektronické peněženky je účastník clearingu, který vydává elektronickou peněženku,
případně i kupóny, které ostatní účastníci clearingu používají.
 Držitel je cestující mající bezkontaktní čipovou kartu s elektronickou peněženkou, případně i s
kupónem.
 Subjekt je účastník clearingu, který
o

nabíjí elektronické peněženky v souladu s oprávněními v Tabulce křížových akceptací na
žádost jejich Držitelů a/nebo

o

prodlužuje kupóny v souladu s oprávněními v Tabulce křížových akceptací na žádost jejich
Držitelů a/nebo

o

přijímá elektronické peněženky k placení jízdného v souladu s oprávněními v Tabulce
křížových akceptací a/nebo

o

přijímá kupóny k prokázání nároku držitele na přepravu v souladu s oprávněními v Tabulce
křížových akceptací a/nebo
je Vydavatelem elektronických peněženek.

o

 Tabulka křížových akceptací obsahuje pro každý Subjekt informace, kterým jiným Subjektům
povoluje
o

nabíjení svých elektronických peněženek

o

akceptování svých elektronických peněženek

o

prodlužování jím vydaných kupónů

o

akceptování jím vydaných kupónů

přitom každá taková informace k tomu, aby byla platná, musí být potvrzena vždy i Subjektem, kterému
je povolení udělováno. Tabulka má dvě části a je pro Příkazce dostupná po přihlášení na adresách
 Clearingový systém je systém, který Subjektům a jejich zákazníkům usnadňuje vzájemné využívání
elektronických peněženek a kupónů k nákupu přepravních služeb tím, že sbírá informace o
uskutečněných Transakcích a zjišťuje vzájemné závazky Subjektů vyplývajících z těchto Transakcí.

Smlouva příkazní a o poskytování služeb clearingového centra

strana -2/8-

ČSAD SVT Praha, s.r.o

 Clearingové centrum je soubor činností a technických prostředků, který zajišťuje vzájemné vypořádání
závazků mezi Subjekty vyplývající z používání elektronických peněženek a kupónů při poskytování
dopravních služeb.
 Závěrka je souhrnné měsíční zpracování všech včas předaných Transakcí za uplynulý měsíc, které byly
předány Příkazníkovi.
 Souhrnný doklad je doklad obsahující měsíční bilanci, jež vzniká započtením všech vystavených
dokladů Příkazce jiným Subjektům a všech vystavených dokladů Příkazci od jiných Subjektů.
 Výraz Vystavení dokladu v této smlouvě znamená uložení elektronické formy dokladu na serveru
aplikace v souladu se Všeobecnými podmínkami clearingového systému.
 Všeobecné podmínky clearingového systému tvoří nedílnou součást této Smlouvy a jejich aktuální
znění je zveřejněno na adres
 Referenční příručka clearingového systému obsahuje postupy závazné při plnění předmětu této
smlouvy pro obě smluvní strany. Její aktuální znění je zveřejněno na adrese

3. Prohlášení Příkazce
1. Příkazce prohlašuje, že splňuje a bude dodržovat podmínky stanovené v dokumentu Principy zúčtování
v integrovaném dopravním systému Doprava Ústeckého kraje, které jsou závazné pro dopravce zapojené
v tomto systému.
2. Příkazce souhlasí s tím, aby si Příkazník ustanovil zástupce, kterým svěří nabíjení elektronických
peněženek a prodlužování kupónů vydaných Příkazcem. Podmínkou souhlasu je povolení Příkazce
k nabíjení resp. prodlužování pro tyto zástupce zaznamenané v Tabulce křížových aplikací.
3. Příkazce přijímá funkci zástupce, kterou mu Příkazník svěřuje nabíjení elektronických peněženek a
prodlužování kupónů vydaných jinými Subjekty včetně plné moci ke všem příslušným právním úkonům.
Podmínkou je povolení Vydavatelů těchto elektronických peněženek k nabíjení resp. prodlužování
kupónů pro Příkazce zaznamenané v Tabulce křížových aplikací.

4. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je stanovení podmínek, za kterých
a) budou Příkazník a jím ustanovení zástupci pro Příkazce provádět nabíjení jím vydaných
elektronických peněženek a prodlužování jím vydaných kupónů a odvádět mu prostřednictvím
Příkazníka tržby z těchto činností. Příkazce přitom zplnomocňuje Příkazníka k vystavování dokladů
jménem Příkazce za dobití jím vydaných elektronických peněženek a prodloužení jím vydaných
kupónů jinými Subjekty. Příkazce se zavazuje, že všechny doklady vystavené jeho jménem přijme;
b) budou jiné Subjekty akceptovat k placení jízdného resp. k prokazování nároku na přepravu ve svých
dopravních prostředcích (resp. v dopravních prostředcích jimi provozovaných) elektronické
peněženky resp. kupóny vydané Příkazcem a získávat od Příkazce prostřednictvím Příkazníka úhradu
dopravních výkonů uhrazených těmito elektronickými peněženkami nebo kupóny;
c) bude Příkazce jako zástupce Příkazníka pro Subjekty, které jsou Vydavateli elektronických
peněženek, provádět nabíjení jimi vydaných elektronických peněženek a prodlužování kupónů a
odvádět jim prostřednictvím Příkazníka tržby z těchto činností;
d) bude Příkazce akceptovat k placení jízdného resp. k prokazování nároku na přepravu ve svých
dopravních prostředcích (příp. v dopravních prostředcích jím provozovaných) elektronické
peněženky resp. kupóny vydané jinými Subjekty, které jsou Vydavateli elektronických peněženek, a
získávat od nich prostřednictvím Příkazníka úhradu dopravních výkonů těmito elektronickými
peněženkami nebo kupóny uhrazených. Příkazce zplnomocňuje Příkazníka k vystavování dokladů
jménem Příkazce za plnění týkající se dopravních výkonů uskutečněných Příkazcem a hrazených
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elektronickými peněženkami a kupóny vydanými jinými Subjekty. Příkazce se zavazuje, že všechny
doklady vystavené jeho jménem přijme.
2. Příkazník bude pro Příkazce zajišťovat služby Clearingového centra.
3. Příkazce uděluje Příkazníkovi a jím ustanoveným zástupcům plnou moc ke všem právním úkonům, které
budou Příkazník a jím ustanovení zástupci jménem Příkazce vykonávat na základě této Smlouvy a
Příkazník tuto plnou moc od Příkazce přijímá.

5. Práva a povinnosti při nabíjení elektronických peněženek
1. Práva a povinnosti při nabíjení elektronických peněženek vydaných Příkazcem
a) Příkazce souhlasí s tím, aby Příkazník a každý jím ustanovený zástupce, který má příslušné
oprávnění v Tabulce křížových akceptací, nabíjel elektronické peněženky vydané Příkazcem.
b) Příkazce souhlasí s tím, aby mu Subjekt tržby z nabíjení jeho elektronických peněženek dle písm. a)
tohoto odstavce odváděl měsíčně prostřednictvím Příkazníka v souladu s touto Smlouvou. Toto
ustanovení neplatí v případě, že dojde k vyloučení Příkazce nebo Subjektu z Clearingového systému
podle článku 13. této smlouvy. V takovém případě budou tyto tržby odváděny Příkazci přímo a to do
deseti dnů od data vystavení podkladů pro fakturaci
2. Práva a povinnosti při nabíjení elektronických peněženek vydaných jinými Subjekty
a) Příkazce má právo a zároveň se zavazuje pro jiný Subjekt jeho jménem a na jeho účet nabíjet
elektronické peněženky vydané tímto Subjektem v případě, že má příslušné oprávnění v Tabulce
křížových akceptací a že byl pro tuto činnost Příkazníkem ustanoven jeho zástupcem.
b) Příkazce na žádost Držiteli elektronické peněženky nabije elektronickou peněženku vydanou jiným
Subjektem až po zaplacení plné hodnoty nabití. Případné převzetí bezhotovostní platby je výhradně
rizikem Příkazce. Všechny peníze přijaté Příkazcem za nabíjení pro jiný Subjekt jsou a zůstanou
majetkem jiného Subjektu. Proti nárokům jiného Subjektu na poukázání obnosu získaného od
Držitelů nesmí Příkazce uplatnit žádné zadržovací právo, neboť by šlo o způsob neslučitelný
s výkonem zadržovacího práva.
c) Příkazce je povinen finanční prostředkyz nabíjení elektronických peněženek vydaných jiným
Subjektem odvádět měsíčně Subjektu, který elektronickou peněženkou vydal, prostřednictvím
Příkazníka v souladu s touto Smlouvou. V případě, že dojde k vyloučení Subjektu nebo Příkazce
z Clearingového systému podle odst. 2 článku 13. této Smlouvy, je povinen tyto tržby odvádět
měsíčně Subjektu, který elektronickou peněženku vydal, přímo a to do deseti dnů od data vystavení
podkladů pro fakturaci.
3. Postup při zadávání a potvrzování příslušných oprávnění v Tabulce křížových akceptací je obsažen
v Referenční příručce clearingového systému.
4. Ostatní práva a povinnosti Příkazce jsou obsaženy ve Všeobecných podmínkách clearingového systému.

6. Práva a povinnosti při prodlužování kupónů
Veškerá ustanovení uvedená v článku 5. platí obdobně i pro prodlužování kupónů.

7. Práva a povinnosti při uznávání elektronických peněženek
1. Práva a povinnosti při uznávání elektronických peněženek vydaných Příkazcem
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a) Příkazce souhlasí s tím, že jiný Subjekt, který má příslušné označení v Tabulce křížových akceptací,
bude ve svých autobusech akceptovat elektronické peněženky vydané Příkazcem k placení jízdného,
tedy přijímat z nich úhradu ceny za přepravu Držitelů těchto elektronických peněženek.
b) Příkazce je povinen zaplatit jinému Subjektu přepravní výkony, za které tento Subjekt přijal úhradu
z elektronických peněženek vydaných Příkazcem. Úhradu takových přepravních výkonů tomuto
Subjektu bude Příkazce provádět měsíčně prostřednictvím Příkazníka v souladu s touto Smlouvou.
V případě, že dojde k vyloučení Subjektu nebo Příkazce z Clearingového systému podle odst. 2
článku 13. této Smlouvy, je Příkazce povinen hradit tyto dopravní výkony měsíčně tomuto Subjektu
přímo a to nejpozději do deseti pracovních dnů od data vystavení podkladů pro vzájemnou fakturaci.
2. Práva a povinnosti Příkazce při uznávání elektronických peněženek vydaných jiným Subjektem
a) Příkazce bude ve svých autobusech akceptovat elektronické peněženky vydané každým Subjektem,
který má příslušné označení v Tabulce křížových akceptací, k placení jízdného, tedy přijímat z nich
úhradu cen za dopravu Držitelů těchto elektronických peněženek. Držitel elektronické peněženky
bude odbaven za jízdné placené elektronickou peněženkou dle platného tarifu Příkazce. Ceny
jízdného při použití elektronické peněženky jsou pro všechny Držitele elektronických peněženek
jednotné - nelze upřednostňovat či znevýhodňovat elektronické peněženky některého Subjektu.
b) Dopravní výkony, za které Příkazce přijal úhradu z elektronických peněženek vydaných jiným
Subjektem, mu bude jiný Subjekt platit měsíčně prostřednictvím Příkazníka v souladu s touto
Smlouvou. V případě, že dojde k vyloučení jiného Subjektu nebo Příkazce z Clearingového systému
podle odst. 2 článku 13. této Smlouvy, bude jiný Subjekt platit tyto dopravní výkony Příkazci
měsíčně přímo a to do deseti dnů od data vystavení podkladů pro fakturaci.
3. Postup při zadávání a potvrzování příslušných oprávnění v Tabulce křížových akceptací je obsažen
v Referenční příručce clearingového systému.
4. Ostatní práva a povinnosti Příkazce jsou obsaženy ve Všeobecných podmínkách clearingového systému.

8. Práva a povinnosti při uznávání kupónů
1. Veškerá ustanovení uvedená v článku 7. platí obdobně i pro akceptování kupónů.
2. Výše úhrady přepravních výkonů, poskytnutých Subjektem na základě uznávání kupónů vydaných jiným
Subjektem, je stanovena jako podíl z ceny kupónů dle pravidel vyhlášených Ústeckým krajem. Konkrétní
postup při výpočtu úhrady je pro Příkazce dostupný po přihlášení na adrese

9. Reklamace při dobíjení a akceptaci elektronických peněženek
1. Reklamace funkčnosti elektronické peněženky uplatňuje Držitel elektronické peněženky výhradně u
jejího Vydavatele. Příkazce ani Příkazník nejsou povinni zprostředkovávat reklamace funkčnosti
elektronických peněženek.
2. Reklamce jednotlivých Transakcí může Držitel elektronické peněženky vyřídit přímo na místě provedení
Transakce u příslušného pracovníka Subjektu, který Transakci provedl. Pokud reklamace Transakce není
vyřízena na místě u příslušného pracovníka Subjektu, který Transakci provedl, musí Držitel elektronické
peněženky reklamaci uplatnit u Vydavatele elektronické peněženky. Vydavatel elektronické peněženky
při řešení reklamace vždy spolupracuje se Subjektem, který transakci provedl. Subjekt, který Transakci
provedl, se musí k reklamaci vyjádřit do deseti dnů od jejího oznámení Subjektu, který transakci provedl,
nebo do čtrnácti dnů od provedení reklamované Transakce, přičemž platí pozdější z těchto termínů.
Reklamaci s Držitelem elektronické peněženky vyřídí Vydavatel elektronické peněženky. Pokud
respektuje stanovisko Subjektu, který transakci provedl, provedou tyto Subjekty vzájemné finanční
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vypořádání reklamací mimo finanční zpracování clearingu podle dohody, nejpozději k 30. 6. a 31. 12.
běžného roku.

10. Reklamace při prodlužování a akceptaci kupónů
Veškerá ustanovení uvedená v článku 9. platí obdobně i pro prodlužování a akceptování kupónů.

11. Práva a povinnosti při zajišťování služeb Clearingového centra
1. Práva a povinnosti Příkazníka
a) Příkazník
 bude jednou měsíčně zpracovávat Závěrku, a to desátý kalendářní den v měsíci, příp. nejbližší
následující pracovní den;
 bude provádět jednou měsíčně v rámci Závěrky vzájemné vyúčtování Transakcí mezi všemi
Subjekty;
 vystaví jednou měsíčně v rámci Závěrky Souhrnný doklad, který umístí na serveru aplikace
v souladu se Všeobecnými podmínkami clearingového systému;
 zajistí jednou měsíčně v rámci Závěrky vzájemné započtení všech dokladů vydaných v systému
tak, aby výsledný tok peněz byl vždy mezi Příkazníkem a Příkazcem;
 bude poskytovat Příkazci průběžně další informace potřebné pro provoz systému.
b) Příkazník bude dle zmocnění Příkazce vystavovat daňové a jiné doklady na ostatní Subjekty, které
rovněž umístí na serveru aplikace v souladu se Všeobecnými podmínkami clearingového systému.
c) V případě kladné bilance Souhrnného dokladu je Příkazník povinen zaslat Příkazci uvedenou částku
do deseti pracovních dnů od data vystavení Souhrnného dokladu.
d) Příkazník bude průběžně udržovat a distribuovat všem Subjektům:
 seznam aktivních Subjektů;
 seznam povolených používaných zařízení a dobíjecích pracovišť u každého Subjektu,
 seznam čipových karet, příp. elektronických peněženek a kupónů, zakázaných kterýmkoliv
Subjektem (ztracené nebo neoprávněně použité čipové karty, příp. elektronické peněženky a
kupóny),
 tabulku křížových akceptací.
e) Příkazník má právo v odůvodněných případech (např. při odůvodněném podezření na neoprávněnou
manipulaci s daty) provést kontrolu odbavovacího systému u Příkazce. Příkazník ručí za nezneužití
poskytnutých dat a bezpečnost clearingového systému proti neoprávněným zásahům a manipulacím
externích subjektů.
f) V případě, že Příkazce prokazatelně poruší povinnosti a závazné postupy stanovené ve Všeobecných
podmínkách clearingového systému nebo v Referenční příručce clearingového systému a dodá do
Clearingového centra chybná data o provedených Transakcích nebo nedodá data o provedených
Transakcích ve lhůtách uvedených na adrese http://cards.svt.cz/dataPassTerms, v důsledku čehož
Příkazník prokazatelně nemůže splnit povinnosti při zajišťování služeb Clearingového centra vůči
ostatním Subjektům, zejména pak nemůže provést vzájemné vyúčtování Transakcí mezi všemi
Subjekty, má Příkazník právo provést nezbytné opravy v datech Příkazce a takové vícepráce
fakturovat Příkazci. Příkazník je povinen e-mailem informovat Příkazce o takové situaci
bezprostředně po jejím vzniku.
g) Ostatní práva a povinnosti Příkazníka jsou obsaženy ve Všeobecných podmínkách clearingového
systému.
2. Práva a povinnosti Příkazce
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a) Příkazce je povinen bezdůvodně nebránit vzájemnému nabíjení elektronických peněženek a
prodlužování kupónů ani akceptování elektronických peněženek a kupónů jinými Subjekty podle
příslušných oprávnění uvedených v Tabulce křížových akceptací.
b) Příkazce je povinen přebírat dokumenty umístěné na serveru aplikace v souladu se Všeobecnými
podmínkami clearingového systému tak, aby mohl včas plnit ustanovení písm. c) odst. 2. článku 11.
c) V případě záporné bilance Souhrnného dokladu je Příkazce povinen zaslat Příkazníkovi uvedenou
částku do deseti pracovních dnů od data vystavení Souhrnného dokladu.
d) Příkazce je povinen v odůvodněných případech umožnit Příkazníkovi kontrolu svého odbavovacího
systému podle písm. e) odst. 1. článku 11., např. přístup do příslušných databází, prověrku
odbavovacích zařízení apod.
e) Ostatní práva a povinnosti Příkazce jsou obsaženy ve Všeobecných podmínkách clearingového
systému.

12. Cena služeb a způsob úhrady
1. Za služby poskytnuté Příkazníkem neplatí Příkazce žádnou cenu.
2. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce dle písm. f) odst. 1. článku 11. se stanovují na základě ceny
práce odborného pracovníka Příkazníka, odpovídají ceně na trhu obvyklé a činí 1 500 Kč / hodina (slovy
tisícpětsetkorunčeských), k vypočtené částce se připočítává DPH v příslušné výši. Faktura bude mít
splatnost čtrnáct dní a bude mít všechny náležitosti daňového dokladu, její přílohou bude popis porušení
výše uvedené povinnosti a kalkulace provedených nezbytných opravných prací. Příkazce je povinen tuto
částku uhradit v době splatnosti bankovním převodem na účet Příkazníka.

13. Vyloučení Subjektu z Clearingového systému
1. Důvodem vyloučení Subjektu z Clearingového systému je zejména:
a) neplnění finančních závazků vyplývajících z účasti v Clearingovém systému vůči jiným Subjektům
a/nebo Příkazníkovi v předepsaných lhůtách splatnosti o více než 10 kalendářních dnů nebo
opakovaně;
b) bezdůvodné bránění vzájemnému akceptování nebo nabíjení elektronických peněženek se stávajícími
nebo novými Subjekty;
c) úmyslné nebo opakované porušování Všeobecných podmínek clearingového systému, zejména
úmyslný zásah do transakčních dat a/nebo jejich nedodání v předepsaných lhůtách.
2. Postup vyloučení Subjektu z Clearingového systému je následující:
a) Příkazník informuje všechny Subjekty o vyloučení Subjektu a důvodu vyloučení s tím, že počínaje
příštím měsícem nebude za vylučovaný Subjekt vyrovnávat jeho finanční závazky, ale pouze
zpracovávat jeho transakce a předávat jiným Subjektům podklady pro vzájemnou fakturaci saldem
s vylučovaným Subjektem;
b) Pokud do tří měsíců nejsou odstraněny důvody k vyloučení, je Příkazník oprávněn ukončit
zpracování Transakcí vylučovaného Subjektu úplně, tedy Transakcí na všech odbavovacích a
dobíjecích zařízeních vylučovaného Subjektu a Transakcí provedených s využitím elektronických
peněženek vydaných vylučovaným Subjektem.

14. Závěrečná ustanovení
1. Trvání smlouvy
 Tato Smlouva nabývá účinnosti od ……………na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
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 Obě strany jsou oprávněny tuto Smlouvu vypovědět s tím, že Příkazník se zavazuje vyúčtovat
Příkazci nutně nebo účelně vynaložené náklady do 30 dnů od účinnosti výpovědi a Příkazce je
povinen řádně doloženou částku Příkazníkovi zaplatit do 30 dnů od obdržení vyúčtování.
 Příkazce může s okamžitou platností odstoupit od této Smlouvy v případě, že Příkazník opakovaně
zpozdí vlastní vinou odvod plateb Příkazci dle písm. c) odst. 1. článku 11. o více než 15 dnů.
 Příkazník může s okamžitou platností odstoupit od této Smlouvy v případě, že Příkazce opakovaně
zpozdí vlastní vinou odvod plateb Příkazníkovi dle písm. c) odst. 2. článku 11. nebo úhradu
faktury dle odst. 2. článku 12. o více než 15 dnů.
 V případě vypovězení této smlouvy budou smluvní strany postupovat obdobně, jak je popsáno
v článku 13.
2. Smluvní pokuty
V případě nedodržení termínu splatnosti částek na Souhrnném dokladu dle písm. c) odst. 1. článku 11.
nebo písm. c) odst. 2. článku 11. nebo na faktuře za služby dle odst. 2. článku 12. náleží příjemci platby
smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky denně.
3. Ostatní ujednání
 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.
 Smlouva se zpracovává ve dvou vyhotoveních, z toho jedno vyhotovení obdrží Příkazce a jedno
Příkazník.

V

Praha 8 - Karlín, dne
Za Příkazce:

Za Příkazníka:

Ing. David Švingr
jednatel
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
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Kniha faktur vydaných - dle řad dokladů
Firma: ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Výběrové podmínky pro sestavení tisku
Vybrané záznamy: 36 záznamů.

Řada CLP
Doklad

Firma

Datum

Splatnost

CLP-35/2019
CLP-36/2019
CLP-37/2019
CLP-38/2019
CLP-39/2019
CLP-40/2019
CLP-58/2019
CLP-59/2019
CLP-60/2019
CLP-61/2019
CLP-62/2019
CLP-63/2019
CLP-73/2019
CLP-74/2019
CLP-75/2019
CLP-76/2019
CLP-77/2019
CLP-99/2019
CLP-100/2019
CLP-101/2019
CLP-102/2019
CLP-103/2019
CLP-104/2019
CLP-105/2019
CLP-128/2019
CLP-129/2019
CLP-130/2019
CLP-131/2019
CLP-132/2019
CLP-133/2019
CLP-154/2019
CLP-155/2019
CLP-156/2019
CLP-157/2019
CLP-158/2019
CLP-159/2019

ARRIVA CITY s.r.o.
Dopravní podnik měst
KŽC Doprava, s.r.o.
Regionalverkehr Dresden
TD BUS a.s.
České dráhy, a.s.
ARRIVA CITY s.r.o.
KŽC Doprava, s.r.o.
Railway Capital a.s.
Regionalverkehr Dresden
TD BUS a.s.
České dráhy, a.s.
ARRIVA CITY s.r.o.
KŽC Doprava, s.r.o.
Regionalverkehr Dresden
TD BUS a.s.
České dráhy, a.s.
ARRIVA CITY s.r.o.
AŽD Praha s.r.o.
KŽC Doprava, s.r.o.
Railway Capital a.s.
Regionalverkehr Dresden
Witbystar a.s.
České dráhy, a.s.
ARRIVA CITY s.r.o.
Dopravní podnik města Ústí
KŽC Doprava, s.r.o.
Regionalverkehr Dresden
Witbystar a.s.
České dráhy, a.s.
ARRIVA CITY s.r.o.
Dopravní společnost
KŽC Doprava, s.r.o.
Regionalverkehr Sächsische
České dráhy, a.s.
ČSAD Slaný s.r.o.

28.2.2019
28.2.2019
28.2.2019
28.2.2019
28.2.2019
28.2.2019
31.3.2019
31.3.2019
31.3.2019
31.3.2019
31.3.2019
31.3.2019
30.4.2019
30.4.2019
30.4.2019
30.4.2019
30.4.2019
31.5.2019
31.5.2019
31.5.2019
31.5.2019
31.5.2019
31.5.2019
31.5.2019
30.6.2019
30.6.2019
30.6.2019
30.6.2019
30.6.2019
30.6.2019
31.7.2019
31.7.2019
31.7.2019
31.7.2019
31.7.2019
31.7.2019

27.3.2019
27.3.2019
27.3.2019
27.3.2019
27.3.2019
27.3.2019
24.4.2019
24.4.2019
24.4.2019
24.4.2019
24.4.2019
24.4.2019
27.5.2019
27.5.2019
27.5.2019
27.5.2019
27.5.2019
25.6.2019
25.6.2019
25.6.2019
25.6.2019
25.6.2019
25.6.2019
25.6.2019
25.7.2019
25.7.2019
25.7.2019
25.7.2019
25.7.2019
25.7.2019
27.8.2019
27.8.2019
27.8.2019
27.8.2019
27.8.2019
26.8.2019

Celkem za CLP
Fakturováno
Dobropisováno
K úhradě
Zaplaceno
Nezaplaceno

Bez DPH
27 064 877,85 CZK
0,00 CZK
27 064 877,85 CZK

Výtisk sestavil(a) Supervisor

DPH
0,00 CZK
0,00 CZK
0,00 CZK

Dne 16.10.2019

Vystaveno
v měně
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
S DPH
27 064 877,85
0,00
27 064 877,85
26 703 595,21
361 282,64

K úhradě
v CZK
352 165,42
62 173,65
2 350,00
2 041,10
18 476,66
3 643 214,42
343 136,25
4 250,00
460,40
3 014,10
22 365,02
4 116 056,16
160 138,47
4 010,34
2 774,65
21 576,38
4 210 905,61
172 382,17
39,50
1 500,00
203,00
2 489,50
4 360,73
4 242 681,78
22 677,30
114,50
2 950,00
677,60
290 413,19
4 034 305,44
152 022,83
261 209,77
1 055,00
4 090,66
3 778 466,41
1 124 129,84

CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

Zaplaceno
v CZK
352 165,42
62 173,65
2 350,00
2 041,10
0,00
3 643 214,42
343 136,25
4 250,00
460,40
3 014,10
0,00
4 116 056,16
160 138,47
4 010,34
2 774,65
0,00
4 210 905,61
172 382,17
39,50
1 500,00
203,00
2 489,50
0,00
4 242 681,78
22 677,30
114,50
2 950,00
677,60
0,00
4 034 305,44
152 022,83
261 209,77
1 055,00
0,00
3 778 466,41
1 124 129,84

Nezaplaceno
v CZK
0,00
0,00
0,00
0,00
18 476,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 365,02
0,00
0,00
0,00
0,00
21 576,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 360,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290 413,19
0,00
0,00
0,00
0,00
4 090,66
0,00
0,00

98,67%
1,33%
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Kniha faktur přijatých
Firma: ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Výběrové podmínky pro sestavení tisku
Vybrané záznamy: 62 záznamů.
Doklad
CLV-51/2019
CLV-49/2019
CLV-50/2019
CLV-46/2019
CLV-47/2019
CLV-45/2019
CLV-48/2019
CLV-85/2019
CLV-83/2019
CLV-84/2019
CLV-79/2019
CLV-81/2019
CLV-78/2019
CLV-80/2019
CLV-82/2019
CLV-105/2019
CLV-99/2019
CLV-109/2019
CLV-103/2019
CLV-107/2019
CLV-108/2019
CLV-106/2019
CLV-98/2019
CLV-101/2019
CLV-104/2019
CLV-97/2019
CLV-100/2019
CLV-102/2019
CLV-161/2019
CLV-157/2019
CLV-160/2019
CLV-159/2019
CLV-153/2019
CLV-155/2019
CLV-158/2019
CLV-152/2019
CLV-154/2019
CLV-156/2019
CLV-201/2019
CLV-210/2019
CLV-205/2019
CLV-208/2019
CLV-209/2019
CLV-207/2019
CLV-200/2019
CLV-203/2019
CLV-206/2019
CLV-199/2019
CLV-202/2019
CLV-204/2019
CLV-244/2019
CLV-239/2019
CLV-235/2019
CLV-243/2019
CLV-238/2019
CLV-241/2019
CLV-242/2019
CLV-240/2019
CLV-234/2019

Externí číslo

47907111

Výtisk sestavil(a) Supervisor

Firma

Datum

Splatnost

ČSAD Slaný s.r.o.
GW Train Regio a.s.
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Autobusy Karlovy Vary,
Dopravní podnik města
Autobusová doprava
Dopravní společnost
ČSAD Slaný s.r.o.
GW Train Regio a.s.
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Autobusy Karlovy Vary,
Dopravní podnik města
Autobusová doprava
Dopravní podnik měst
Dopravní společnost
MBM rail s.r.o.
AŽD Praha s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
GW Train Regio a.s.
Railway Capital a.s.
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Pražské Benátky s.r.o.
Autobusy Karlovy Vary,
Dopravní podnik města
Labská plavební
Autobusová doprava
Dopravní podnik měst
Dopravní společnost
ČSAD Slaný s.r.o.
GW Train Regio a.s.
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Pražské Benátky s.r.o.
Autobusy Karlovy Vary,
Dopravní podnik města
Labská plavební
Autobusová doprava
Dopravní podnik měst
Dopravní společnost
AŽD Praha s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
GW Train Regio a.s.
Railway Capital a.s.
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Pražské Benátky s.r.o.
Autobusy Karlovy Vary,
Dopravní podnik města
Labská plavební
Autobusová doprava
Dopravní podnik měst
Dopravní společnost
Dopravní společnost
MBM rail s.r.o.
AŽD Praha s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
GW Train Regio a.s.
Railway Capital a.s.
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Pražské Benátky s.r.o.
Autobusy Karlovy Vary,

28.2.2019
28.2.2019
28.2.2019
28.2.2019
28.2.2019
28.2.2019
28.2.2019
31.3.2019
31.3.2019
31.3.2019
31.3.2019
31.3.2019
31.3.2019
31.3.2019
31.3.2019
30.4.2019
30.4.2019
30.4.2019
30.4.2019
30.4.2019
30.4.2019
30.4.2019
30.4.2019
30.4.2019
30.4.2019
30.4.2019
30.4.2019
30.4.2019
31.5.2019
31.5.2019
31.5.2019
31.5.2019
31.5.2019
31.5.2019
31.5.2019
31.5.2019
31.5.2019
31.5.2019
30.6.2019
30.6.2019
30.6.2019
30.6.2019
30.6.2019
30.6.2019
30.6.2019
30.6.2019
30.6.2019
30.6.2019
30.6.2019
30.6.2019
31.7.2019
31.7.2019
31.7.2019
31.7.2019
31.7.2019
31.7.2019
31.7.2019
31.7.2019
31.7.2019

27.3.2019
27.3.2019
27.3.2019
27.3.2019
27.3.2019
27.3.2019
27.3.2019
24.4.2019
24.4.2019
24.4.2019
24.4.2019
24.4.2019
24.4.2019
24.4.2019
24.4.2019
27.5.2019
27.5.2019
27.5.2019
27.5.2019
27.5.2019
27.5.2019
27.5.2019
27.5.2019
27.5.2019
27.5.2019
27.5.2019
27.5.2019
27.5.2019
25.6.2019
25.6.2019
25.6.2019
25.6.2019
25.6.2019
25.6.2019
25.6.2019
25.6.2019
25.6.2019
25.6.2019
25.7.2019
25.7.2019
25.7.2019
25.7.2019
25.7.2019
25.7.2019
25.7.2019
25.7.2019
25.7.2019
25.7.2019
25.7.2019
25.7.2019
14.8.2019
27.8.2019
27.8.2019
27.8.2019
27.8.2019
27.8.2019
27.8.2019
27.8.2019
27.8.2019

Dne 16.10.2019

Vystaveno
v měně
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

K úhradě
v CZK
1 013 969,67
158 416,81
129 894,40
278 647,90
824 955,51
285 816,71
1 388 720,25
1 126 887,69
162 415,66
171 840,90
437 768,60
646 433,56
319 086,58
213 217,18
1 411 631,76
140,40
28,60
1 194 521,06
156 929,39
355,90
200 751,01
31 449,79
429 398,30
755 183,90
83,70
332 294,58
169 698,28
1 128 570,54
1 177 839,14
138 143,12
219 715,57
31 298,00
457 209,77
725 058,42
157,50
317 021,09
270 392,57
1 086 821,50
108,40
1 127 105,59
116 064,57
100,30
233 521,50
29 301,33
496 055,50
709 163,53
131,10
307 528,06
286 505,58
1 045 552,57
1 124 129,84
82,80
202,40
1 885 565,44
92 587,37
446,40
274 549,17
27 782,77
579 260,27

Zaplaceno Nezaplaceno
v CZK
v CZK
1 013 969,67
0,00
158 416,81
0,00
129 894,40
0,00
278 647,90
0,00
824 955,51
0,00
285 816,71
0,00
1 388 720,25
0,00
1 126 887,69
0,00
162 415,66
0,00
171 840,90
0,00
437 768,60
0,00
646 433,56
0,00
319 086,58
0,00
213 217,18
0,00
1 411 631,76
0,00
140,40
0,00
28,60
0,00
1 194 521,06
0,00
156 929,39
0,00
355,90
0,00
200 751,01
0,00
31 449,79
0,00
429 398,30
0,00
755 183,90
0,00
83,70
0,00
332 294,58
0,00
169 698,28
0,00
1 128 570,54
0,00
1 177 839,14
0,00
138 143,12
0,00
219 715,57
0,00
31 298,00
0,00
457 209,77
0,00
725 058,42
0,00
157,50
0,00
317 021,09
0,00
270 392,57
0,00
1 086 821,50
0,00
108,40
0,00
1 127 105,59
0,00
116 064,57
0,00
100,30
0,00
233 521,50
0,00
29 301,33
0,00
496 055,50
0,00
709 163,53
0,00
131,10
0,00
307 528,06
0,00
286 505,58
0,00
1 045 552,57
0,00
1 124 129,84
0,00
82,80
0,00
202,40
0,00
1 885 565,44
0,00
92 587,37
0,00
446,40
0,00
274 549,17
0,00
27 782,77
0,00
579 260,27
0,00
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Doklad

Externí číslo

CLV-237/2019
CLV-233/2019
CLV-236/2019

Celkem
Fakturováno
Dobropisováno
K úhradě
Zaplaceno

Firma

Datum

Splatnost

Dopravní podnik města
Autobusová doprava
Dopravní podnik měst

31.7.2019
31.7.2019
31.7.2019

27.8.2019
27.8.2019
27.8.2019

Bez DPH
27 064 877,85 CZK
0,00 CZK
27 064 877,85 CZK

Výtisk sestavil(a) Supervisor

DPH
0,00 CZK
0,00 CZK
0,00 CZK

Dne 16.10.2019

Vystaveno
v měně
CZK
CZK
CZK

S DPH
27 064 877,85
0,00
27 064 877,85
27 064 877,85

CZK
CZK
CZK
CZK

K úhradě
v CZK
643 094,28
366 501,60
326 772,17

Zaplaceno Nezaplaceno
v CZK
v CZK
643 094,28
0,00
366 501,60
0,00
326 772,17
0,00

100,00%
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Doprava Ústeckého kraje

Souhrnný doklad o vzájemném započtení clearingových transakcí pro TD BUS a.s.
Zúčtované období

od:
do:

1.2.2019
28.2.2019

Řádek

Text

Ř1

Dobili jste na cizí karty:
Neznámá dobití na cizí karty:
Akceptovali jste cizí karty:

Ř2
Ř3
Ř4
Ř5
Ř6
Ř7

Variabilní symbol: 47902071
Kč
0,00
183,37
-159,58

Dobili na vaše karty:
Neznámá dobití na vaše karty:
Akceptovali vaše karty:

986 702,00
2 600,71
1 007 436,42

Celková bilance (platba clearingovému centru)

-18 476,66

Ř7 = - Ř1 - Ř2 + Ř3 + Ř4 + Ř5 - Ř6

Detail položek
Číslo
dokladu
ARRIVA CITY s.r.o.
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
AŽD Praha s.r.o.
BDS-BUS, s.r.o.
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková
organizace
GW Train Regio a.s.
KŽC Doprava, s.r.o.
Labská plavební společnost, s.r.o.
MBM rail s.r.o.
Railway Capital a.s.
Regionalverkehr Dresden GmbH
Ústecký kraj
ČSAD SVT Praha s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
České dráhy a.s., Generální ředitelství

Dobili jste
na cizí karty [Kč]

Neznámá dobití
na cizí karty [Kč]

201902018
--201902017
------201902016
-------

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,06
0,00
7,73
0,00
0,00
0,00
2,95
0,00
0,00
0,00

----------------1071902024
---

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171,63
0,00

Celkem
Číslo
dokladu
ARRIVA CITY s.r.o.
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
AŽD Praha s.r.o.
BDS-BUS, s.r.o.
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková
organizace
GW Train Regio a.s.
KŽC Doprava, s.r.o.
Labská plavební společnost, s.r.o.
MBM rail s.r.o.
Railway Capital a.s.
Regionalverkehr Dresden GmbH
Ústecký kraj
ČSAD SVT Praha s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
České dráhy a.s., Generální ředitelství

Celkem

0,00 =Ř2

=Ř1

Číslo
dokladu
19083225
----------19083226
-------

-67,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-92,29
0,00
0,00
0,00

---------------------

183,37

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
=Ř3

Neznámá dobití
na vaše karty [Kč]

19083227
19083228
19083229
------19083230
19083231
--19083232

38 196,00
16 250,00
55 162,00
0,00
0,00
0,00
300,00
110 970,00
0,00
737 521,00

0,58
68,51
317,28
0,00
0,00
0,00
2,85
171,82
0,00
2 039,44

201902011
201902007
201902008
------201902008
881902008
--201902008

161 344,06
32 271,19
152 832,34
0,00
0,00
0,00
53 025,62
153 165,43
0,00
339 932,05

19083233
--------------19083234
---

1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 803,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,23
0,00

201902009
--------------1071902017
2019020010

6 700,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 140,10
18 024,93

=Ř4

986 702,00 =Ř5

Číslo
dokladu

-159,58

Dobili
na vaše karty [Kč]

2 600,71

Clearingové centrum:
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Křižíkova 4-6
186 00, Praha 8 - Karlín

Akceptovali jste
cizi karty [Kč]

DIČ: CZ45805202 IČ: 45805202
Č. účtu: ČSOB 576658913/0300

BIC: CEKOCZPP Stř: 1
IBAN: CZ7903000000000576658913

Akceptovali
vaše karty [Kč]

=Ř6

1 007 436,42

Doprava Ústeckého kraje

Souhrnný doklad o vzájemném započtení clearingových transakcí pro TD BUS a.s.
Zúčtované období

od:
do:

1.3.2019
31.3.2019

Řádek

Text

Ř1

Dobili jste na cizí karty:
Neznámá dobití na cizí karty:
Akceptovali jste cizí karty:

Ř2
Ř3
Ř4
Ř5
Ř6
Ř7

Variabilní symbol: 47903070
Kč
0,00
114,80
-249,61

Dobili na vaše karty:
Neznámá dobití na vaše karty:
Akceptovali vaše karty:

1 056 159,00
2 639,79
1 080 799,40

Celková bilance (platba clearingovému centru)

-22 365,02

Ř7 = - Ř1 - Ř2 + Ř3 + Ř4 + Ř5 - Ř6

Detail položek
Číslo
dokladu
ARRIVA CITY s.r.o.
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
AŽD Praha s.r.o.
BDS-BUS, s.r.o.
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková
organizace
GW Train Regio a.s.
KŽC Doprava, s.r.o.
Labská plavební společnost, s.r.o.
MBM rail s.r.o.
Railway Capital a.s.
Regionalverkehr Dresden GmbH
Ústecký kraj
ČSAD SVT Praha s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
České dráhy a.s., Generální ředitelství

Dobili jste
na cizí karty [Kč]

Neznámá dobití
na cizí karty [Kč]

201903019
--201903018
------201903016
-------

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,01
0,00
10,99
0,00
0,00
0,00
1,51
0,00
0,00
0,00

19083246
----------19083247
19083248
-----

----------------1071903026
---

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102,29
0,00

---------------------

Celkem
Číslo
dokladu
ARRIVA CITY s.r.o.
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
AŽD Praha s.r.o.
BDS-BUS, s.r.o.
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková
organizace
GW Train Regio a.s.
KŽC Doprava, s.r.o.
Labská plavební společnost, s.r.o.
MBM rail s.r.o.
Railway Capital a.s.
Regionalverkehr Dresden GmbH
Ústecký kraj
ČSAD SVT Praha s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
České dráhy a.s., Generální ředitelství

Celkem

0,00 =Ř2

=Ř1

Číslo
dokladu

114,80

-402,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,47
54,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
=Ř3

Neznámá dobití
na vaše karty [Kč]

19083249
19083250
19083251
------19083252
19083253
--19083254

55 008,00
25 320,00
65 030,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
114 895,00
0,00
760 850,00

6,45
229,23
295,41
0,00
0,00
0,00
1,92
117,00
0,00
1 989,64

201903011
201903008
201903008
------201903008
881903008
--201903008

176 088,96
36 561,53
164 381,63
0,00
0,00
0,00
53 440,49
163 716,89
0,00
365 174,21

19083255
19083256
------------19083257
---

2 000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 956,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,00

201903008
--------------1071903018
2019030009

6 609,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96 680,13
18 146,15

=Ř4

1 056 159,00 =Ř5

Číslo
dokladu

-249,61

Dobili
na vaše karty [Kč]

2 639,79

Clearingové centrum:
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Křižíkova 4-6
186 00, Praha 8 - Karlín

Akceptovali jste
cizi karty [Kč]

DIČ: CZ45805202 IČ: 45805202
Č. účtu: ČSOB 576658913/0300

BIC: CEKOCZPP Stř: 1
IBAN: CZ7903000000000576658913

Akceptovali
vaše karty [Kč]

=Ř6

1 080 799,40

Doprava Ústeckého kraje

Souhrnný doklad o vzájemném započtení clearingových transakcí pro TD BUS a.s.
Zúčtované období

od:
do:

1.4.2019
30.4.2019

Řádek

Text

Ř1

Dobili jste na cizí karty:
Neznámá dobití na cizí karty:
Akceptovali jste cizí karty:

Ř2
Ř3
Ř4
Ř5
Ř6
Ř7

Variabilní symbol: 47904022
Kč
0,00
0,00
-121,07

Dobili na vaše karty:
Neznámá dobití na vaše karty:
Akceptovali vaše karty:

1 080 250,00
2 786,49
1 104 491,80

Celková bilance (platba clearingovému centru)

-21 576,38

Ř7 = - Ř1 - Ř2 + Ř3 + Ř4 + Ř5 - Ř6

Detail položek
Číslo
dokladu
ARRIVA CITY s.r.o.
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
AŽD Praha s.r.o.
BDS-BUS, s.r.o.
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková
organizace
GW Train Regio a.s.
KŽC Doprava, s.r.o.
Labská plavební společnost, s.r.o.
MBM rail s.r.o.
Pražské Benátky s.r.o.
Railway Capital a.s.
Regionalverkehr Dresden GmbH
Ústecký kraj
ČSAD SVT Praha s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
České dráhy a.s., Generální ředitelství

Dobili jste
na cizí karty [Kč]

Neznámá dobití
na cizí karty [Kč]

---------------------

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19083266
-------------------

-----------------------

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-----------------------

Celkem
Číslo
dokladu
ARRIVA CITY s.r.o.
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
AŽD Praha s.r.o.
BDS-BUS, s.r.o.
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková
organizace
GW Train Regio a.s.
KŽC Doprava, s.r.o.
Labská plavební společnost, s.r.o.
MBM rail s.r.o.
Pražské Benátky s.r.o.
Railway Capital a.s.
Regionalverkehr Dresden GmbH
Ústecký kraj
ČSAD SVT Praha s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
České dráhy a.s., Generální ředitelství

Celkem

0,00 =Ř2

=Ř1

Číslo
dokladu

0,00

-121,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
=Ř3

Neznámá dobití
na vaše karty [Kč]

19083267
19083268
19083269
------19083270
19083271
--19083272

56 062,00
21 410,00
62 108,00
0,00
0,00
0,00
500,00
73 338,00
0,00
839 017,00

13,77
84,21
355,03
0,00
0,00
0,00
5,34
52,96
0,00
2 275,18

201904008
201904008
201904008
------201904008
881904008
--201904008

184 306,85
37 027,02
164 767,01
0,00
0,00
0,00
57 410,97
161 794,26
0,00
375 677,77

19083273
19083274
--------------19083275
---

1 200,00
156,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 459,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

201904009
----201904002
201900008
--------1071904010
2019040010

6 780,09
0,00
0,00
95,40
605,90
0,00
0,00
0,00
0,00
96 464,77
19 561,76

=Ř4

1 080 250,00 =Ř5

Číslo
dokladu

-121,07

Dobili
na vaše karty [Kč]

2 786,49

Clearingové centrum:
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Křižíkova 4-6
186 00, Praha 8 - Karlín

Akceptovali jste
cizi karty [Kč]

DIČ: CZ45805202 IČ: 45805202
Č. účtu: ČSOB 576658913/0300

BIC: CEKOCZPP Stř: 1
IBAN: CZ7903000000000576658913

Akceptovali
vaše karty [Kč]

=Ř6

1 104 491,80

Doprava Ústeckého kraje

Souhrnný doklad o vzájemném započtení clearingových transakcí pro Witbystar a.s.
Zúčtované období

od:
do:

1.5.2019
31.5.2019

Řádek

Text

Ř1

Dobili jste na cizí karty:
Neznámá dobití na cizí karty:
Akceptovali jste cizí karty:

Ř2
Ř3
Ř4
Ř5
Ř6
Ř7

Variabilní symbol: 47905074
Kč
2 100,00
0,00
1 848,17

Dobili na vaše karty:
Neznámá dobití na vaše karty:
Akceptovali vaše karty:

1 046 283,00
1 618,20
1 052 010,10

Celková bilance (platba clearingovému centru)

-4 360,73

Ř7 = - Ř1 - Ř2 + Ř3 + Ř4 + Ř5 - Ř6

Detail položek
Číslo
dokladu
ARRIVA CITY s.r.o.
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
AŽD Praha s.r.o.
BDS-BUS, s.r.o.
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková
organizace
GW Train Regio a.s.
KŽC Doprava, s.r.o.
Labská plavební společnost, s.r.o.
MBM rail s.r.o.
Pražské Benátky s.r.o.
Railway Capital a.s.
Regionalverkehr Dresden GmbH
Ústecký kraj
ČSAD SVT Praha s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
České dráhy a.s., Generální ředitelství

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19083280
----------19083281
-------

-462,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-59,48
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 100,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

------------------19083282
---

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 369,70
0,00

------------------1071905022
---

2 100,00 =Ř2

=Ř1
Číslo
dokladu

Celkem

Neznámá dobití
na cizí karty [Kč]

---------------------

Celkem

ARRIVA CITY s.r.o.
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
AŽD Praha s.r.o.
BDS-BUS, s.r.o.
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková
organizace
GW Train Regio a.s.
KŽC Doprava, s.r.o.
Labská plavební společnost, s.r.o.
MBM rail s.r.o.
Pražské Benátky s.r.o.
Railway Capital a.s.
Regionalverkehr Dresden GmbH
Ústecký kraj
ČSAD SVT Praha s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
České dráhy a.s., Generální ředitelství

Dobili jste
na cizí karty [Kč]

Číslo
dokladu

0,00

=Ř3

Neznámá dobití
na vaše karty [Kč]

19083283
19083284
19083285
19083286
----19083287
19083288
--19083289

54 972,00
19 800,00
61 514,00
100,00
0,00
0,00
300,00
93 755,00
0,00
781 523,00

6,38
109,19
201,06
0,00
0,00
0,00
2,51
24,63
0,00
1 274,42

201905011
201905008
201905008
201905002
----201905008
881905008
--201905008

171 211,15
34 624,57
156 188,77
53,10
0,00
0,00
51 661,86
159 716,58
0,00
364 968,02

19083290
----------------19083291
---

3 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 019,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00

201905009
------201900019
--------1071905015
2019050010

6 306,88
0,00
0,00
0,00
541,32
0,00
0,00
0,00
0,00
89 261,11
17 476,74

=Ř4

1 046 283,00 =Ř5

Číslo
dokladu

1 848,17

Dobili
na vaše karty [Kč]

1 618,20

Clearingové centrum:
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Křižíkova 4-6
186 00, Praha 8 - Karlín

Akceptovali jste
cizi karty [Kč]

DIČ: CZ45805202 IČ: 45805202
Č. účtu: ČSOB 576658913/0300

BIC: CEKOCZPP Stř: 1
IBAN: CZ7903000000000576658913

Akceptovali
vaše karty [Kč]

=Ř6

1 052 010,10

Doprava Ústeckého kraje

Souhrnný doklad o vzájemném započtení clearingových transakcí pro Witbystar a.s.
Zúčtované období

od:
do:

1.6.2019
30.6.2019

Řádek

Text

Ř1

Dobili jste na cizí karty:
Neznámá dobití na cizí karty:
Akceptovali jste cizí karty:

Ř2
Ř3
Ř4
Ř5
Ř6
Ř7

Variabilní symbol: 47906098
Kč
300,00
0,00
5 316,03

Dobili na vaše karty:
Neznámá dobití na vaše karty:
Akceptovali vaše karty:

216 870,00
2 183,59
514 482,81

Celková bilance (platba clearingovému centru)

-290 413,19

Ř7 = - Ř1 - Ř2 + Ř3 + Ř4 + Ř5 - Ř6

Detail položek
Číslo
dokladu
ARRIVA CITY s.r.o.
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
AŽD Praha s.r.o.
BDS-BUS, s.r.o.
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková
organizace
GW Train Regio a.s.
KŽC Doprava, s.r.o.
Labská plavební společnost, s.r.o.
MBM rail s.r.o.
Pražské Benátky s.r.o.
Railway Capital a.s.
Regionalverkehr Dresden GmbH
Ústecký kraj
ČSAD SVT Praha s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
České dráhy a.s., Generální ředitelství

0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19083292
--19083293
------19083294
-------

4 060,51
0,00
433,80
0,00
0,00
0,00
-80,59
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

------------------19083295
---

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
902,31
0,00

-----------------------

300,00 =Ř2

=Ř1
Číslo
dokladu

Celkem

Neznámá dobití
na cizí karty [Kč]

----201906018
---------------

Celkem

ARRIVA CITY s.r.o.
Autobusová doprava s.r.o. Podbořany
Autobusy Karlovy Vary, a.s.
AŽD Praha s.r.o.
BDS-BUS, s.r.o.
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková
organizace
GW Train Regio a.s.
KŽC Doprava, s.r.o.
Labská plavební společnost, s.r.o.
MBM rail s.r.o.
Pražské Benátky s.r.o.
Railway Capital a.s.
Regionalverkehr Dresden GmbH
Ústecký kraj
ČSAD SVT Praha s.r.o.
ČSAD Slaný s.r.o.
České dráhy a.s., Generální ředitelství

Dobili jste
na cizí karty [Kč]

Číslo
dokladu

0,00

=Ř3

Neznámá dobití
na vaše karty [Kč]

19083296
19083297
19083298
------19083299
19083200
--19083201

19 077,00
10 640,00
33 503,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 316,00
0,00
130 989,00

6,56
157,11
338,55
0,00
0,00
0,00
4,08
68,91
0,00
1 608,30

201906011
201906008
201906008
------201906008
881906008
--201906008

55 718,75
19 292,73
63 787,77
0,00
0,00
0,00
6 426,26
90 955,52
0,00
240 973,64

19083202
----------------19083203
---

1 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 045,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,00

201906009
--203190003
--201900030
--------1071906015
2019060028

2 459,72
0,00
78,90
0,00
65,16
0,00
0,00
0,00
0,00
32 614,63
2 109,73

=Ř4

216 870,00 =Ř5

Číslo
dokladu

5 316,03

Dobili
na vaše karty [Kč]

2 183,59

Clearingové centrum:
ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Křižíkova 4-6
186 00, Praha 8 - Karlín

Akceptovali jste
cizi karty [Kč]

DIČ: CZ45805202 IČ: 45805202
Č. účtu: ČSOB 576658913/0300

BIC: CEKOCZPP Stř: 1
IBAN: CZ7903000000000576658913

Akceptovali
vaše karty [Kč]

=Ř6

514 482,81

ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Křižíkova 344/6, 345/4
186 00
Praha 8
IČO: 45805202
Obchodní rejstřík:

DIČ: CZ45805202
Firma je registrována v obchodním rejstříku pod spisovou značkou Oddíl C, vložka 11856
Místo registrace: Městského soudu v Praze
Kod zákazníka: 28360010

TD BUS a.s.
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město
Praha 8, dne: 26.08.2019

PŘEDŽALOBNÍ UPOMÍNKA
Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že jste do dnešního dne neuhradili naše níže uvedené pohledávky.
Žádáme Vás o prověření této skutečnosti a o uhrazení těchto faktur na náš bankovní účet č. 576658913/0300, vedený u ČSOB v Praze
nejpozději do 7 dnů od data vystavení upomínky.
Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiníte, budeme nuceni uplatnit náš nárok u soudu, čímž by Vám vznikly další finanční náklady.
Tento náš dopis považujte za poslední předžalobní upomínku.
Pokud jste již pohledávku uhradili, žádáme o zaslání kopie výpisu o jejím zaplacení a tuto upomínku považujte za bezpředmětnou.

Doklad č.

variabilní symbol

ze dne

na částku

splaceno

CLP-39/2019

47902071

28.02.2019

18 476,66

0,00

18 476,66 27.03.2019

CLP-62/2019

47903070

31.03.2019

22 365,02

0,00

22 365,02 24.04.2019

CLP-76/2019

47904022

30.04.2019

21 576,38

0,00

21 576,38 27.05.2019

pohledávka splatná

Celkem

K úhradě
Zaplaceno
Nezaplaceno

62 418,06
0,00
62 418,06

0,00%
100,00%

Děkujeme za Vaši spolupráci

Ing. Miroslava Kristlová
ekonomika a správa

Vyřizuje: Ing. Miroslava Kristlová / Tel. +420 224 894 332

ČSAD SVT Praha, s.r.o.
Křižíkova 344/6, 345/4
186 00
Praha 8
IČO: 45805202
Obchodní rejstřík:

DIČ: CZ45805202
Firma je registrována v obchodním rejstříku pod spisovou značkou Oddíl C, vložka 11856
Místo registrace: Městského soudu v Praze
Kod zákazníka: 28360010

Witbystar a.s.
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1 - Staré Město
Praha 8, dne: 26.08.2019

PŘEDŽALOBNÍ UPOMÍNKA
Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že jste do dnešního dne neuhradili naše níže uvedené pohledávky.
Žádáme Vás o prověření této skutečnosti a o uhrazení těchto faktur na náš bankovní účet č. 576658913/0300, vedený u ČSOB v Praze
nejpozději do 7 dnů od data vystavení upomínky.
Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiníte, budeme nuceni uplatnit náš nárok u soudu, čímž by Vám vznikly další finanční náklady.
Tento náš dopis považujte za poslední předžalobní upomínku.
Pokud jste již pohledávku uhradili, žádáme o zaslání kopie výpisu o jejím zaplacení a tuto upomínku považujte za bezpředmětnou.

Doklad č.

na částku

splaceno

31.05.2019

4 360,73

0,00

4 360,73 25.06.2019

30.06.2019

290 413,19

0,00

290 413,19 25.07.2019

variabilní symbol

ze dne

CLP-104/2019

47905074

CLP-132/2019

47906098

pohledávka splatná

Celkem

K úhradě
Zaplaceno
Nezaplaceno

294 773,92
0,00
294 773,92

0,00%
100,00%

Děkujeme za Vaši spolupráci

Ing. Miroslava Kristlová
ekonomika a správa

Vyřizuje: Ing. Miroslava Kristlová / Tel. +420 224 894 332

Seznam Dopravců zapojených do DÚK
Plně integrovaní dopravci - vydávají i uznávají jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na
bázi BČK DÚK a nabíjejí elektronické peněženky BČK DÚK;
:
1. ARRIVA CITY s.r.o., U Seřadiště 65/7, 101 00 Praha 10, IČO 26730448,
2. Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, Dělnická 946, 441 01 Podbořany IČO 61325759,
3. Autobusy Karlovy Vary a. s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČO 25332473,
4. ČSAD Slaný s.r.o., Lacinova 1366, 274 01 Slaný, IČO 60193425 (jen do 31. prosince
2019),
5. Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o., Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad
Labem, IČO 06231292,
6. Dopravní podnik města Děčína, a.s., Dělnická 106, 405 29 Děčín VI – Letná, IČO
62240935,
7. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s., Školní 999/6, 430 01 Chomutov,
IČO 64053466,
8. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11, IĆO 25013891,
9. AŽD Praha s. r. o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 Záběhlice, IČO 48029483,
10. ARRIVA vlaky s.r.o., Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8, IČO 28955196,
11. České dráhy a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO 70994226,
12. Die Länderbahn CZ s.r.o., U Studánky 39/1, 400 07 Ústí nad Labem, IČO 08342849,
13. GW Train Regio a.s, U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem, IČO 28664116,
14. KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 – Koloděje, IČO 27423069,
15. MBM rail s.r.o., Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, IČO 25277171,
16. Labská plavební společnost, s.r.o., Kamenická 692/199, 405 02 Děčín II – Nové Město,
IČO 27346471,
17. Railway Capital a.s., Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5, IČO 2415807,
18. RegioJet ÚK a.s., náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, IČO 07544014,
19. Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH, Bahnhofstraße 14 a, 01796
Pirna, (dopravce nenabíjí el. peněženky BČK DÚK),
Dopravci uvedení v bodech 8 až 17 nevydávají vlastní BČK DÚK, uznávají BČK DÚK ostatních
plně integrovaných dopravců uvedených v bodech 1. až 7.

Částečně integrovaný dopravce - nevydává a neuznává BČK DÚK; uznává integrované
papírové jízdní doklady DÚK:
1. ČSAD Střední Čechy, a.s., U Přístavu 811, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
IČO 27616347,
2. ČSAD Česká Lípa a.s., Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5, IČO 25497987,
3. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most,
IČO 62242504
4. Pražské Benátky s. r. o., Křížovnické náměstí 191/3, 110 00 Praha 1, IČO 25759051

Strana 1 ze 1

bod 11.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 028/80R/2019

Souhlas postoupené strany s postoupením smlouvy
udělený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „NOZ“)

1.
Ústecký kraj
se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ:
708 92 156
DIČ:
CZ70892156
zastoupený: Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
(dále jen "Postoupená strana“)
2.
Die Länderbahn GmbH DLB
se sídlem:
Bahnhofsplatz 1, 94234 Viechtach, Spolková republika Německo
reg. Číslo:
HRB 4229
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Obvodním soudem Deggendorf
se svou organizační složkou v České republice:
Die Länderbahn GmbH DLB, organizační složka
se sídlem:
Oldřichovská 696, 463 34 Hrádek nad Nisou,
IČ:
29018889
DIČ:
CZ29018889
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A,
vložka 26780
zastoupená: Ing. Michalem Bartákem, vedoucím organizační složky
(dále jen "Postupitel“)
3.
Die Länderbahn CZ s.r.o.
se sídlem:
U Studánky 39/1, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
IČ:
083 42 849
DIČ:
CZ08342849
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 43914
zastoupená: Ing. Michalem Bartákem, jednatelem
(dále jen "Postupník“)

Postoupená strana uděluje níže uvedeného dne, měsíce a roku následující souhlas (dále jen
„Souhlas“).
1

1.

Úvodní ustanovení

1.1

Postoupená strana uzavřela dne 11. dubna 2019 s Postupitelem Smlouvu o veřejných
službách v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou k zajištění dopravní
obslužnosti Ústeckého kraje na linkách U12, U14 a T7, č. objednatele:
19/SML1195/SoVS/DS (dále jen „Dopravní smlouva“), jejímž předmětem je zejména
závazek Postupitele k zajištění řádné a plynulé dopravní obslužnosti části území
Ústeckého kraje na linkách U12, U14 a T7 ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb.,
o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů, a úprava s tím
souvisejících vzájemných práv a povinností.

1.2

Podle čl. 20 odst. 12 Dopravní smlouvy není Postupitel oprávněn převést práva
a povinnosti z Dopravní smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu
Postoupené strany.

1.3

V článku 18 Dopravní smlouvy sjednali Postupitel a Postoupená strana právo Postupitele
postoupit Dopravní smlouvu výhradně jen na společnost založenou Postupitelem a
dohodli podmínky takového postoupení, při jejichž splnění udělí Postoupená strana
s postoupením Dopravní smlouvy svůj souhlas.

2.

Prohlášení Postoupené strany

2.1

Splnění podmínek uvedených v čl. 18 odst. 1 písm. a) až g) Dopravní smlouvy k tomu,
aby Postoupená strana udělila souhlas s postoupením Dopravní smlouvy na Postupníka,
bylo doloženo následujícím způsobem:
2.1.1 Postupníkem je společnost s ručením omezeným dle § 132 a násl. zákona
č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, ve znění
pozdějších předpisů, což dokládá výpis z obchodního rejstříku Postupníka, který je
přílohou č. 1 tohoto souhlasu;
2.1.2 Mezi Postoupenou stranou, Postupitelem a Postupníkem byla uzavřena Dohoda
o ručení kterou poskytnul Postupitel Postoupené straně ručení za splnění všech
dluhů Postupníka souvisejících s Dopravní smlouvou. Kopie dohody o ručení
podepsané Postoupenou stranou, Postupitelem a Postupníkem je přílohou č. 2
tohoto souhlasu;
2.1.3 Základní kapitál Postupníka byl ke dni udělení tohoto Souhlasu zcela splacen a tato
skutečnost je zapsána do obchodního rejstříku, což dokládá výpis z obchodního
rejstříku Postupníka, který je přílohou č. 1 tohoto souhlasu;
2.1.4 Postupník má ke dni udělení tohoto Souhlasu platnou licenci na provozování
veřejné drážní dopravy vydanou příslušným drážním úřadem. Kopie licence na
provozování veřejné drážní dopravy vydané příslušným drážním úřadem pro
Postupníka je přílohou č. 3 tohoto souhlasu;
2.1.5 Postupník má ke dni udělení tohoto Souhlasu bezpečnostní osvědčení dopravce
vydané příslušným drážním úřadem. Kopie bezpečnostního osvědčení dopravce
vydaného příslušným drážním úřadem pro Postupníka je přílohou č. 4 tohoto
2

souhlasu;
2.1.6 Postupník prohlásil, že ke dni udělení tohoto Souhlasu splňuje všechny
podmínky stanovené v čl. 3 odst. 2 Dopravní smlouvy a je schopen plnit
povinnosti stanovené Dopravní smlouvou. Písemné prohlášení Postupníka je
přílohou č. 5 tohoto souhlasu;
2.1.7 Postupník je ke dni udělení tohoto Souhlasu ze 100 % vlastněn Dopravcem, což
dokládá výpis obchodního z rejstříku Postupníka, který je přílohou č. 1 tohoto
souhlasu; a
2.1.8 Postoupení Dopravní smlouvy na Postupníka nebude mít za následek přerušení
nebo omezení poskytování dopravních služeb dle Dopravní smlouvy, což vyplývá z
písemného prohlášení Postupníka, které je přílohou č. 5 tohoto souhlasu.
3.

Udělení souhlasu

3.1

Na základě doložení splnění podmínek požadovaných v čl. 18 odst. 1 písm. a) až g)
Dopravní smlouvy tímto Postoupená strana uděluje Postupiteli svůj Souhlas
s postoupením Dopravní smlouvy (tedy všech práv a povinností Postupitele z Dopravní
smlouvy) na Postupníka. Smlouva o postoupení Dopravní smlouvy bude mezi
Postupníkem a Postupitelem uzavřena ve znění podle vzoru, který je přílohou č. 6 tohoto
souhlasu.

4.

Závěrečná ustanovení

4.1

Udělení tohoto Souhlasu schválila Rada Ústeckého kraje, a to na svém zasedání
konaném dne 30.10.2019.

4.2

Tento souhlas nabývá platnosti podpisem Postoupené strany a účinnosti jeho
doručením Postupiteli.

4.3

Tento Souhlas se vyhotovuje ve třech vyhotoveních.

4.4

Tento Souhlas vyjadřuje pravou vůli Postoupené strany. Tento Souhlas nebyl udělen pod
nátlakem, v tísni, či za nápadně nevýhodných podmínek.

4.5

Nedílnou součástí tohoto Souhlasu jsou následující přílohy:







Příloha č. 1 - výpis z obchodního rejstříku Postupníka
Příloha č. 2 - kopie dohody o ručení
Příloha č. 3 - kopie licence na provozování veřejné drážní dopravy
Příloha č. 4 - kopie bezpečnostního osvědčení dopravce
Příloha č. 5 - písemné prohlášení Postupníka
Příloha č. 6 – vzor Smlouvy o postoupení Dopravní smlouvy
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V Ústí nad Labem dne ____________
___________________________
Ústecký kraj
Postoupená strana
zastoupená náměstkem hejtmana Ústeckého kraje Jaroslavem Komínkem na základě pověření
dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 038/21R/2017 ze dne 16.8.2017
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Dodatek č. 2 ke smlouvě o podnájmu vozidel

Ústecký kraj
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
bankovní spojení: účet č. 882733379/0800 vedený u České spořitelny, a.s.,
zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje
(na straně jedné – dále jen jako „Ústecký kraj“)
a
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 06231292
DIČ: CZ06231292
bankovní spojení: účet č. 7475762/0800 vedený u České spořitelny, a.s.,
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka Pr, vložka
1129
Zastoupená Ing. Milanem Šlejtrem, ředitelem organizace
(na straně druhé – dále jen „podnájemce“, nebo „DSÚK“)
(Ústecký kraj a podnájemce dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „strana“)

I. Předmět dodatku
1. Ústecký kraj je nájemcem vozidel včetně informačního a odbavovacího systému a dalšího
příslušenství na základě smluv s pronajímatelem, společností OverLine s.r.o. (dále jen „Overline“),
uzavřených pro oblast Ústecko (dále jen „Smlouva pro Ústecko), a pro oblast Děčínsko (dále jen
„Smlouva pro Děčínsko“, Smlouva pro Ústecko a Smlouva pro Děčínsko dále společně jen jako
„Smlouvy s OverLine“). Uvedená vozidla byla dále ze strany Ústeckého kraje podnajata DSÚK
na základě smlouvy ze dne 13. 9. 2018, která byla dne 19. 9. 2018 uveřejněna v registru smluv pod
ID: 6095283 (dále jen „smlouva o podnájmu vozidel“).
2. Overline a Ústecký kraj se následně dohodli na změnách Smluv s Overline, jež byly provedeny
na základě dodatků uzavřených dne 23. 7. 2019, 16. 9. 2019 a (bude doplněno). V návaznosti na
tuto skutečnost se Ústecký kraj a podnájemce dohodli na změně smlouvy o podnájmu vozidel, jak
následuje níže.

II. Změny smlouvy o podnájmu vozidel
1. Vzhledem k tomu, že smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu podnájmu, nahrazuje se
tímto v celém rozsahu dosavadní znění přílohy č. 1 smlouvy o podnájmu vozidel novým zněním
uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku, která specifikuje vozidla včetně příslušenství, tvořící ode
dne účinnosti tohoto dodatku předmět podnájmu.
2. Ve vztahu k vozidlu IVECO STRATOS LE 37 CNG, RZ 4L73054, které bylo podnájemci
poskytnuto k užívání před uzavřením tohoto dodatku dne 29. 10. 2019, si smluvní strany potvrzují,
že podnájemce za užívání tohoto vozidla uhradí Ústeckému kraji nájemné a odměnu za provádění
servisu a oprav ve výši sjednané pro toto vozidlo dle přílohy č. 1, a to zpětně za období od 29. 10.
2019 do 30. 11. 2019.
3. V ostatním zůstává smlouva o podnájmu vozidel beze změny.
III. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na tento dodatek
vztahují povinnosti zveřejnění dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění, jakož i poskytnutí informací orgánům státní správy či samosprávy, soudům nebo jiným
veřejným orgánům, budou-li vyžadovány v souladu s právními předpisy nebo smlouvou o nájmu
vozidel ve znění tohoto dodatku. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinnosti týkající se
uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí podnájemce.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
jedno vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho
obsahem připojují své podpisy.

Přílohy:
- Příloha č. 1: Seznam souboru vozidel včetně příslušenství

V Ústí nad Labem dne:

-------------------------------------za Ústecký kraj

Oldřich Bubeníček,
hejtman Ústeckého kraje

V Ústí nad Labem dne:

--------------------------------------za Dopravní společnost Ústeckého kraje

Ing. Milan Šlejtr,
ředitel organizace

Příloha č. 1 – Seznam souboru vozidel včetně příslušenství

Příloha č. 1 – Seznam souboru vozidel včetně příslušenství
Ceník na pronájem autobusů střediska Ústí nad Labem (8000)

RZ

Typ

5L1502
IRISBUS Crossway Low
2
Entry-MAN
5L1503
IRISBUS Crossway Low
0
Entry-MAN
5L1503
IRISBUS Crossway Low
2
Entry-MAN
5L1503
Solaris Urbino 15LE
3
5L1503
Solaris Urbino 15LE
4
5L1503
Solaris Urbino 15LE
7
5L1504
Solaris Urbino 15LE
1
5L1507
Solaris Urbino 15LE
3
5L1095
SOR CN 10,5 m*
1
5L1110 IVECO Crossway Low Entry
0
E6*
5L1116 IRISBUS Crossway Low Entry
3
10.8*
Celke
m

Maximální
nájezd
km/rok

Měsíční
nájem
autobusy
bez DPH

Měsíční
Měsíční
nájem
nájem (vč.
panely bez panelů bez
DPH
DPH)

95 000

65 815

417

66 232

95 000

65 732

417

66 149

95 000

65 732

417

66 149

95 000

102 010

417

102 427

95 000

102 010

417

102 427

95 000

102 010

417

102 427

95 000

102 010

417

102 427

95 000

102 010

417

102 427

95 000

61 163

417

61 580

95 000

65 921

417

66 338

95 000

61 055

417

61 472

1 045 000

895 468

4 587

900 055

* Vozidla nově zařazená na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě pro Ústecko.

CENÍK NA PRONÁJEM AUTOBUSŮ STŘEDISKA Děčín (17000)
ZASTUPUJÍCÍ OSOBA: ING. ŠLEJTR

RZ

3L88967
4L25170
4L25171
4L25172
4L73054
4L98743
4L98744
4L98745
4L98746
5L11096
5L11097
5L11098
5L11099
5L15018
5L15023
5L15025
5L15026
5L15027
5L15035
5L15036
5L15038
5L15039
5L15040
5L15072
5L15074
Celkem

Středisko

17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000

typ

AGADOS VZ-26 *
IRISBUS Crossway Low Entry-AUT
IRISBUS Crossway Low Entry-AUT
IRISBUS Crossway Low Entry-AUT
IVECO STRATOS LE 37 CNG **
AGADOS VZ 31 *
AGADOS VZ 31 *
AGADOS VZ 31 *
AGADOS VZ 31 *
IVECO Crossway Low Entry E6
IVECO Crossway Low Entry E6
IVECO Crossway Low Entry E6
IVECO Crossway Low Entry E6
IVECO Crossway Low Entry E6
IVECO Crossway Low Entry E6
IVECO Crossway Low Entry E6
IVECO Crossway Low Entry E6
IVECO Crossway Low Entry E6
Solaris Urbino 15LE
Solaris Urbino 15LE
Solaris Urbino 15LE
Solaris Urbino 15LE
Solaris Urbino 15LE
Solaris Urbino 15LE
Solaris Urbino 15LE

Druh

nákladní přívěs valníkový
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský
nákladní přívěs plošinový
nákladní přívěs plošinový
nákladní přívěs plošinový
nákladní přívěs plošinový
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský
autobus meziměstský
meziměstský autobus
meziměstský autobus
meziměstský autobus
meziměstský autobus
meziměstský autobus
meziměstský autobus
meziměstský autobus

Celkové nájemné vč. panelů a vozíků
* od 15.9.do 28.10.2018 a od 6.4.2019 do 28.10.2019
** od 15.9.do 28.10.2018 a od 6.4.2019 do 30.11.2019
V případě přejezdu km bude účtováno 2 Kč/km (vyrovnávací období je stanoveno vždy ke konci nájmu)

stav tachometru
ke dni nabídky

Maximální
nájezd
km/rok

664180
731346
656541
220059

90 000
90 000
90 000
90 000

307079
377758
332198
232876
230637
284722
313579
271151
365018
382262
304143
253829
409731
462247
306118
377687

90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
1 800 000

1 545 176 Kč bez DPH

Měsíční
nájem
autobusy
bez DPH
838
62 183
62 183
62 183
62 183
838
838
838
838
63 479
63 479
63 479
63 479
63 479
63 479
63 479
63 479
63 479
101 277
101 277
102 010
102 010
102 010
102 010
102 010
1 536 836

Měsíční
Měsíční
nájem
nájem(vč.
panely bez panelů bez
DPH
DPH)
417
417
417
417

417
417
417
417
417
417
417
417
417
417
417
417
417
417
417
417
8 340

838
62 600
62 600
62 600
62 600
838
838
838
838
63 896
63 896
63 896
63 896
63 896
63 896
63 896
63 896
63 896
101 694
101 694
102 427
102 427
102 427
102 427
102 427
1 545 176

bod 11.11 priloha 1.pdf k usnesení č. 032/80R/2019

Krajský úřad
Číslo objednatele:
Číslo dopravce:

19/SML0660/SoVS/DS
______________

DODATEK Č. 5
KE SMLOUVĚ O VEŘEJNÝCH SLUŽBÁCH V PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU K ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
ÚSTECKÉHO KRAJE NA VYBRANÝCH LINKÁCH
uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800

(dále jen „Objednatel“)
a
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Milanem Šlejtrem, ředitelem organizace
IČ:
06231292
DIČ:
CZ06231292
Bankovní spojení: účet č. 7475762/0800 vedený u České spořitelny, a.s.,
Zapsaný:
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, spisová značka Pr, vložka 1129
(dále jen „Dopravce“)
(Objednatel a Dopravce společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen
„Smluvní strana“)
Smluvní strany spolu dne 27. 2. 2019 uzavřely smlouvu o veřejných službách
v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti
Ústeckého kraje na vybraných linkách (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě
Dopravce bude provozovat pro Objednatele veřejnou linkovou dopravu k zajištění
základní dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji v období od 1. 7. 2019 do 30. 6.
2029. Dne 7. 6. 2019 spolu Smluvní strany uzavřely dodatek č. 1. Dne 27. 6. 2019
spolu Smluvní strany uzavřely dodatek č. 2. Dne 29. 8. 2019 spolu Smluvní strany
uzavřely dodatek č. 3. Dne 18. 10. 2019 spolu Smluvní strany uzavřely dodatek č. 4.
1

Článek 1
1. V souladu s čl. 4 odst. 2 Smlouvy je Dopravce při kalkulaci své kompenzace
(resp. měsíční zálohové platby a dopočtu měsíční zálohové platby) povinen za
všech okolností uplatňovat sjednanou cenu dopravního výkonu (dále jen „CDV“)
na 1 km uvedenou v čl. 4 odst. 3 Smlouvy.
2. Výše CDV ve smyslu čl. 4 odst. 3 Smlouvy má být v souladu s čl. 4 odst. 3 písm.
a) Smlouvy počínaje 1. 7. 2019 upravena v závislosti na meziročním zvýšení či
snížení spotřebitelské ceny motorové nafty (N) vyhlášené Českým statistickým
úřadem.
3. Dopravce Objednateli v souladu s čl. 4 odst. 5 Smlouvy předložil dne 23. 10.
2019 výpočet upravené CDV pro stanovené období roku 2019 dle čl. 4 odst. 3
Smlouvy v podobě dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. Objednatel výpočet upravené
CDV pro příslušné období kalendářního roku přezkoumal a schválil.
4. Smluvní strany tímto v souladu s čl. 4 odst. 5 Smlouvy uzavírají tento dodatek
č. 5 Smlouvy.
Článek 2
1. CDV na 1 km ve smyslu čl. 4 odst. 3 Smlouvy v roce 2019 činí po úpravě podle
čl. 4 odst. 3 písm. a) Smlouvy 48,04 Kč.
2. Výše uvedená CDV pro rok 2019 vstupuje v platnost zpětně k 1. 7. 2019.
3. Příslušná tabulka obsahující úpravu CDV pro stanovené období roku 2019 je
přílohou tohoto dodatku č. 5 Smlouvy.
Článek 3
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají
nadále v platnosti.
2. Tento valorizační dodatek č. 5 uzavřený dle čl. 4 odst. 5 Smlouvy nepředstavuje
změnu Smlouvy, nýbrž pouze potvrzení smluvních stran o konkrétní výši CDV
vypočítané pro stanovené období příslušného kalendářního roku na základě
vzorce dohodnutého ve Smlouvě a proto nepodléhá zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž Ústecký kraj obdrží
1 vyhotovení a Dopravce obdrží 2 vyhotovení.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Ústeckého kraje
č. ……../…R/2019 ze dne 30. 10. 2019.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají podle své vážné a
svobodné vůle a v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz
čehož níže připojují své podpisy.
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V Ústí nad Labem dne ………….

V ……………….. dne…………….

za Objednatele:

za Dopravce:

……………………………………….

……………………………………….

Ústecký kraj
Jaroslav Komínek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 038/21R/2017
ze dne 16. 8. 2017

Dopravní společnost Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ing. Milan Šlejtr
ředitel organizace

Přílohy:

Příloha č. 1: Tabulka pro úpravu ceny dopravního výkonu od 1. 7. do 31. 12. v roce 2019
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Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
IČO 06231292, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka Pr, vložka 1129

Příloha č. 1

Výpočet, dle vzorce uvedeného ve smlouvě

Požadované navýšení

bod 11.12Číslo
priloha
1.pdf k usnesení
033/80R/2019
Ústeckého
kraje: č.16/SML2694

Číslo města Bílina:

……………..

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ
DOPRAVOU

uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
1. Ústecký kraj

Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/tel.:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
franek.j@kr-ustecky.cz / 475 657 526
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800

(dále jen „Kraj“)
a
2. Město Bílina

Sídlo:
Zastoupené:
Kontaktní osoba:
E-mail/tel.:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
(bude doplněno)
Oldřich Jedlička DiS., vedoucí odboru dopravy
jedlickao@bilina.cz / 417 810 890
00266230
CZ00266230
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 19-1060440379/0800

(dále jen „Město“, společně s Krajem dále jen „Smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A. Smluvní strany mezi sebou dne 3.6.2016 uzavřely Smlouvu o spolupráci při zajišťování
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou č.
16/SML2694 (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je vzájemná spolupráce a koordinace
Smluvních stran směřující k (i) zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů
vystavovaných dopravci DÚK na straně jedné a dopravcem zajišťujícím dopravní
obslužnost územního obvodu Města (dále jen „dopravce MHD“) na straně druhé a
opravňujících cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné
linkové dopravy poskytovaných těmito dopravci a (ii) nastavení principů vyrovnávání
snížených tržeb (resp. zvýšené kompenzace hrazené Městem dopravci MHD za
zajišťování provozu městské hromadné dopravy v rámci zajišťování dopravní
obslužnosti územního obvodu Města) v důsledku vzájemného uznávání jízdních dokladů
dle Smlouvy;

B. Smluvní strany mezi sebou dne 28. 8. 2018 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě;
C. S účinností od 1. 2. 2019 došlo na základě zákona č. 6/2019 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ke změně zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15% na 10%,
musí se upravit číselné hodnoty této smlouvy;

uzavřely spolu Smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):
I.
Změna principů vyrovnávání tržeb mezi Ústeckým krajem a Městem
Stávající znění článku IV. odst. 1 Smlouvy se s účinností od 1. 2. 2019 v celém rozsahu ruší a
nahrazuje se tímto novým zněním:
„1. Kraj se zavazuje dorovnávat Městu za podmínek stanovených v této smlouvě referenční
tržby na 1 km, s tím, že:


referenční tržby na 1 km pro období kalendářních let 2016 až leden 2019 se rovnají
12,01 Kč bez DPH; referenční tržby na 1 km pro období únor 2019 až kalendářní
rok 2020 (včetně) se rovnají 12,56 Kč bez DPH; v případě změny zákonné sazby
DPH pro jízdné ve veřejné dopravě Smluvní strany upraví výši referenčních tržeb na
1 km bez DPH tak, aby výše referenčních tržeb na 1 km s DPH byla shodná před i
po změně zákonné sazby DPH s tím, že výsledek bude zaokrouhlen matematicky na 2
desetinná místa (např. v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné
dopravě z 15 % na 17 % by referenční tržby na 1 km činily 11,80 (po zaokrouhlení z
11,8047) Kč bez DPH, přičemž výše referenčních tržeb na 1 km s DPH by před i po
změně zákonné sazby DPH činila 13,8115 Kč);



referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2021 a každého
následujícího kalendářního roku (Refi) se vypočítají dle vzorce:
𝑅𝑒𝑓𝑖 = 𝑅𝑒𝑓𝑖−1 ∙

𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−1
𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−2

i

je i-tý kalendářní rok,

Refi-1

jsou referenční tržby na 1 km platné pro bezprostředně předcházející
kalendářní rok,

Skuti-1

jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK v bezprostředně
předcházejícím kalendářním roce ze všech jízdních dokladů, jejichž
počáteční nebo cílová zóna bude zóna Bílina a

Skuti-2

jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK v kalendářním
roce bezprostředně předcházejícím předcházejícímu kalendářnímu roku ze
všech jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna
Bílina,
[například referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2021
(Ref2021) se vypočítají jako součin referenčních tržeb na 1 km platných pro
kalendářní rok 2020 (Ref2020) a podílu skutečných tržeb na 1 km
dosažených v rámci příslušné části DÚK v kalendářním roce 2020 ze všech
jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna Bílina

2

(Skut2020), a skutečných tržeb na 1 km dosažených v rámci příslušné části
DÚK v kalendářním roce 2019 (Skut2019) ze všech jízdních dokladů, jejichž
počáteční nebo cílová zóna bude zóna Bílina, tj. dle vzorce:
𝑆𝑘𝑢𝑡

𝑅𝑒𝑓2021 = 𝑅𝑒𝑓2020 ∙ 𝑆𝑘𝑢𝑡2020.”
2019

II.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. [bude doplněno] ze dne
[bude doplněno] a usnesením Rady města Bílina č. [doplní město] ze dne [doplní město].
2. Tento Dodatek uzavřený dle čl. II odst. 1 Smlouvy nepředstavuje změnu Smlouvy, nýbrž
pouze potvrzení smluvních stran o konkrétní výši referenčních tržeb vypočítaných pro
příslušné období na základě vzorce dohodnutého ve Smlouvě a proto nepodléhá
zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Pro
odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že se změnami dohodnutými tímto
dodatkem řídí již od 1. 2. 2019.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 1
vyhotovení.
5.

Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nadále v
platnosti.Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají podle své vážné a
svobodné vůle a v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže
připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne………….…

V Bílině dne……………

……………………………………….
Jaroslav Komínek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 038/21R/2017
ze dne 16.8.2017

……………………………………….
(bude doplněno)
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bod 11.12 priloha 2.pdf k usnesení č. 033/80R/2019

Číslo Ústeckého kraje: 16/SML2695
DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ
DOPRAVOU

uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
1. Ústecký kraj

Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/tel.:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
franek.j@kr-ustecky.cz / 475 657 526
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800

(dále jen „Kraj“)
a
2. Statutární město Děčín

Sídlo:
Zastoupené:
Kontaktní osoba:
E-mail/tel.:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
(bude doplněno)
Ing. Přemysl Mička
premysl.micka@mmdecin.cz / 412 593 235
00261238
CZ00261238
Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín, číslo účtu: 19-921402389/0800

(dále jen „Město“, společně s Krajem dále jen „Smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A. Smluvní strany mezi sebou dne 16.6.2016 uzavřely Smlouvu o spolupráci při zajišťování
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou č.
16/SML2695 (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je vzájemná spolupráce a koordinace
Smluvních stran směřující k (i) zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů
vystavovaných dopravci DÚK na straně jedné a dopravcem zajišťujícím dopravní
obslužnost územního obvodu Města (dále jen „dopravce MAD“) na straně druhé a
opravňujících cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné
linkové dopravy poskytovaných těmito dopravci v rámci DÚK a (ii) nastavení principů
vyrovnávání snížených tržeb (resp. zvýšené kompenzace hrazené Městem dopravci
MAD za zajišťování provozu veřejné linkové dopravy v rámci zajišťování dopravní
obslužnosti územního obvodu Města) v důsledku vzájemného uznávání jízdních dokladů

dle Smlouvy a dle smlouvy, která byla současně se Smlouvou uzavřena mezi Krajem a
dopravcem MAD;
B. Smluvní strany mezi sebou dne 7. 12. 2017 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě a dne 2. 8.
2018 dodatek č. 2 ke Smlouvě;
C. S účinností od 1. 2. 2019 došlo na základě zákona č. 6/2019 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ke změně zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15% na 10%,
musí se upravit číselné hodnoty této smlouvy;

uzavřely spolu Smluvní strany tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):
I.
Změna principů vyrovnávání tržeb mezi Ústeckým krajem a Městem
Stávající znění článku IV. odst. 1 Smlouvy se s účinností od 1. 2. 2019 v celém rozsahu ruší a
nahrazuje se tímto novým zněním:
„1. Kraj se zavazuje dorovnávat Městu za podmínek stanovených v této smlouvě referenční
tržby na 1 km, s tím, že:


referenční tržby na 1 km pro období od 10. 12. 2017 do 31. 1. 2019 se rovnají
22,396 Kč bez DPH; referenční tržby na 1 km pro období od 1. 2. 2019 do 31. 12.
2020 se rovnají 23,41 Kč bez DPH; v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné
ve veřejné dopravě Smluvní strany upraví výši referenčních tržeb na 1 km bez DPH
tak, aby výše referenčních tržeb na 1 km s DPH byla shodná před i po změně
zákonné sazby DPH s tím, že výsledek bude zaokrouhlen matematicky na 2 desetinná
místa (např. v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15
% na 17 % by referenční tržby na 1 km činily 22,02 (po zaokrouhlení z 22,017) Kč
bez DPH, přičemž výše referenčních tržeb na 1 km s DPH by před i po změně
zákonné sazby DPH činila 25,76 Kč);



referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2021 a každého
následujícího kalendářního roku (Refi) se vypočítají dle vzorce:
𝑅𝑒𝑓𝑖 = 𝑅𝑒𝑓𝑖−1 ∙

𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−1
𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−2

i

je i-tý kalendářní rok,

Refi-1

jsou referenční tržby na 1 km platné pro bezprostředně předcházející
kalendářní rok,

Skuti-1

jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK v bezprostředně
předcházejícím kalendářním roce ze všech jízdních dokladů, jejichž
počáteční nebo cílová zóna bude tarifní zóna Děčín a

Skuti-2

jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK v kalendářním
roce bezprostředně předcházejícím předcházejícímu kalendářnímu roku ze
všech jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude tarifní
zóna Děčín,

2

[například referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2021
(Ref2021) se vypočítají jako součin referenčních tržeb na 1 km platných pro
kalendářní rok 2020 (Ref2020) a podílu skutečných tržeb na 1 km
dosažených v rámci příslušné části DÚK v kalendářním roce 2020 ze všech
jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude tarifní zóna
Děčín (Skut2020), a skutečných tržeb na 1 km dosažených v rámci příslušné
části DÚK v kalendářním roce 2019 (Skut2019) ze všech jízdních dokladů,
jejichž počáteční nebo cílová zóna bude tarifní zóna Děčín, tj. dle vzorce:
𝑆𝑘𝑢𝑡

𝑅𝑒𝑓2021 = 𝑅𝑒𝑓2020 ∙ 𝑆𝑘𝑢𝑡2020.”
2019

II.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. (bude doplněno) ze dne
(bude doplněno) a usnesením Rady města Děčína č. (bude doplněno) ze dne (bude
doplněno).
2. Tento Dodatek uzavřený dle čl. IV odst. 1 Smlouvy nepředstavuje změnu Smlouvy, nýbrž
pouze potvrzení smluvních stran o konkrétní výši referenčních tržeb vypočítaných pro
příslušné období na základě vzorce dohodnutého ve Smlouvě a proto nepodléhá
zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Pro
odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že se změnami dohodnutými tímto
dodatkem řídí již od 1. 2. 2019.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Ústecký kraj obdrží 1 vyhotovení
a Statutární město Děčín 2 vyhotovení.
5.

Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nadále v
platnosti.

6.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné vůle a
v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své
podpisy.

V Ústí nad Labem dne………….…

V Děčíně dne……………

……………………………………….
Jaroslav Komínek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 038/21R/2017
ze dne 16. 8. 2017

……………………………………….
(bude doplněno)
primátorka města

3

bod 11.12Číslo
priloha
3.pdf k usnesení
č. 033/80R/2019
Ústeckého
kraje: 16/SML4655/SoS/DS

Číslo statutárního města Chomutov: ……………
Číslo města Jirkov: ……………...
DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ
DOPRAVOU
uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
1. Ústecký kraj

Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/tel.:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
franek.j@kr-ustecky.cz / 475 657 526
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800

(dále jen „Kraj“)
a
2. Statutární město Chomutov

Sídlo:
Zastoupené:
Kontaktní osoba:
E-mail/tel.:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
(bude doplněno)
Ing. Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky
j.mares@chomutov-mesto.cz / 474 637 250
00261891
CZ00261891
Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov, číslo účtu: 626441/0100

(dále jen „Město Chomutov“)
a
3. Město Jirkov

Sídlo:
Zastoupené:
Kontaktní osoba:
E-mail/tel.:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 431 11 Jirkov
(bude doplněno)
Ing. Milan Reiner, vedoucí odboru majetku města a útvaru investic
reiner@jirkov.cz / 474 616 440
00261904
CZ00261904
Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov, číslo účtu: 2226441/0100

(dále jen „Město Jirkov“; Město Chomutov a Město Jirkov společně dále jen „Města“; Města
a Kraj společně dále jen „Smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
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A. Smluvní strany mezi sebou dne 25.11.2016 uzavřely Smlouvu o spolupráci při
zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je vzájemná spolupráce a koordinace
Smluvních stran směřující k (i) zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů
vystavovaných dopravci DÚK na straně jedné a dopravcem zajišťujícím dopravní
obslužnost územního obvodu Měst (dále jen „dopravce MHD“) na straně druhé
a opravňujících cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné
linkové dopravy poskytovaných těmito dopravci v rámci DÚK a (ii) nastavení principů
vyrovnávání snížených tržeb (resp. zvýšené kompenzace hrazené Městy dopravci MHD
za zajišťování provozu městské hromadné dopravy v rámci zajišťování dopravní
obslužnosti územního obvodu Měst) v důsledku vzájemného uznávání jízdních dokladů
dle Smlouvy a dle smlouvy, která byla současně se Smlouvou uzavřena mezi Krajem
a dopravcem MHD;
B. Smluvní strany mezi sebou dne 13. 8. 2018 uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě;
C. S účinností od 1. 2. 2019 došlo na základě zákona č. 6/2019 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ke změně zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15% na 10%,
musí se upravit číselné hodnoty této smlouvy;
uzavřely spolu Smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):
I.
Změna principů vyrovnání tržeb mezi Ústeckým krajem a Městy
1. Stávající znění článku IV. odst. 1 Smlouvy se s účinností od 1. 2. 2019 v celém
rozsahu ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Kraj se zavazuje dorovnávat Městům za podmínek stanovených v této smlouvě
referenční tržby na 1 km, s tím, že:


referenční tržby na 1 km pro období od 11. 12. 2016 do konce 31. 1. 2019 se
rovnají 22,73 Kč bez DPH, referenční tržby na 1 km pro období od února do
prosince 2019 a pro kalendářní roky 2020, 2021, 2022, 2023 a 2024 se rovnají
23,76 Kč bez DPH; v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve
veřejné dopravě Smluvní strany upraví výši referenčních tržeb na 1 km bez
DPH tak, aby výše referenčních tržeb na 1 km s DPH byla shodná před i po
změně zákonné sazby DPH s tím, že výsledek bude zaokrouhlen matematicky
na 2 desetinná místa (např. v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve
veřejné dopravě z 15 % na 17 % by referenční tržby na 1 km činily 22,34 [po
zaokrouhlení z 22,3414] Kč bez DPH, přičemž výše referenčních tržeb na 1
km s DPH by před i po změně zákonné sazby DPH činila 26,1395 Kč);
II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. (bude doplněno) ze dne
(bude doplněno), usnesením Rady Statutárního města Chomutov č. (bude doplněno) ze
dne (bude doplněno) a usnesením Rady města Jirkov č. (bude doplněno) ze dne (bude
doplněno).
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2. Tento Dodatek uzavřený dle čl. IV odst. 1 Smlouvy nepředstavuje změnu Smlouvy, nýbrž
pouze potvrzení smluvních stran o konkrétní výši referenčních tržeb vypočítaných pro
příslušné období na základě vzorce dohodnutého ve Smlouvě a proto nepodléhá
zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Pro
odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že se změnami dohodnutými tímto
dodatkem řídí již od 1. 2. 2019.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž Kraj obdrží 1, Město Chomutov 2
a Město Jirkov 2 vyhotovení.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nadále v
platnosti.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné vůle a
v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své
podpisy.

V Ústí nad Labem dne………….…

V Chomutově dne……………

……………………………………….
Jaroslav Komínek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 038/21R/2017
ze dne 16.8.2017

……………………………………….
(bude doplněno)
primátor města Chomutov

V Jirkově dne……………

……………………………………….
(bude doplněno)
starosta města Jirkov
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bod 11.12 priloha 4.pdf k usnesení č. 033/80R/2019

Číslo Ústeckého kraje: 18/SML4445/SoS/DS
Číslo statutárního města Most:
Číslo města Litvínov:
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ
DOPRAVOU
uzavřenÝ níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 160, § 163 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:
1. Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství
E-mail/tel.:
franek.j@kr-ustecky.cz / 475 657 526
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „Kraj“)
a
2. Statutární město Most
Sídlo:
Radniční 1/2, 434 69 Most
Zastoupené:
(bude doplněno)
Kontaktní osoba: Jaroslav Mareš, vedoucí odboru správních činností
E-mail/tel.:
Jaroslav.Mares@mesto-most.cz / 476 448 492
IČ:
00266094
DIČ:
CZ00266094
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 27-1041368359/0800
(dále jen „Město Most“)
a
3. Město Litvínov
Sídlo:
Zastoupené:
Kontaktní osoba:
E-mail/tel.:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
(bude doplněno)
Kateřina Nykodýmová, technik odboru nakládání s majetkem
Katerina.Nykodymova@mulitvinov.cz / 476 767 719
00266027
CZ00266027
Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-921491/0100

(dále jen „Město Litvínov“; společně obě města dále jen „Města“; společně s Krajem
všechny tři smluvní strany dále jen „Smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) Smluvní strany mezi sebou dne 14. 8. 2018 uzavřely Smlouvu o spolupráci při
zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je vzájemná spolupráce a koordinace
Smluvních stran směřující k (i) zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů
vystavovaných dopravci DÚK na straně jedné a dopravcem MHD na straně druhé
opravňujících cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné
linkové dopravy poskytovaných těmito dopravci v Zónách obsluhovaných dopravcem
MHD s tím, že v počáteční fázi bude dopravce MHD pouze jednostranně uznávat
papírové jízdní doklady vystavované dopravci DÚK zajišťujícími dopravní obslužnost
území Kraje, a (ii) nastavení principů vyrovnávání snížených tržeb dopravce MHD za
zajišťování provozu MHD v Zónách Měst (resp. zvýšené kompenzace hrazené Městy
dopravci MHD za zajišťování provozu MHD v Zónách Měst) v důsledku uznávání
jízdních dokladů dle Smlouvy;
(B)

S účinností od 1. 2. 2019 došlo na základě zákona č. 6/2019 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ke změně zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15% na 10%,
musí se upravit číselné hodnoty této smlouvy;

uzavřely spolu Smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

Článek I.
Změna principů vyrovnávání tržeb mezi Krajem a Městy
1.

Stávající znění článku IV. odst. 1 Smlouvy se s účinností od 1. 2. 2019 v celém rozsahu
ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Kraj se zavazuje dorovnávat Městům za podmínek stanovených v této smlouvě
referenční tržby na 1 km, s tím, že:


referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2018 až leden 2019 se
rovnají 23,32 Kč bez DPH, referenční tržby na 1 km pro období února až
prosince 2019 a kalendářních let 2020, 2021 a 2022 se rovnají 24,38 Kč bez
DPH; v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě
Smluvní strany upraví výši referenčních tržeb na 1 km bez DPH tak, aby výše
referenčních tržeb na 1 km s DPH byla shodná před i po změně zákonné sazby
DPH s tím, že výsledek bude zaokrouhlen matematicky na 2 desetinná místa
(např. v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15
% na 17 % by referenční tržby na 1 km činily 22,92 (po zaokrouhlení
z 22,9230) Kč bez DPH, přičemž výše referenčních tržeb na 1 km s DPH by
před i po změně zákonné sazby DPH činila 26,82 Kč);



referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2023 a každého
následujícího kalendářního roku (Refi) se vypočítají dle vzorce:
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i

je i-tý kalendářní rok,

Refi-1

jsou referenční tržby na 1 km platné pro bezprostředně předcházející
kalendářní rok,

Cesti-1

je počet jednotlivých cest, které byly realizovány cestujícími v rámci
příslušné části DÚK v bezprostředně předcházejícím kalendářním
roce; počet cest pro účely tohoto ustanovení bude zjištěn ze všech
jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílové zóny budou Zóny
Měst na základě metodiky uvedené v příloze č. 3 této smlouvy a

Cesti-2

je počet jednotlivých cest, které byly realizovány cestujícími v rámci
příslušné části DÚK v kalendářním roce bezprostředně
předcházejícím předcházejícímu kalendářnímu roku; počet cest pro
účely tohoto ustanovení bude zjištěn ze všech jízdních dokladů,
jejichž počáteční nebo cílové zóny budou Zóny Měst na základě
metodiky uvedené v příloze č. 3 této smlouvy,
[například referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku
2023 (Ref2023) se vypočítají jako součin referenčních tržeb na 1 km
platných pro kalendářní rok 2022 (Ref2022) a podílu počtu jednotlivých
cest, které byly realizovány cestujícími v rámci příslušné části DÚK v
kalendářním roce 2022, přičemž počet cest pro účely tohoto
ustanovení bude zjištěn ze všech jízdních dokladů, jejichž počáteční
nebo cílové zóny budou Zóny Měst (Cest2022) a počtu jednotlivých
cest, které byly realizovány cestujícími v rámci příslušné části DÚK v
kalendářním roce 2021, přičemž počet cest pro účely tohoto
ustanovení bude zjištěn ze všech jízdních dokladů, jejichž počáteční
nebo cílové zóny budou Zóny Měst (Cest2021) tj. dle vzorce:
];
Článek II.
Závěrečná ustanovení

1.

Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. (bude doplněno) ze dne
(bude doplněno), usnesením Rady statutárního města Mostu č. (bude doplněno) ze dne
(bude doplněno) a usnesením Rady města Litvínova č. (bude doplněno) ze dne (bude
doplněno).

2.

Tento Dodatek uzavřený dle čl. IV odst. 1 Smlouvy nepředstavuje změnu Smlouvy,
nýbrž pouze potvrzení smluvních stran o konkrétní výši referenčních tržeb vypočítaných
pro příslušné období na základě vzorce dohodnutého ve Smlouvě a proto nepodléhá
zveřejnění v registru smluv.

3.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Pro
odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že se změnami dohodnutými tímto
dodatkem řídí již od 1. 2. 2019.

4.

Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž 1
stejnopis obdrží Kraj, 2 stejnopisy Město Most a 2 stejnopisy Město Litvínov.
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5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nadále
v platnosti.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné vůle a
v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své
podpisy.
Za Kraj:

V Ústí nad Labem dne …………………

Jaroslav Komínek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 038/21R/2017
ze dne 16. 8. 2017

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

Za Město Most:
V Mostě dne ……………………………
(bude doplněno)
primátor města

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

Za Město Litvínov:
V Litvínově dne ………………………….
(bude doplněno)
starostka města

...................................................
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bod 11.12Číslo
priloha
5.pdf k usnesení
č. 033/80R/2019
Ústeckého
kraje: 14/SML2785

Číslo statutárního města Teplice: 023/14/ODŽP

DODATEK Č. 5
KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ
DOPRAVOU

uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
1. Ústecký kraj

Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/tel.:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
franek.j@kr-ustecky.cz / 475 657 526
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800

(dále jen „Kraj“)
a
2. Statutární město Teplice

Sídlo:
Zastoupené:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice
(bude doplněno)
00266621
CZ00266621
KB Teplice, číslo účtu: 19-226501/0100

(dále jen „Město“, společně s Krajem dále jen „Smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A. Smluvní strany mezi sebou dne 29.12.2014 uzavřely Smlouvu o spolupráci při
zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je vzájemná spolupráce a koordinace
Smluvních stran směřující k (i) zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů
vystavovaných dopravci DÚK na straně jedné a dopravcem zajišťujícím dopravní
obslužnost územního obvodu Města (dále jen „dopravce MHD“) na straně druhé a
opravňujících cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné
linkové dopravy poskytovaných těmito dopravci a (ii) nastavení principů vyrovnávání
snížených tržeb (resp. zvýšené kompenzace hrazené Městem dopravci MHD za
zajišťování provozu městské hromadné dopravy v rámci zajišťování dopravní
obslužnosti územního obvodu Města) v důsledku vzájemného uznávání jízdních dokladů
dle Smlouvy;

B. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 10.3.2017 dodatek č. 1 ke Smlouvě, dne
25.10.2017 dodatek č. 2 ke Smlouvě a dne 14.6.2018 dodatek č. 3 ke Smlouvě, dne 20. 8.
2018 dodatek č. 4 ke Smlouvě;
C. S účinností od 1. 2. 2019 došlo na základě zákona č. 6/2019 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ke změně zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15% na 10%,
musí se upravit číselné hodnoty této smlouvy;

uzavřely spolu Smluvní strany tento dodatek č. 5 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I.
Změna principů vyrovnávání tržeb mezi Ústeckým krajem a Městem

Stávající znění článku IV. odst. 1 Smlouvy se s účinností od 1. 2. 2019 v celém rozsahu ruší a
nahrazuje se tímto novým zněním:
„1. Kraj se zavazuje dorovnávat Městu za podmínek stanovených v této smlouvě referenční
tržby na 1 km, s tím, že:


referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2015 a pro období
kalendářního roku 2016 se rovnají 21,59 Kč bez DPH; referenční tržby na 1 km pro
období kalendářního roku 2017 se rovnají 21,89 Kč bez DPH; referenční tržby na 1
km pro období kalendářního roku 2018 a leden 2019 se rovnají 21,69 Kč bez DPH;
referenční tržby na 1 km pro období únor 2019 a kalendářní rok 2020 se rovnají
22,68 Kč bez DPH; v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné
dopravě Smluvní strany upraví výši referenčních tržeb na 1 km bez DPH tak, aby
výše referenčních tržeb na 1 km s DPH byla shodná před i po změně zákonné sazby
DPH s tím, že výsledek bude zaokrouhlen matematicky na 2 desetinná místa (např. v
případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15 % na 17 %
by referenční tržby na 1 km činily 21,32 (po zaokrouhlení z 21,3192) Kč bez DPH,
přičemž výše referenčních tržeb na 1 km s DPH by před i po změně zákonné sazby
DPH činila 24,9435 Kč);



referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2021 a každého
následujícího kalendářního roku (Refi) se vypočítají dle vzorce:
𝑅𝑒𝑓𝑖 = 𝑅𝑒𝑓𝑖−1 ∙

𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−1
𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−2

i

je i-tý kalendářní rok,

Refi-1

jsou referenční tržby na 1 km platné pro bezprostředně předcházející
kalendářní rok,

Skuti-1

jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK v bezprostředně
předcházejícím kalendářním roce ze všech jízdních dokladů, jejichž
počáteční nebo cílová zóna bude zóna Teplice a

Skuti-2

jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK v kalendářním
2

roce bezprostředně předcházejícím předcházejícímu kalendářnímu roku ze
všech jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna
Teplice,
[například referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2021
(Ref2021) se vypočítají jako součin referenčních tržeb na 1 km platných pro
kalendářní rok 2020 (Ref2020) a podílu skutečných tržeb na 1 km
dosažených v rámci příslušné části DÚK v kalendářním roce 2020 ze všech
jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna Teplice
(Skut2020), a skutečných tržeb na 1 km dosažených v rámci příslušné části
DÚK v kalendářním roce 2019 (Skut2019) ze všech jízdních dokladů, jejichž
počáteční nebo cílová zóna bude zóna Teplice, tj. dle vzorce:
𝑆𝑘𝑢𝑡

𝑅𝑒𝑓2021 = 𝑅𝑒𝑓2020 ∙ 𝑆𝑘𝑢𝑡2020.”
2019

II.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. (bude doplněno) ze dne
(bude doplněno) a usnesením Rady statutárního města Teplice č. (bude doplněno) ze dne
(bude doplněno).
2. Tento Dodatek uzavřený dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy nepředstavuje změnu Smlouvy,
nýbrž pouze potvrzení smluvních stran o konkrétní výši referenčních tržeb vypočítaných
pro příslušné období na základě vzorce dohodnutého ve Smlouvě a proto nepodléhá
zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Pro
odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že se změnami dohodnutými tímto
dodatkem řídí již od 1. 2. 2019.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Kraj obdrží 1 a Město 3
vyhotovení.
5.

Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nadále v
platnosti.

6.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné vůle a
v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své
podpisy.

V Ústí nad Labem dne………….…

V Teplicích dne……………

……………………………………….
Jaroslav Komínek

……………………………………….
(bude doplněno)
3

náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 038/21R/2017
ze dne 16.8.2017

primátor statutárního města Teplice
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bod 11.12Číslo
priloha
6.pdf k usnesení
č. 033/80R/2019
Ústeckého
kraje: 18/SML5159/SoS/DS

Číslo města Roudnice nad Labem:

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ
DOPRAVOU
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
1. Ústecký kraj
Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený:

Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje

Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a pozemních komunikací
E-mail/telefon:

franek.j@kr-ustecky.cz / 475 657 526

IČ:

70892156

DIČ:

CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800
(dále jen „Kraj“)
a
2. Město Roudnice nad Labem
Sídlo:

Karlovo nám. 21 , 413 21 Roudnice nad Labem

Zastoupené:

(bude doplněno)

Kontaktní osoba: Bohuslava Jírovcová, vedoucí odboru dopravy
E-mail/telefon:

bjirovcova@roudnicenl.cz / 416 850 199, 724 35 35 30

IČ:

00 264 334

DIČ:

CZ 00 264 334

Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 94-3484550247/0100
(dále jen „Město“, společně s Krajem dále jen „Smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A) Smluvní strany mezi sebou dne 5. 12. 2018 uzavřely Smlouvu o spolupráci při
zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou za účelem vzájemné spolupráce a koordinace Smluvních stran směřující k (i)

zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů vystavovaných dopravci DÚK na
straně jedné a dopravcem MHD na straně druhé opravňující cestující k využívání
služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy poskytovaných těmito
dopravci a (ii) nastavení principů vyrovnávání snížených tržeb (resp. zvýšené
kompenzace hrazené Městem dopravci MHD za zajišťování provozu MHD)
v důsledku vzájemného uznávání jízdních dokladů dle této smlouvy,
(B) S účinností od 1. 2. 2019 došlo na základě zákona č. 6/2019 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ke změně zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15% na 10%,
musí se upravit číselné hodnoty této smlouvy;
uzavřely spolu Smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):
Článek I.
Změna principů vyrovnávání tržeb mezi Krajem a Městem
1.

Stávající znění článku IV. odst. 1 Smlouvy se s účinností od 1. 2. 2019 v celém rozsahu
ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
Kraj se zavazuje dorovnávat Městu za podmínek stanovených v této smlouvě referenční
tržby na 1 km, s tím, že:




referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2018 a pro leden 2019
se rovnají 10,26 Kč bez DPH, referenční tržby na 1 km pro období únor až
prosinec 2019 a kalendářní rok 2020 se rovnají 10,73 Kč bez DPH; v případě
změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě Smluvní strany
upraví výši referenčních tržeb na 1 km bez DPH tak, aby výše referenčních
tržeb na 1 km s DPH byla shodná před i po změně zákonné sazby DPH s tím,
že výsledek bude zaokrouhlen matematicky na 2 desetinná místa (např.
v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15 % na
17 % by referenční tržby na 1 km činily 10,08 (po zaokrouhlení z 10,0846 Kč
bez DPH), přičemž výše referenčních tržeb na 1 km s DPH by před i po změně
zákonné sazby DPH činila 11,80 Kč);

referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2021 a každého následujícího
kalendářního roku (Refi) se vypočítají dle vzorce:
𝑅𝑒𝑓𝑖 = 𝑅𝑒𝑓𝑖−1 ∙

𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−1
𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−2

i

je i-tý kalendářní rok,

Refi-1

jsou referenční tržby na 1 km platné pro bezprostředně předcházející
kalendářní rok,

Skuti-1

jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK v bezprostředně
předcházejícím kalendářním roce ze všech jízdních dokladů, jejichž
počáteční nebo cílová zóna bude zóna Roudnice a

Skuti-2

jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK v kalendářním
roce bezprostředně předcházejícím předcházejícímu kalendářnímu roku ze
všech jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna
Roudnice,
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[například referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2021
(Ref2021) se vypočítají jako součin referenčních tržeb na 1 km platných pro
kalendářní rok 2020 (Ref2020) a podílu skutečných tržeb na 1 km dosažených
v rámci příslušné části DÚK v kalendářním roce 2020 ze všech jízdních
dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna Roudnice (Skut2020),
a skutečných tržeb na 1 km dosažených v rámci příslušné části DÚK v
kalendářním roce 2019 (Skut2019) ze všech jízdních dokladů, jejichž
počáteční nebo cílová zóna bude zóna Roudnice, tj. dle vzorce:
𝑆𝑘𝑢𝑡

𝑅𝑒𝑓2021 = 𝑅𝑒𝑓2020 ∙ 𝑆𝑘𝑢𝑡2020.”
2019

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. (bude doplněno) ze dne
(bude doplněno) a usnesením Rady statutárního města Teplice č. (bude doplněno) ze dne
(bude doplněno).
2. Tento Dodatek uzavřený dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy nepředstavuje změnu Smlouvy, nýbrž
pouze potvrzení smluvních stran o konkrétní výši referenčních tržeb vypočítaných pro
příslušné období na základě vzorce dohodnutého ve Smlouvě a proto nepodléhá
zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Pro
odstranění pochybností Smluvní strany prohlašují, že se změnami dohodnutými tímto
dodatkem řídí již od 1. 2. 2019.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Kraj obdrží 1
a Město 2 vyhotovení.
5.

Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nadále v
platnosti.
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6.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné vůle a
v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své
podpisy.

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

V Roudnici nad Labem dne.........................

(bude doplněno)

Jaroslav Komínek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje
č. 038/21R/2017 ze dne 16. 8. 2017

starosta Roudnice nad Labem
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bod 11.12Číslo
priloha
7.pdf k usnesení
č. 033/80R/2019
Ústeckého
kraje: 15/SML2866

Číslo statutárního města Ústí nad Labem: ……………..

DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ
DOPRAVOU

uzavřený níže zmíněného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
1. Ústecký kraj

Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/tel.:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Jaroslavem Komínkem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
franek.j@kr-ustecky.cz / 475 657 526
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800

(dále jen „Kraj“)
a
2. Statutární město Ústí nad Labem

Sídlo:
Zastoupené:

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem statutárního města Ústí
nad Labem
Kontaktní osoba: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
E-mail/tel.:
dalibor.darilek@mag-ul.cz / 475 271 843
IČ:
00081531
DIČ:
CZ00081531
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 9005-1125411/0100
(dále jen „Město“, společně s Krajem dále jen „Smluvní strany“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A. Smluvní strany mezi sebou dne 14. 12. 2015 uzavřely Smlouvu o spolupráci při
zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní
dopravou č. 15/SML2866 (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je vzájemná spolupráce a
koordinace Smluvních stran směřující k (i) zajištění vzájemného uznávání jízdních
dokladů vystavovaných dopravci DÚK na straně jedné a dopravcem zajišťujícím
dopravní obslužnost územního obvodu Města (dále jen „dopravce MHD“) na straně
druhé a opravňujících cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a
veřejné linkové dopravy poskytovaných těmito dopravci a (ii) nastavení principů
vyrovnávání snížených tržeb (resp. zvýšené kompenzace hrazené Městem dopravci
MHD za zajišťování provozu městské hromadné dopravy v rámci zajišťování dopravní

obslužnosti územního obvodu Města) v důsledku vzájemného uznávání jízdních dokladů
dle Smlouvy;
B. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 30. 6. 2016 dodatek č. 1 ke Smlouvě, dne
7. 6. 2018 dodatek č. 2 ke Smlouvě a dne 17. 8. 2018 dodatek č. 3 ke Smlouvě;
C. Smluvní strany se dohodly, že v ceníku jízdného tvořícího přílohu č. 1 Smlouvy bude
uveden do 14. 12. 2019 aktuálně platný Ceník jízdného DÚK;
D. Smluvní strany se dohodly, že upřesní své povinnosti související s úpravou tarifních
položek v důsledku inflace dle článku III. odst. 17. a 18. Smlouvy a současně odloží
první úpravu tarifních položek v důsledku inflace na 1. 1. 2020;
E. Smluvní strany se dále dohodly, že v ceník jízdného tvořící přílohu č. 1 Smlouvy bude
s účinností od 15. 12. 2019 aktualizován v souladu s úpravou tarifních položek
v důsledku inflace dle článku III. odst. 17. a 18;
F. Zákon č. 6/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, stanoví snížení sazby daně z přidané hodnoty u pozemní
(s výjimkou dopravy lyžařskými vleky) a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících
a jejich zavazadel z 15 % na 10 %. Novela nabyla účinnosti 1. 2. 2019;
G. Z výše uvedených důvodů je nezbytné (i) změnit ceníky jízdného uvedené v příloze č. 1
Smlouvy, (ii) zcela nově upravit povinnosti Smluvních stran související s úpravou
tarifních položek v důsledku inflace a (iii) změnit výši referenčních tržeb tak, aby
korespondovala se změnou sazby daně z přidané hodnoty;
uzavřely spolu Smluvní strany tento dodatek č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):
I.
Změna Ceníku jízdného DÚK
Smluvní strany se dohodly, že dosavadní příloha č. 1 Smlouvy se do 14. 12. 2019 v plném
rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
II.
Změna principů vyrovnávání tržeb mezi Ústeckým krajem a Městem
1.

Text v odstavci 17. článku III. Práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy je
kompletně nahrazen tímto zněním:
„17. (a) Smluvní strany se zavazují zajistit, že k 1. 1. 2020, k 1. 1. 2023, a jestliže bude
trvání této smlouvy prodlouženo, dále k 1. 1. každého případně následujícího
dvouletého období trvání této smlouvy počínaje kalendářním rokem 2025 bude pro
tříleté období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2022 a následně pro dvouletá období příslušného a
bezprostředně následujícího kalendářního roku upravena výše jednotlivého jízdného v
zóně 101 Ústí nad Labem placeného hotovostí (jízdní doklady pouze v papírové
podobě) – obyčejného s časovou platností 45 min. v ceně 18,- Kč tak, že bude
vynásobena koeficientem „k“ rovnajícím se poměru mezi (i) průměrnou výší bazického
indexu - míry inflace vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu
období za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od července roku o dva roky
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předcházejícího kalendářního roku do června bezprostředně předcházejícího
kalendářního roku a (ii) průměrnou výší bazického indexu - míry inflace vyjádřené
přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období za 12 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců od července 2014 do června 2015, a to dle dat uveřejněných
Českým statistickým úřadem. Částka, o kterou se má v souladu s postupem uvedeným
v předcházející větě výše jízdného upravit, musí být před její případnou úpravou
zaokrouhlena na celé koruny české v souladu s matematickými pravidly zaokrouhlování
(přičemž číslice 5 se zaokrouhluje nahoru). Při posouzení, zda vznikla povinnost
upravit výši jízdného podle tohoto pododstavce se vychází vždy z výše jednotlivého
jízdného v zóně 101 Ústí nad Labem placeného hotovostí (jízdní doklady pouze v
papírové podobě) – obyčejného s časovou platností 45 min. před první úpravou podle
tohoto pododstavce, tedy z ceny 18,- Kč, a nikoli z ceny případně navýšené podle tohoto
pododstavce nebo i nad rámec takto požadovaného navýšení.
(b) Pokud vznikne pro příslušné období povinnost upravit výši jízdného podle
pododstavce (a), smluvní strany se zavazují zajistit, že k témuž dni budou pro totožné
období upraveny i všechny ostatní jednotlivé tarifní položky uvedené v příloze č. 1 této
smlouvy, které jsou jednotlivým jízdným jednozónovým v zóně 101 Ústí nad Labem
a časovým jízdným v zóně 101 Ústí nad Labem (včetně ostatních jednozónových
časových jízdenek platných v zóně 101 Ústí nad Labem), tak, že budou vynásobeny
koeficientem „l“ určeným dle vzorce 1 + (1 – 18 / [výše jednotlivého jízdného v zóně
101 Ústí nad Labem placeného hotovostí (jízdní doklady pouze v papírové podobě) –
obyčejného s časovou platností 45 min. upravená dle pododstavce (a) včetně
zaokrouhlení]). Částka, o kterou se má v souladu s postupem uvedeným v předcházející
větě výše příslušného jízdného upravit, musí být před její případnou úpravou
zaokrouhlena na celé koruny české v souladu s matematickými pravidly zaokrouhlování
(přičemž číslice 5 se zaokrouhluje nahoru). Při úpravě výše jízdného podle tohoto
pododstavce se vychází vždy z výše příslušného jízdného před první úpravou podle
tohoto pododstavce, a nikoli z ceny případně navýšené podle tohoto pododstavce nebo i
nad rámec takto požadovaného navýšení.
(c) Pokud jde o zlevněné jízdné, bude odchylně od pododstavce (b) jeho nová výše vždy
určena jako 25 % obyčejného jízdného se zaokrouhlením na celé koruny dolů.
(d) Pokud jde o jízdné placené elektronickou peněženkou nebo bezkontaktní bankovní
kartou, jízdné placené přes SMS/SEJF, doplňkový prodej jízdenek u řidiče MHD a
zaměstnanecké jízdné, může být odchylně od pododstavce (b) jeho nová výše určena
s uplatněním slev, nebo přirážek.
(e) Pokud jde o časové jízdné, bude při postupu podle pododstavce (b) jeho nová výše
vždy určena tak, aby (i) u jízdenek platných 7 dní, 30 dní a 90 dní jejich cena byla
maximálně na úrovni ceny DÚK za jízdenku platnou stejný počet dní dle tarifní jednice
9-10 snížené o 1 Kč, (ii) u jízdenek platných 180 dní jejich cena byla maximálně na
úrovni 1,8423násobku ceny DÚK za jízdenku platnou 90 dní dle tarifní jednice 9-10
snížené o 1 Kč, a (iii) u jízdenek platných 365 dní jejich cena byla maximálně na úrovni
2,5916násobku ceny DÚK za jízdenku platnou 90 dní dle tarifní jednice 9-10 snížené o
1 Kč.
(f) Povinnost zajistit úpravu tarifních položek podle pododstavců (a) až (e) zajistí
Smluvní strany uzavřením dodatku k této smlouvě, jehož návrh je Město povinno
doručit Kraji nejpozději 3 měsíce přede dnem, od kterého mají být tarifní položky
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upraveny. Kraj se zavazuje návrh dodatku přijmout nejpozději 2 měsíce přede dnem, od
kterého mají být tarifní položky upraveny, ledaže je návrh dodatku v rozporu s touto
smlouvou.
2.

Text v odstavci 18. článku III. Práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy je
kompletně nahrazen tímto zněním:
„18. (a) Jestliže Město nezajistí úpravu tarifních položek dle odstavce 17. tohoto článku
a v důsledku toho bude některá tarifní položka nižší, než stanoví odstavec 17. tohoto
článku anebo jestliže Město zajistí úpravu tarifních položek nad rámec požadovaného
navýšení dle odstavce 17. tohoto článku, budou referenční tržby na 1 km dle této
smlouvy po dobu splnění některé z těchto podmínek alespoň u jedné tarifní položky
vynásobeny koeficientem „m“. K úpravě tarifních položek provedené po 1. dni
kalendářního měsíce se pro účely tohoto odstavce 18 poprvé přihlédne od 1. dne
následujících kalendářního měsíce.
(b) Koeficient „m“ vyjadřuje poměr mezi
(i) sumou kalkulovaných tržeb
-

ze skutečně prodaného počtu a druhu jízdenek za období od 1. 9. 2018 do 31. 8.
2019, popřípadě od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 a další období od září kalendářního
roku předcházejícího o dva roky do srpna kalendářního roku předcházejícího o
jeden rok kalendářní rok data, k němuž má být provedena úprava jízdného,

-

v cenách, které budou skutečně uplatňovány v období, ke kterému se váže
povinnost úpravy tarifních položek dle odstavce 17. tohoto článku

a
(ii) sumou kalkulovaných tržeb
-

ze skutečně prodaného počtu a druhu jízdenek za období od 1. 9. 2018 do 31. 8.
2019, popřípadě od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 a další období od září kalendářního
roku předcházejícího o dva roky do srpna kalendářního roku předcházejícího o
jeden rok kalendářní rok data, k němuž má být provedena úprava jízdného,

-

pokud by cena těchto jízdenek odpovídala úpravě tarifních položek přesně dle
odstavce 17. tohoto článku.

(c) Smluvní strany mohou v rámci jednání vzít do úvahy predikci změny chování
cestujících v návaznosti na změny cen, které budou skutečně uplatňovány v období, ke
kterému se váže povinnost úpravy tarifních položek dle odstavce 17. tohoto článku, a po
vzájemné dohodě tak upravit počty i druh jízdenek použitých při určení koeficientu
„m“.
(d) Nová výše referenční tržby na 1 km se vztáhne k době uvedené v pododstavci (a).“
3.

Smluvní strany se dohodly, že dosavadní příloha č. 1 Smlouvy se s účinností od 15. 12.
2019 v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 2 tohoto Dodatku. To představuje splnění
povinností Smluvních stran dle čl. III. odst. 17 písm. (f) Smlouvy.
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4.

Smluvní strany se zároveň dohodly, že určení koeficientu „m“ odpovídající úpravě
tarifních položek pro období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2022 a tomu odpovídající úprava
referenčních tržeb na 1 km pro shodné období z 29,64 Kč na 30,77 Kč bez DPH je
provedena postupem dle přílohy č. 3 tohoto Dodatku.
III.
Změna principů vyrovnávání tržeb mezi Ústeckým krajem a Městem

1.

Stávající znění článku IV. odst. 1 Smlouvy se s účinností od 1. 2. 2019 v celém rozsahu
ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
„1.
Kraj se zavazuje dorovnávat Městu za podmínek stanovených v této smlouvě
referenční tržby na 1 km, s tím, že:


referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2016 a pro období
kalendářního roku 2017 se rovnají 28,00 Kč bez DPH; referenční tržby na 1 km pro
období kalendářního roku 2018 a ledna 2019 se rovnají 28,35 Kč bez DPH;
referenční tržby na 1 km pro období února až prosince 2019 a kalendářního roku
2020 se rovnají 29,64 Kč bez DPH a odpovídají výpočtu z výkonových km bez
režijních km; v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě
Smluvní strany upraví výši referenčních tržeb na 1 km bez DPH tak, aby výše
referenčních tržeb na 1 km s DPH byla shodná před i po změně zákonné sazby DPH
s tím, že výsledek bude zaokrouhlen matematicky na 2 desetinná místa (např. v
případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 10 % na 15 %
by referenční tržby na 1 km činily 28,35 (po zaokrouhlení z 28,3513) Kč bez DPH,
přičemž výše referenčních tržeb na 1 km s DPH by před i po změně zákonné sazby
DPH činila 32,604 Kč);



referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2021 a každého
následujícího kalendářního roku (Refi) se vypočítají dle vzorce:
𝑅𝑒𝑓𝑖 = 𝑅𝑒𝑓𝑖−1 ∙

𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−1
𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−2

i

je i-tý kalendářní rok,

Refi-1

jsou referenční tržby na 1 km platné pro bezprostředně předcházející
kalendářní rok,

Skuti-1

jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK v bezprostředně
předcházejícím kalendářním roce ze všech jízdních dokladů, jejichž
počáteční nebo cílová zóna bude zóna Ústí nad Labem, a

Skuti-2

jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK v kalendářním
roce bezprostředně předcházejícím předcházejícímu kalendářnímu roku ze
všech jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna Ústí
nad Labem,
[například referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2021
(Ref2021) se vypočítají jako součin referenčních tržeb na 1 km platných pro
kalendářní rok 2020 (Ref2020) a podílu skutečných tržeb na 1 km
dosažených v rámci příslušné části DÚK v kalendářním roce 2020 ze všech
jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna Ústí nad
Labem (Skut2020), a skutečných tržeb na 1 km dosažených v rámci příslušné
části DÚK v kalendářním roce 2019 (Skut2019) ze všech jízdních dokladů,
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jejichž počáteční nebo cílová zóna bude zóna Ústí nad Labem, tj. dle
vzorce:
𝑆𝑘𝑢𝑡

𝑅𝑒𝑓2021 = 𝑅𝑒𝑓2020 ∙ 𝑆𝑘𝑢𝑡2020.”
2019

2.

Smluvní strany si potvrzují, že úprava referenčních tržeb na 1 km podle čl. III. odst. 18
Smlouvy, ve znění tohoto Dodatku, se provádí nezávisle na úpravě referenčních tržeb
na 1 km podle IV odst. 1 Smlouvy, ve znění tohoto Dodatku. Úprava referenčních tržeb
na 1 km koeficientem „m“ bude tedy provedena nad rámec úprav při změně zákonné
sazby DPH nebo podle skutečných tržeb dosažených v rámci příslušné části DÚK
v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce ze všech jízdních dokladů, jejichž
počáteční nebo cílová zóna bude zóna Ústí nad Labem.
IV.
Závěrečná ustanovení

1.

Tento Dodatek byl schválen usnesením Rady Ústeckého kraje č. [bude doplněno] ze dne
[bude doplněno] a usnesením Rady statutárního města Ústí nad Labem č. [bude
doplněno] ze dne [bude doplněno].

2.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a je uzavírán na dobu
určitou do posledního dne platnosti Smlouvy (viz čl. VI. odst. 1 Smlouvy). Tím nejsou
dotčena práva a povinnosti Smluvních stran, o nichž Smlouva stanoví, že se uplatní i po
tomto dni. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

3.

Vzhledem k tomu, že úprava tzv. referenční tržby na 1 km dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy,
provedená v čl. III. tohoto dodatku, nepředstavuje změnu Smlouvy, nýbrž pouze
potvrzení smluvních stran o konkrétní výši referenční tržby na 1 km vypočítané pro
příslušné kalendářní období na základě vzorce dohodnutého ve Smlouvě, tento dodatek
ve vztahu k úpravě výše tzv. referenční tržby na 1 km dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy
nepodléhá povinnému zveřejnění v registru smluv a Ústecký kraj jej může s městem
uzavřít, i když stanoví výši referenční tržby na 1 km v příslušném kalendářním roce
zpětně k 1. 2. 2019. Ostatní ujednání tohoto dodatku mimo jeho čl. III. nabývají
účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

4.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž Kraj obdrží 1 a Město 2 vyhotovení.

5.

Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nadále
v platnosti.

6.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají podle své vážné a svobodné vůle a
v absenci tísně či nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své
podpisy.
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7.

Nedílnou částí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy do 14. 12. 2019
Příloha č. 2, která bude tvořit přílohu č. 1 Smlouvy s účinností od 15. 12. 2019
Příloha č. 3, dle které bylo provedeno určení koeficientu „m“ odpovídající úpravě
tarifních položek pro období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2022 a tomu odpovídající úprava
referenčních tržeb na 1 km pro shodné období

V Ústí nad Labem dne………….…

V Ústí nad Labem dne……………

……………………………………….
Jaroslav Komínek
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 038/21R/2017
ze dne 16. 8. 2017

……………………………………….
Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor statutárního města
Ústí nad Labem
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Příloha č. 1

Ceník jednodenního časového jízdného síťového v papírové podobě
Jízdné placené hotovostně i z el. peněženky
Obyčejné nad 15 let
Zlevněné a ZTP, ZTP/P*
1+2
(1 osoba bez omezení věku a max. dvě děti do 15 let)
2+4
(2 osoby bez omezení věku a maximálně 4 děti do věku 15 let)
Max. 5
(max. 5 osob bez určení věku)
Labe-Elbe 1+2
(1 osoba bez omezení věku a max. dvě děti do 15 let, území DÚK+VVO)
(2 osoby bez omezení věku a maximálně 4 děti do věku 15 let, území DÚK+VVO)
Labe-Elbe 2+4
Labe-Elbe Max. 5
(max. 5 osob bez určení věku, území DÚK+VVO)

45
min
60
min
90
min
120
min

0-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
nad 80

180
min

Tarifní jednice

Zlevněné, ZTP a ZTP/P*

Platba el.
Platba v
Platba v hotovosti
Platba el. peněženkou
peněženkou
hotovosti
13 Kč
11,70 Kč
3 Kč
2,90 Kč
15 Kč
13,50 Kč
3 Kč
2,90 Kč
17 Kč
15,30 Kč
4 Kč
3,80 Kč
20 Kč
18,00 Kč
5 Kč
4,50 Kč
22 Kč
19,80 Kč
5 Kč
4,90 Kč
24 Kč
21,60 Kč
6 Kč
5,40 Kč
26 Kč
23,40 Kč
6 Kč
5,80 Kč
28 Kč
25,20 Kč
7 Kč
6,30 Kč
30 Kč
27,00 Kč
7 Kč
6,70 Kč
33 Kč
29,70 Kč
8 Kč
7,40 Kč
35 Kč
31,50 Kč
8 Kč
7,80 Kč
37 Kč
33,30 Kč
9 Kč
8,30 Kč
39 Kč
35,10 Kč
9 Kč
8,70 Kč
41 Kč
36,90 Kč
10 Kč
9,20 Kč
44 Kč
39,60 Kč
11 Kč
9,90 Kč
46 Kč
41,40 Kč
11 Kč
10,30 Kč
48 Kč
43,20 Kč
12 Kč
10,80 Kč
50 Kč
45,00 Kč
12 Kč
11,20 Kč
52 Kč
46,80 Kč
13 Kč
11,70 Kč
54 Kč
48,60 Kč
13 Kč
12,10 Kč
57 Kč
51,30 Kč
14 Kč
12,80 Kč
59 Kč
53,10 Kč
14 Kč
13,20 Kč
61 Kč
54,90 Kč
15 Kč
13,70 Kč
63 Kč
56,70 Kč
15 Kč
14,10 Kč
65 Kč
58,50 Kč
16 Kč
14,60 Kč
71 Kč
63,90 Kč
17 Kč
15,90 Kč
76 Kč
68,40 Kč
19 Kč
17,10 Kč
77 Kč
69,30 Kč
19 Kč
17,30 Kč
87 Kč
78,30 Kč
21 Kč
19,50 Kč
93 Kč
83,70 Kč
23 Kč
20,90 Kč
98 Kč
88,20 Kč
24 Kč
22,00 Kč
Cestující využijí jednodenního časového jízdného síťového

240
min

Obyčejné

Časová
platnost

Ceník jednotlivého jízdného (jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Cena
130 Kč
32 Kč
160 Kč
220 Kč
330 Kč
270 Kč
380 Kč
580 Kč

(Platí v den nákupu a do následujícího dne do 04:00 hodin)

Ceník přepravného v papírové podobě
Přepravné placené hotovostně i z el. peněženky
spoluzavazadlo, pes - 60 min
spoluzavazadlo, pes - jednodenní do 4:00 následujícího dne
kolo - nepřestupné - platí pro 1 spoj
Labe-Elbe jízdní kolo/pes - jednodenní do 04:00 následujícího dne, území DÚK a VVO

Cena
10 Kč
20 Kč
20 Kč
90 Kč

Ceník jednodenních síťových jízdenek Euro-Nisa-Ticket v papírové podobě
Jízdné placené hotovostně i z el. peněženky
Pro 1 osobu
Pro 2-5 osob
Jízdní kolo

Cena
160 Kč
320 Kč
90 Kč

(Platí v den nákupu a do následujícího dne do 04:00 hodin)

*Zlevněné a ZTP, ZTP/P:
Děti a mládež 6-18 let:
Žáci a studenti 18-26:
Senioři nad 65 let:
Rodiče dojíždějící do
ústavů
ZTP, ZTP/P:

Od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským
průkazem nebo studentským průkazem ISIC
Prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia
Prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně
vydaným platným identifikačním osobním dokladem
Prokazování platným průkazem vystaveným ústavem, ve kterém je dítě umístěno. Cestující je povinen
při předložení průkazu zároveň prokázat pověřené osobě svou totožnost.
Prokazování průkazem ZTP nebo ZTP/P

Zvýhodněné

Zlevněné*

Obyčejné

Zvýhodněné

Zlevněné*

18 Kč

10 Kč

4 Kč

16,20 Kč

9,00 Kč

3,60 Kč

21 Kč#

12 Kč

5 Kč #

18,90 Kč #

10,80 Kč

4,50 Kč #

80 Kč

40 Kč

20 Kč

72,00 Kč

36,00 Kč

18,00 Kč

1
60 45
den** min min

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

Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou nebo bezkontaktní
bankovní kartou (Kč)

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Zóna

Časová
platnost

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 101 Ústí nad Labem

** = platí ve vyznačený den a do následujícího dne do 04:00 hodin
# = jízdenku lze využít pro přepravu do zón 121, 122, 171

Obyčejné
SMS

Jednotlivé jízdné placené přes SMS/SEJF (Kč)
(jízdní doklady pouze v elektronické podobě)
Obyčejné
Zvýhodněné
SEJF

101
Ústí nad Labem

20 Kč

18 Kč

-

101
Ústí nad Labem

80 Kč

80 Kč

40 Kč

Zlevněné*

Doplňkový prodej jízdenek u řidiče MHD
(cena jízdného s přírážkou dle SPP DPmÚL)
ZTP-ZTP/P $
Obyčejné
Zvýhodněné Zavazadlo pes
Zlevněné*
25 Kč#

20,00 Kč

-

10 Kč #

-

25 Kč*

10 Kč#

-

-

1
60 min/
den** 90 min*

Zóna

Časová
platnost

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 101 Ústí nad Labem

** = platí ve vyznačený den a do následujícího dne do 04:00 hodin
$ = jízdenku lze využít pouze pro přepravu v zónách 121, 122, 171
# = jízdenku lze využít pro přepravu do zón 121, 122, 171

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 201 Most, 211 Komořany-Záluží, 221 Litvínov
Zlevněné*

201
Most

17 Kč

4 Kč

13,00 Kč

3,00 Kč

211 Komořany-Záluží

17 Kč

4 Kč

13,00 Kč

3,00 Kč

221 Litvínov

17 Kč

4 Kč

13,00 Kč

3,00 Kč

221 Litvínov - 201 Most

24 Kč

6 Kč

20,00 Kč

5,00 Kč

221 Litvínov - 211
Komořany-Záluží, 201
Most - 211 KomořanyZáluží

21 Kč

5 Kč

17,00 Kč

4,00 Kč

Časov
45
90
45 45
á
mi
min
min min platno
n
st

Obyčejné

Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné*

60 min

Jednotlivé jízdné placené v hotovosti (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Zóna

Obyčejné
301
Děčín
301
Děčín

Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou nebo bezkontaktní
bankovní kartou (Kč)

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Zóna

Zlevněné*

Obyčejné

Zlevněné*

20 Kč

5 Kč

15,00 Kč

4,50 Kč

60 Kč

15 Kč

60,00 Kč

13,50 Kč

24 45 Časová
hod min platnost

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 301 Děčín

Výše jízdného placeného bezkontaktními bankovními kartami (BBK) ve vozidlech DPMD,a.s. na linkách MAD Děčín odpovídá výši jízdného placeného elektronickou peněženkou. Maximální limit plateb
prostřednictvím BBK je stanoven na 500 Kč.

Obyčejné
371
Varnsdorf
371
Varnsdorf

Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Zlevněné*

Obyčejné

Zlevněné*

12 Kč

3 Kč

10,80 Kč

2,70 Kč

15 Kč

3 Kč

13,50 Kč

2,70 Kč

60 15
min min

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Zóna

Časová
platnost

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 371 Varnsdorf

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Zóna
Obyčejné
401
Teplice
461
Bílina

Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Zlevněné*

Obyčejné

Zlevněné*

20 Kč

5 Kč

18,00 Kč

4,50 Kč

10 Kč

2 Kč

9,00 Kč

1,80 Kč

45 45 Časová
min min platnost

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zónách 401 Teplice a 461 Bílina

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Zóna
Obyčejné
501
Chomutov
511 Jirkov

Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou (Kč)**
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Zlevněné*

Obyčejné

Zlevněné*

17 Kč

4 Kč

14,00 Kč

3,60 Kč

17 Kč

4 Kč

14,00 Kč

3,60 Kč

60 45 45 45 Časová
min min min min platnost

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového a relačního v zónách 501 Chomutov a 511 Jirkov

501-511
17 Kč
4 Kč
14,00 Kč
3,60 Kč
Chomutov-Jirkov
501-511
20 Kč
5 Kč
17,00 Kč
4,50 Kč
Chomutov-Jirkov
** Výše jízdného placeného bezkontaktními bankovními kartami (BBK) ve vozidlech DPCHJ a.s. na linkách MHD Chomutova a Jirkova odpovídají výši jízdného placeného hotovostí.

661
Roudnice nad Labem
*Zlevněné a ZTP, ZTP/P:
Děti a mládež 6-18 let:
Žáci a studenti 18-26:
Senioři nad 65 let:
Rodiče dojíždějící do
ústavů
ZTP, ZTP/P:

Obyčejné

Zlevněné*

Obyčejné

10 Kč

2 Kč

9,00 Kč

Zlevněné*
1,80 Kč

Od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC
Prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia
Prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem
Prokazování platným průkazem vystaveným ústavem, ve kterém je dítě umístěno. Cestující je povinen při předložení průkazu zároveň prokázat pověřené osobě svou
totožnost.
Prokazování průkazem ZTP nebo ZTP/P

t

Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

45
platnos
min

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Zóna

Časová

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 661 Roudnice nad Labem

Ceník časového jízdného

Tarifní jednice

Sedmidenní (Kč)
jízdní doklady v papírové
podobě i na bázi BČK DÚK,
lze platit hotovostí i
elektronickou peněženkou BČK
DÚK
Obyčejné

0-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51 až 999
nad 50 (síťové)

98 Kč
113 Kč
128 Kč
150 Kč
165 Kč
180 Kč
195 Kč
210 Kč
225 Kč
248 Kč
263 Kč
278 Kč
293 Kč
308 Kč
330 Kč
345 Kč
360 Kč
375 Kč
390 Kč
405 Kč
428 Kč
443 Kč
458 Kč
473 Kč
488 Kč
488 Kč
533 Kč

Třicetidenní (Kč)
jízdní doklady v papírové
podobě i na bázi BČK DÚK,
lze platit hotovostí i
elektronickou peněženkou BČK
DÚK

Zlevněné*
24 Kč
28 Kč
31 Kč
37 Kč
41 Kč
45 Kč
48 Kč
52 Kč
56 Kč
61 Kč
65 Kč
69 Kč
73 Kč
76 Kč
82 Kč
86 Kč
90 Kč
93 Kč
97 Kč
101 Kč
106 Kč
110 Kč
114 Kč
118 Kč
121 Kč
121 Kč
133 Kč

Obyčejné
338 Kč
390 Kč
442 Kč
520 Kč
572 Kč
624 Kč
676 Kč
728 Kč
780 Kč
858 Kč
910 Kč
962 Kč
1 014 Kč
1 066 Kč
1 144 Kč
1 196 Kč
1 248 Kč
1 300 Kč
1 352 Kč
1 404 Kč
1 482 Kč
1 534 Kč
1 586 Kč
1 638 Kč
1 690 Kč
1 846 Kč
1 846 Kč

Zlevněné*
84 Kč
97 Kč
110 Kč
130 Kč
143 Kč
156 Kč
169 Kč
182 Kč
195 Kč
214 Kč
227 Kč
240 Kč
253 Kč
266 Kč
286 Kč
299 Kč
312 Kč
325 Kč
338 Kč
351 Kč
370 Kč
383 Kč
396 Kč
409 Kč
422 Kč
461 Kč
461 Kč

Devadesátidenní (Kč)
jízdní doklady pouze na bázi
BČK DÚK,
lze platit hotovostí i
elektronickou peněženkou
BČK DÚK

365 denní (Kč)

Zlevněné*

Zaměstnanecké

Obyčejné
910 Kč
1 050 Kč
1 190 Kč
1 400 Kč
1 540 Kč
1 680 Kč
1 820 Kč
1 960 Kč
2 100 Kč
2 310 Kč
2 450 Kč
2 590 Kč
2 730 Kč
2 870 Kč
3 080 Kč
3 220 Kč
3 360 Kč
3 500 Kč
3 640 Kč
3 780 Kč
3 990 Kč
4 130 Kč
4 270 Kč
4 410 Kč
4 550 Kč
4 550 Kč
4 970 Kč

227 Kč
262 Kč
297 Kč
350 Kč
385 Kč
420 Kč
455 Kč
490 Kč
525 Kč
577 Kč
612 Kč
647 Kč
682 Kč
717 Kč
770 Kč
805 Kč
840 Kč
875 Kč
910 Kč
945 Kč
997 Kč
1 032 Kč
1 067 Kč
1 102 Kč
1 137 Kč
1 137 Kč
1 242 Kč

182 Kč
210 Kč
238 Kč
280 Kč
308 Kč
336 Kč
364 Kč
392 Kč
420 Kč
462 Kč
450 Kč
450 Kč
450 Kč
450 Kč
450 Kč
450 Kč
450 Kč
450 Kč
450 Kč
450 Kč
450 Kč
450 Kč
450 Kč
450 Kč
450 Kč
450 Kč
450 Kč

Ceník časového jízdného v zónách 101 Ústí nad Labem, 301 Děčín, 201 Most, 211 Komořany-Záluží, 221 Litvínov,
301 Děčín, 371 Varnsdorf, 401 Teplice, 461 Bílina, 501 Chomutov, 511 Jirkov, 661 Roudnice nad Labem

Tarifní jednice

Sedmidenní (Kč)
Třicetidenní (Kč)
jízdní doklady v papírové
jízdní doklady v papírové
podobě i na bázi BČK DÚK,
podobě i na bázi BČK DÚK,
lze platit hotovostí i
lze platit hotovostí i
elektronickou peněženkou BČK elektronickou peněženkou BČK
DÚK
DÚK
Obyčejné

jednozónové
101 Ústí n. L.
jednozónové
201 Most
jednozónové 211
Komořany-Záluží

Zlevněné*

Obyčejné

Zlevněné*

Devadesátidenní (Kč)
jízdní doklady pouze na bázi
BČK DÚK,
lze platit hotovostí i
elektronickou peněženkou
BČK DÚK
Obyčejné

Zlevněné*

Roční (Kč)

Zaměstnanecké

158 Kč

39 Kč

535 Kč

133 Kč

1 395 Kč

348 Kč

279 Kč

120 Kč

30 Kč

400 Kč

100 Kč

1 080 Kč

270 Kč

200 Kč

120 Kč

30 Kč

400 Kč

100 Kč

1 080 Kč

270 Kč

200 Kč

120 Kč

30 Kč

400 Kč

100 Kč

1 080 Kč

270 Kč

200 Kč

170 Kč

40 Kč

600 Kč

150 Kč

1 600 Kč

400 Kč

200 Kč

relační 211 KomořanyZáluží-221 Litvínov

150 Kč

35 Kč

520 Kč

130 Kč

1 400 Kč

350 Kč

200 Kč

relační 201 Most-211
Komořany-Záluží

150 Kč

35 Kč

520 Kč

130 Kč

1 400 Kč

350 Kč

200 Kč

135 Kč

33 Kč

490 Kč

122 Kč

1 290 Kč

322 Kč

250 Kč

75 Kč

18 Kč

260 Kč

65 Kč

700 Kč

175 Kč

140 Kč

150 Kč

37 Kč

530 Kč

132 Kč

1 260 Kč

315 Kč

266 Kč

75 Kč

18 Kč

260 Kč

65 Kč

700 Kč

175 Kč

140 Kč

jednozónové
501 Chomutov

143 Kč

35 Kč

530 Kč

132 Kč

1 470 Kč

367 Kč

266 Kč

jednozónové
511 Jirkov

143 Kč

35 Kč

494 Kč

123 Kč

1 330 Kč

332 Kč

266 Kč

relační
501 Chom.-511 Jirk.

143 Kč

35 Kč

530 Kč

132 Kč

1 510 Kč

377 Kč

266 Kč

jednozónové
661 Roudnice nad
Labem

75 Kč

jednozónové 221
Litvínov
relační 201 Most-221
Litvínov

jednozónové
301 Děčín
jednozónové
371 Varnsdorf
jednozónové
401 Teplice
jednozónové
461 Bílina

*Zlevněné a ZTP, ZTP/P:
Děti a mládež 6-18 let:

18 Kč

260 Kč

65 Kč

700 Kč

175 Kč

140 Kč

Od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC

Žáci a studenti 18-26:
Senioři nad 65 let:

Prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia
Prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním
dokladem

Rodiče dojíždějící do
ústavů

Prokazování platným průkazem vystaveným ústavem, ve kterém je dítě umístěno. Cestující je povinen při předložení průkazu zároveň prokázat
pověřené osobě svou totožnost.

ZTP, ZTP/P:

Prokazování průkazem ZTP nebo ZTP/P

Ceník ostatních jednozónových časových jízdenek platných v zóně 101 Ústí nad Labem*
7 denní zvýhodněné - D (časový kupón pro důchodce -65)
7 denní zvýhodněné - J (časový kupón pro osobu přepravující dítě do věku 3 let)
30 denní zvýhodněné - D (časový kupón pro důchodce -65)
30 denní zvýhodněné - N (časový kupón zlevněný)
90 denní zvýhodněné - D (časový kupón pro důchodce -65)
90 denní zvýhodněné - J (časový kupón pro osobu přepravující dítě do věku 3 let)
180 denní obyčejné nad 15 let
365 denní obyčejné nad 15 let

98 Kč
125 Kč
286 Kč
350 Kč
100 Kč
761 Kč
905 Kč
2 570 Kč
4 845 Kč

* časové jízdenky jsou v papírové nebo v el. podobě.
V elektronické podobě jsou jízdní doklady na bázi
BČK DÚK nebo BBK nebo v aplikaci SEJF. Papírové
jízdenky jsou složeny z průkazu dopravce a časového
kupónu, číselný kód průkazu musí být identický s
číselným kódem na časovém kupónu. Časové jízdenky
SEJF jsou složeny z el. časového kupónu a el.
průkazu s fotografií.

4 000 Kč
1 000 Kč

pouze jízdní doklady na bázi BČK DÚK,lze platit
hotovostí i el. peněženkou BČK DÚK

4 000 Kč
1 000 Kč

pouze jízdní doklady na bázi BČK DÚK,lze platit
hotovostí i el. peněženkou BČK DÚK

Ceník ostatních časových jízdenek platných v zóně 201 Most
365 denní obyčejné nad 15 let
365 denní zlevněné

Ceník ostatních časových jízdenek platných v zónách 221 Litvínov
365 denní obyčejné nad 15 let
365 denní zlevněné

Ceník ostatních časových jízdenek platných v relacích 201 Most - 211 Komořany-Záluží, 201 Most - 221 Litvínov, 201
Most - 211 Komořany-Záluží
6 000 Kč
365 denní obyčejná (relace 201-221)
1 500 Kč
365 denní zlevněná (relace 201-221
5 000 Kč
365 denní obyčejná (relace 211-221)
pouze jízdní doklady na bázi BČK DÚK,
365 denní zlevněná (relace 211-201)
1 250 Kč
lze platit hotovostí i el. peněženkou BČK DÚK
365 denní obyčejné nad 15 let
4 000 Kč
365 denní zlevněné
1 000 Kč
365 denní obyčejná (relace 201-211)
5 000 Kč
365 denní zlevněná (relace (201-211)
1 250 Kč
Ceník ostatních jednozónových časových jízdenek platných v zóně 401 Teplice
7 denní seniorská 60-65
30 denní seniorská 60-65
90 denní seniorská 60-65
90 denní pro Městskou policii Teplice, Policie ČR OŘ Teplice
90 denní pro přepravu psa
365 denní seniorská 70+
365 denní zlevněná pro členy Svazu bojovníku za svobodu,
Konfederace politických vězňů a Svazu PTP
365 denní přenosné pro Městskou policii Teplice

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

jízdní doklady lze platit hotovostí i el.
Peněženkou BČK DÚK

pouze jízdní doklady na bázi BČK DÚK,
lze platit hotovostí i el. peněženkou BČK DÚK

830 Kč

Ceník ostatních relačních časových jízdenek platných v zónách 501 Chomutov, 511 Jirkov a v jejich vzájemné relaci*
7 denní seniorská SD
30 denní seniorská SD
90 denní seniorská SD
365 denní seniorská SD

30 Kč
100 Kč
285 Kč
1 000 Kč

jízdní doklady na bázi BČK DÚK

* Relační časové jízdenky pro zóny 501 Chomutov a 511 Jirkov lze ukládat též na původní kartu BUS KARTA. Bližší informace podá dopravce DPCHJ, a. s.

Ceník DÚK (příloha č. 1 Tarifu DÚK)
Jednotlivé jízdné (jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Platnost od: 15. 12. 2019

Zlevněné, ZTP a ZTP/P ①
Časová
Platba
Platba
platnost
Platba hotovostí ③
Platba hotovostí ③
el. peněženkou ③
el. peněženkou ③
0-2
13 Kč
11,70 Kč
3 Kč
2,90 Kč
45
3-4
15 Kč
13,50 Kč
3 Kč
2,90 Kč
min
5-6
17 Kč
15,30 Kč
4 Kč
3,80 Kč
60
7-8
20 Kč
18,00 Kč
5 Kč
4,50 Kč
min
9-10
22 Kč
19,80 Kč
5 Kč
4,90 Kč
11-12
24 Kč
21,60 Kč
6 Kč
5,40 Kč
13-14
26 Kč
23,40 Kč
6 Kč
5,80 Kč
90
15-16
28 Kč
25,20 Kč
7 Kč
6,30 Kč
min
17-18
30 Kč
27,00 Kč
7 Kč
6,70 Kč
19-20
33 Kč
29,70 Kč
8 Kč
7,40 Kč
21-22
35 Kč
31,50 Kč
8 Kč
7,80 Kč
23-24
37 Kč
33,30 Kč
9 Kč
8,30 Kč
120
25-26
39 Kč
35,10 Kč
9 Kč
8,70 Kč
min
27-28
41 Kč
36,90 Kč
10 Kč
9,20 Kč
29-30
44 Kč
39,60 Kč
11 Kč
9,90 Kč
31-32
46 Kč
41,40 Kč
11 Kč
10,30 Kč
33-34
48 Kč
43,20 Kč
12 Kč
10,80 Kč
35-36
50 Kč
45,00 Kč
12 Kč
11,20 Kč
37-38
52 Kč
46,80 Kč
13 Kč
11,70 Kč
39-40
54 Kč
48,60 Kč
13 Kč
12,10 Kč
180
41-42
57 Kč
51,30 Kč
14 Kč
12,80 Kč
min
43-44
59 Kč
53,10 Kč
14 Kč
13,20 Kč
45-46
61 Kč
54,90 Kč
15 Kč
13,70 Kč
47-48
63 Kč
56,70 Kč
15 Kč
14,10 Kč
49-50
65 Kč
58,50 Kč
16 Kč
14,60 Kč
51-55
71 Kč
63,90 Kč
17 Kč
15,90 Kč
56-60
76 Kč
68,40 Kč
19 Kč
17,10 Kč
61-65
82 Kč
73,80 Kč
20 Kč
18,40 Kč
240
66-70
87 Kč
78,30 Kč
21 Kč
19,50 Kč
min
71-75
93 Kč
83,70 Kč
23 Kč
20,90 Kč
76-80
98 Kč
88,20 Kč
24 Kč
22,00 Kč
Cestující využijí jednodenní síťové jízdné
nad 80
③ při platbě BBK je cena jízdného rovna ceně odpovídající platbě hotovostí (s výjimkou platby u DPMD, a.s. a DPmÚL, a.s.)
Tarifní
jednice

Obyčejné

Jednodenní síťové jízdné (jízdní doklady pouze v papírové podobě) ②
Platba hotovostí, elektronickou peněženkou i BBK
Obyčejné
Zlevněné a ZTP, ZTP/P ①
1+2
(1 osoba bez omezení věku a max. dvě děti do 15 let)
2+4
(2 osoby bez omezení věku a maximálně 4 děti do věku 15 let)
Max. 5
(max. 5 osob bez určení věku)
Labe-Elbe 1+2
(1 osoba bez omezení věku a max. dvě děti do 15 let, území DÚK+VVO)
Labe-Elbe 2+4
(2 osoby bez omezení věku a maximálně 4 děti do věku 15 let, území DÚK+VVO)
Labe-Elbe Max. 5
(max. 5 osob bez určení věku, území DÚK+VVO)
② platí od zakoupení do 04:00 hodin následujícího dne

Cena
130 Kč
32 Kč
160 Kč
220 Kč
330 Kč
270 Kč
380 Kč
580 Kč

Přepravné (jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Platba hotovostí, elektronickou peněženkou i BBK
Spoluzavazadlo, pes
- 60 min
Spoluzavazadlo, pes
- platí od zakoupení do 04:00 hodin následujícího dne
kolo - nepřestupné
- platí pro 1 spoj
Labe-Elbe jízdní kolo/pes - platí od zakoupení do 04:00 hodin následujícího dne, území DÚK a VVO

Cena
10 Kč
20 Kč
20 Kč
90 Kč

Jednodenní síťové jízdné Euro-Nisa-Ticket (jízdní doklady pouze v papírové podobě) ②
Platba hotovostí, elektronickou peněženkou i BBK
Pro 1 osobu
Pro 2-5 osob
Jízdní kolo
② platí od zakoupení do 04:00 hodin následujícího dne

Cena
160 Kč
320 Kč
90 Kč

① Zlevněné a ZPT, ZTP/P:
Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo
…………………………….žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC
Žáci a studenti 18-26: prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia
Senioři nad 65 let:
prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným
………………….…………úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem
ZTP, ZTP/P:
prokazování průkazem ZTP nebo ZTP/P
BBK - bezkontaktní bankovní karta (platební karta), podporují pouze někteří dopravci
Elektronická peněženka - funkcionalita na bezkontaktní čipové kartě DÚK (BČK DÚK)

Ceník DÚK
Jednotlivé a jednodenní jízdné jednozónové v zóně 101 Ústí nad Labem

Platnost od: 15. 12. 2019

Platba elektronickou peněženkou
Platba hotovostí
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
nebo BBK ③
Zavazadlo
Obyčejné
Zlevněné ① Zvýhodněné
Obyčejné
Zlevněné ① Zvýhodněné
pes
20 Kč
5 Kč
12 Kč
18,00 Kč
4,50 Kč
10,80 Kč
101 Ústí nad Labem
⑤ 22 Kč
⑤ 5 Kč
14 Kč
⑤ 10 Kč ⑤ 19,80 Kč
⑤ 4,50 Kč
12,60 Kč
101 Ústí nad Labem
89 Kč
22 Kč
42 Kč
80,10 Kč
19,80 Kč
37,80 Kč
101 Ústí nad Labem
② platí od zakoupení do 04:00 hodin následujícího dne
⑤ jízdenku lze využít pro přepravu do zón 121, 122, 171
③ výše jízdného placeného BBK ve vozidlech DPmÚL a.s. na linkách MHD Ústí n. L. odpovídá výši jízdného placeného elektronickou peněženkou
Zóna

Časová
platnost
45 min
60 min
1 den ②

Jednotlivé a jednodenní jízdné jednozónové v zóně 101 Ústí nad Labem
Zóna

101 Ústí nad Labem

Platba přes SMS/SEJF
(jízdní doklady pouze v elektronické podobě)
Obyčejné
Obyčejné
Zlevněné ① Zvýhodněné
SMS
SEJF
20 Kč

20 Kč

-

89 Kč
89 Kč
22,00 Kč
101 Ústí nad Labem
② platí od zakoupení do 04:00 hodin následujícího dne
⑤ jízdenku lze využít pro přepravu do zón 121, 122, 171
⑥ jízdenku lze využít pouze pro přepravu v zónách 121, 122, 171

-

Platba u řidiče MHD
(cena jízdného s přírážkou dle SPP DPmÚL)
Zlevněné ①
Zavazadlo
Obyčejné
Zvýhodněné
ZTP-ZTP/P ⑥
pes
⑤ 25 Kč

42 Kč

-

⑤ 10 Kč
-

ᶲ 25 Kč

⑤ 10 Kč

-

-

Časová
platnost
60 min/
ᶲ 90 min
1 den ②

Jednotlivé jízdné jednozónové v zóně 201 Most, 211 Komořany-Záluží, 221 Litvínov
Zóna
201 Most
211 Komořany-Záluží
221 Litvínov
221 Litvínov 201 Most
221 Litvínov - 211
Komořany-Záluží, 201
Most - 211 KomořanyZáluží

Platba hotovostí
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné ①
17 Kč
4 Kč
17 Kč
4 Kč
17 Kč
4 Kč

Platba elektronickou peněženkou
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné ①
13,00 Kč
3,00 Kč
13,00 Kč
3,00 Kč
13,00 Kč
3,00 Kč

Časová
platnost
45 min
45 min
45 min

24 Kč

6 Kč

20,00 Kč

5,00 Kč

90 min

21 Kč

5 Kč

17,00 Kč

4,00 Kč

60 min

Jednotlivé a 24hodinové jízdné jednozónové v zóně 301 Děčín
Platba elektronickou peněženkou nebo BBK ③
Platba hotovostí
Časová
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
platnost
Obyčejné
Zlevněné ①
Obyčejné
Zlevněné ①
20 Kč
5 Kč
15,00 Kč
4,50 Kč
301 Děčín
45 min
60 Kč
15 Kč
60,00 Kč
13,50 Kč
301 Děčín
24 hod
③ výše jízdného placeného BBK ve vozidlech DPMD,a.s. na linkách MAD Děčín odpovídá výši jízdného placeného elektronickou peněženkou, maximální limit
plateb prostřednictvím BBK je stanoven na 500 Kč
Zóna

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

Jízdné placené hotovostí
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné ①
12 Kč
3 Kč
15 Kč
3 Kč

Platba elektronickou peněženkou
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné ①
10,80 Kč
2,70 Kč
13,50 Kč
2,70 Kč

Časová
platnost
15 min
60 min

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

Platba elektronickou peněženkou
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné ①
18,00 Kč
4,50 Kč
49,50 Kč
12,30 Kč
9,00 Kč
1,80 Kč

Časová
platnost
45 min
1 den ②
45 min

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

Platba hotovostí ③
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné ①
17 Kč
4 Kč
17 Kč
4 Kč

Platba elektronickou peněženkou
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné ①
14,00 Kč
3,60 Kč
14,00 Kč
3,60 Kč

501 Chomutov
511 Jirkov
501-511
17 Kč
4 Kč
14,00 Kč
3,60 Kč
Chomutov-Jirkov
501-511
20 Kč
5 Kč
17,00 Kč
4,50 Kč
Chomutov-Jirkov
③ výše jízdného placeného BBK ve vozidlech DPCHJ a.s. na linkách MHD Chomutova a Jirkova odpovídá výši jízdného placeného hotovostí

Časová
platnost
45 min
45 min
45 min
60 min

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

Platba hotovostí
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné ①
10 Kč

2 Kč

Platba elektronickou peněženkou
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné ①
9,00 Kč

1,80 Kč

Časová
platnost
45 min

① Zlevněné a ZPT, ZTP/P:
Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským
průkazem ISIC
Žáci a studenti 18-26: prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia
prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním
Senioři nad 65 let:
osobním dokladem
prokazování průkazem ZTP nebo ZTP/P
ZTP, ZTP/P:
BBK - bezkontaktní bankovní karta (platební karta), podporují pouze někteří dopravci
Elektronická peněženka - funkcionalita na bezkontaktní čipové kartě DÚK (BČK DÚK)

Ceník DÚK
Časové jízdné

Tarifní jednice

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

Platnost od: 15. 12. 2019
7 denní
30 denní
90 denní
365 denní
Platba hotovostí,
Platba hotovostí,
Platba hotovostí,
elektronickou peněženkou
elektronickou peněženkou
elektronickou peněženkou
i BBK ③
i BBK ③
i BBK ③
(jízdní doklady v papírové podobě (jízdní doklady v papírové podobě (jízdní doklady pouze na bázi BČK
i na bázi BČK DÚK)
i na bázi BČK DÚK)
DÚK)
Zaměstnanecké
Zlevněné ①
Zlevněné ①
Zlevněné ①
Obyčejné
Obyčejné
Obyčejné
98 Kč
24 Kč
338 Kč
84 Kč
910 Kč
227 Kč
113 Kč
28 Kč
390 Kč
97 Kč
1 050 Kč
262 Kč
128 Kč
32 Kč
442 Kč
110 Kč
1 190 Kč
297 Kč
150 Kč
37 Kč
520 Kč
130 Kč
1 400 Kč
350 Kč
165 Kč
41 Kč
572 Kč
143 Kč
1 540 Kč
385 Kč
180 Kč
45 Kč
624 Kč
156 Kč
1 680 Kč
420 Kč
195 Kč
48 Kč
676 Kč
169 Kč
1 820 Kč
455 Kč
210 Kč
52 Kč
728 Kč
182 Kč
1 960 Kč
490 Kč
225 Kč
56 Kč
780 Kč
195 Kč
2 100 Kč
525 Kč
248 Kč
62 Kč
858 Kč
214 Kč
2 310 Kč
577 Kč
263 Kč
65 Kč
910 Kč
227 Kč
2 450 Kč
612 Kč
278 Kč
69 Kč
962 Kč
240 Kč
2 590 Kč
647 Kč
293 Kč
73 Kč
1 014 Kč
253 Kč
2 730 Kč
682 Kč
308 Kč
77 Kč
1 066 Kč
266 Kč
2 870 Kč
717 Kč
330 Kč
82 Kč
1 144 Kč
286 Kč
3 080 Kč
770 Kč
345 Kč
86 Kč
1 196 Kč
299 Kč
3 220 Kč
805 Kč
360 Kč
90 Kč
1 248 Kč
312 Kč
3 360 Kč
840 Kč
375 Kč
93 Kč
1 300 Kč
325 Kč
3 500 Kč
875 Kč
390 Kč
97 Kč
1 352 Kč
338 Kč
3 640 Kč
910 Kč
405 Kč
101 Kč
1 404 Kč
351 Kč
3 780 Kč
945 Kč
428 Kč
107 Kč
1 482 Kč
370 Kč
3 990 Kč
997 Kč
443 Kč
110 Kč
1 534 Kč
383 Kč
4 130 Kč
1 032 Kč
458 Kč
114 Kč
1 586 Kč
396 Kč
4 270 Kč
1 067 Kč
473 Kč
118 Kč
1 638 Kč
409 Kč
4 410 Kč
1 102 Kč
488 Kč
122 Kč
1 690 Kč
422 Kč
4 550 Kč
1 137 Kč
533 Kč
133 Kč
1 846 Kč
461 Kč
4 970 Kč
1 242 Kč
450 Kč

Časové jízdné jednozónové a relační v zónách 101 Ústí nad Labem, 201 Most, 211 Komořany-Záluží,
221 Litvínov, 301 Děčín, 371 Varnsdorf, 401 Teplice, 461 Bílina, 501 Chomutov, 511 Jirkov, 661 Roudnice nad Labem
7 denní
30 denní
90 denní
365 denní
Platba hotovostí,
Platba hotovostí,
Platba hotovostí,
elektronickou peněženkou
elektronickou peněženkou
elektronickou peněženkou
Zóna
i BBK ③
i BBK ③
i BBK ③
(jízdní doklady v papírové podobě (jízdní doklady v papírové podobě (jízdní doklady pouze na bázi BČK
i na bázi BČK DÚK)
i na bázi BČK DÚK)
DÚK)
Zaměstnanecké
Obyčejné
Zlevněné ①
Obyčejné
Zlevněné ①
Obyčejné
Zlevněné ①
160 Kč
40 Kč
565 Kč
141 Kč
1 500 Kč
375 Kč
285 Kč
101 Ústí n. L. ④
200 Kč
120 Kč
30 Kč
400 Kč
100 Kč
1 080 Kč
270 Kč
201 Most
200 Kč
120 Kč
30 Kč
400 Kč
100 Kč
1 080 Kč
270 Kč
211 Komořany-Záluží
120 Kč
30 Kč
400 Kč
100 Kč
1 080 Kč
270 Kč
200 Kč
221 Litvínov
201 Most 170 Kč
40 Kč
600 Kč
150 Kč
1 600 Kč
400 Kč
200 Kč
221 Litvínov
211 Komořany-Záluží
150 Kč
35 Kč
520 Kč
130 Kč
1 400 Kč
350 Kč
200 Kč
- 221 Litvínov
201 Most 150 Kč
35 Kč
520 Kč
130 Kč
1 400 Kč
350 Kč
200 Kč
211 Komořany-Záluží
135 Kč
33 Kč
490 Kč
122 Kč
1 290 Kč
322 Kč
250 Kč
301 Děčín ④
75 Kč
18 Kč
260 Kč
65 Kč
700 Kč
175 Kč
140 Kč
371 Varnsdorf
150 Kč
37 Kč
530 Kč
132 Kč
1 260 Kč
315 Kč
266 Kč
401 Teplice
75 Kč
18 Kč
260 Kč
65 Kč
700 Kč
175 Kč
140 Kč
461 Bílina
143 Kč
35 Kč
530 Kč
132 Kč
1 470 Kč
367 Kč
266 Kč
501 Chomutov
143 Kč
35 Kč
494 Kč
123 Kč
1 330 Kč
332 Kč
266 Kč
511 Jirkov
501 Chomutov 143 Kč
35 Kč
530 Kč
132 Kč
1 510 Kč
377 Kč
266 Kč
511 Jirkov
661 Roudnice nad
75 Kč
18 Kč
260 Kč
65 Kč
700 Kč
175 Kč
140 Kč
Labem
④ pro zónu 101 Ústí n. L. lze ukládat též na BBK. Platí pouze na linkách MHD Ústí n. L. Bližší informace podává pouze DPmÚL a.s.
.....pro zónu 301 Děčín lze ukládat též na BBK a původní karty DPMD,a.s. používané před vstupem DPMD,a. s. do DÚK. Platí pouze na linkách
.....MAD Děčín. Bližší informace podává pouze DPMD,a.s.
① Zlevněné a ZPT, ZTP/P:
Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo
studentským průkazem ISIC
Žáci a studenti 18-26: prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia
prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným
Senioři nad 65 let:
identifikačním osobním dokladem
prokazování průkazem ZTP nebo ZTP/P
ZTP, ZTP/P:
③ BBK - bezkontaktní bankovní karta (platební karta), podporují pouze někteří dopravci
Elektronická peněženka - funkcionalita na bezkontaktní čipové kartě DÚK (BČK DÚK)

Ceník DÚK
Ostatní časové jízdné jednozónové v zóně 101 Ústí nad Labem
7 denní zvýhodněné - D (časový kupón pro důchodce -65)
7 denní zvýhodněné - J (časový kupón pro osobu přepravující dítě do věku 3 let)
30 denní zvýhodněné - D (časový kupón pro důchodce -65)
30 denní zvýhodněné - J (časový kupón pro osobu přepravující dítě do věku 3 let)
30 denní zvýhodněné - N (časový kupón zlevněný)
90 denní zvýhodněné - D (časový kupón pro důchodce -65)
90 denní zvýhodněné - J (časový kupón pro osobu přepravující dítě do věku 3 let)
180 denní obyčejné nad 15 let
365 denní obyčejné nad 15 let
365 denní pro bezplatnou přepravu

Platnost od: 15. 12. 2019
105 Kč
135 Kč
310 Kč
370 Kč
110 Kč
805 Kč
970 Kč
2 800 Kč
3 990 Kč
0 Kč

vydává pouze DPmÚL a.s. jako papírový jízdní
doklad nebo jízdenku SEJF,
od data vyhlášení na stránkách www.dpmul.cz
budou papírové jízdní doklady zrušeny a
nahrazeny jízdními doklady na bázi BČK DÚK
nebo BBK

4 000 Kč
1 000 Kč

Platba hotovostí, elektronickou peněženkou
i BBK (jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)

4 000 Kč
1 000 Kč

Platba hotovostí, elektronickou peněženkou
i BBK (jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)

6 000 Kč
1 500 Kč
5 000 Kč
1 250 Kč
5 000 Kč
1 250 Kč

Platba hotovostí, elektronickou peněženkou
i BBK (jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)

Ostatní časové jízdné jednozónové v zóně 201 Most
365 denní obyčejné nad 15 let
365 denní zlevněné

Ostatní časové jízdné jednozónové v zóně 221 Litvínov
365 denní obyčejné nad 15 let
365 denní zlevněné

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

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

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

Platba hotovostí, elektronickou peněženkou
i BBK

Platba hotovostí, elektronickou peněženkou
i BBK (jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)

830 Kč

Ostatní časové jízdné relační v zónách 501 Chomutov - 511 Jirkov ④
7 denní seniorská SD
30 Kč
30 denní seniorská SD
100 Kč
90 denní seniorská SD
285 Kč
365 denní seniorská SD
1 000 Kč
④ lze ukládat též na původní kartu BUS KARTA. Bližší informace podává pouze DPCHJ, a. s.
BBK - bezkontaktní bankovní karta (platební karta), podporují pouze někteří dopravci
Elektronická peněženka - funkcionalita na bezkontaktní čipové kartě DÚK (BČK DÚK)

Platba hotovostí, elektronickou peněženkou
i BBK
(jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)

Příloha č. 3

Úprava referečních tržeb na 1 km pro období 1. 1. 2020 až 31. 12. 2022
Prodejní položka

Suma tržeb při
Počet jízdenek Predikce
Navýšení Suma tržeb při Skutečné
Aktuální
skutečném
prodaných od
změny
jízdného dle
navýšení
navýšení
jízdné do
navýšení
1. 9. 2018 do
chování
čl. III odst. jízdného dle čl. jízdného od
14.12.2019
jízdného od 15.
31. 8. 2019
cestujících
17
III odst. 17
15. 12. 2019
12. 2019

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (jízdní doklady pouze v papírové podobě) – obyčejné s časovou platností 45 min.

18,00

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (jízdní doklady pouze v papírové podobě) – zvýhodněné s časovou platností 45 min.

10,00

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (jízdní doklady pouze v papírové podobě) – zlevněné s časovou platností 45 min.

4,00

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (jízdní doklady pouze v papírové podobě) – obyčejné s časovou platností 60 min. (# = jízdenku lze využít
pro přepravu do zón 121, 122, 171)

21,00

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (jízdní doklady pouze v papírové podobě) – zvýhodněné s časovou platností 60 min.

12,00

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (jízdní doklady pouze v papírové podobě) – zlevněné s časovou platností 60 min. (# = jízdenku lze využít
pro přepravu do zón 121, 122, 171)

5,00

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (jízdní doklady pouze v papírové podobě) – obyčejné s časovou platností 1 den

80,00

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (jízdní doklady pouze v papírové podobě) – zvýhodněné s časovou platností 1 den

40,00

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (jízdní doklady pouze v papírové podobě) – zlevněné s časovou platností 1 den

20,00

Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou nebo bezkontaktní bankovní kartou – obyčejné s časovou platností 45 min.
Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou nebo bezkontaktní bankovní kartou – obyčejné s časovou platností 60 min.

16,20
18,90

Časové jízdné 7denní obyčejné

158,00

Časové jízdné 7denní zlevněný

39,00

Časové jízdné 7denní zvýhodněné-D

98,00

Časové jízdné 7denní zvýhodněné-J

125,00

Časové jízdné 30denní obyčejné

535,00

Časové jízdné 30denní zlevněné

133,00

Časové jízdné 30denní zvýhodněné-D

286,00

Časové jízdné 30denní zvýhodněné-J

350,00

Časové jízdné 30denní zvýhodněn-N

100,00

Časové jízdné 90denní obyčejné

1395,00

Časové jízdné 90denní zlevněné

348,00

Časové jízdné 90denní zvýhodněné-D

761,00

Časové jízdné 90denní zvýhodněné-J

905,00

Časové jízdné 180denní obyčejné

2570,00

Časové jízdné 365denní obyčejné

4845,00

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (jízdní doklady pouze v papírové podobě) – zlevněné s časovou platností 60 min. - důchodce +70 bez
nulového kupónu

1 729 080
421 032
1 555 972

19
11
4

32 852 520
4 631 352
6 223 888

20
12
5

73 363
4 611

22
13

1 613 986
59 943

22
14

108 595
2 570
2 017
8 189
37 578
2 223
5 568
2 470
474
56
52 052
30 996
5 841
1 075
101
6 075
15 778
1 944
173
1 128
760

51 772

965
935

5
84
42
21
17,10
18,90
160
40
103
132
563
140
301
368
105
1 468
367
801
953
2 705
5 100

542 975
215 880
84 714
171 969
642 584
42 015
890 880
98 800
48 822
7 392
29 305 276
4 339 440
1 758 141
395 600
10 605
8 918 100
5 790 526
1 557 144
164 869
3 051 240
3 876 000

5
89
89
22
18,00
19,80
160
40
105
135
565
141
310
370
110
1500
375
805
970
2800
3990

542 975
228 730
179 513
180 158
676 404
44 015
890 880
98 800
49 770
7 560
29 251 239
4 370 436
1 810 710
397 750
11 110
8 702 895
5 916 750
1 564 920
167 810
2 703 190
3 730 650

0

151 975

0

0
107 294 661
29,64 Kč

5

759 875
111 378 525

0,00

Součet
Referenční tržba na 1 km
Koeficient "l" dle čl. III odst. 17 písm. (b) Smlouvy - poměr 18,- Kč a požadovaného zvýšení na 19,- Kč

1,052632

Koeficient "m" dle čl. III. odst. 18 písm. (a) až (c) Smlouvy - poměr sumy tržeb při skutečném navýšení jízdného
od 15. 12. 2019 a sumy tržeb při navýšení jízdného dle čl. III odst. 17

1,038062

5 802

Pravidlo pro navýšení jízdného

34 581 600 dle čl. III odst. 17 písm. (a) Smlouvy
5 052 384 platí navýšená o 5,26%
7 779 860 platí navýšená o 5,26%
1 613 986 platí navýšená o 5,26%
64 554 platí navýšená o 5,26%

30,77 Kč

platí navýšená o 5,26%
platí navýšená o 5,26%
platí navýšená o 5,26%
platí navýšená o 5,26%
10% sleva
10% sleva
max. 165-1
platí 25% obyčejného jízdného
platí navýšená o 5,26%
platí navýšená o 5,26%
platí navýšená o 5,26%; max. 572-1
platí 25% obyčejného jízdného
platí navýšená o 5,26%
platí navýšená o 5,26%
platí navýšená o 5,26%
platí navýšená o 5,26%; max. 1540-1
platí 25% obyčejného jízdného
platí navýšená o 5,26%
platí navýšená o 5,26%
platí navýšená o 5,26%; max. 1540*1,8423-1
platí navýšená o 5,26%; max. 1540*3,4731-1

2014

2016
koeficienty změny
prodeje kuponů
změna 2016/2014

Časové jízdenky
cena
- měsíční
- čtvrtletní
- 5měsíční
- roční

550
1 480
2 450
4 750

prodané ks

cena

1 543 516
277 084
23 303
165 156

prodané ks
550
1 480
2 450
3 650

1 215 624
114 088
6 567
348 444

0,7876
0,4117
0,2818
2,1098

Pozn.: Ke změně ceny roční jízdenky v Praze došlo k polovině r. 2015, jako srovnatelný rok tedy bereme r. 2016 ku 2014

Základní jízdní 18,- Kč
Platný tarif
Prodejní položka

Predikce
Aktuální Prodané ks za
změny chování
jednotko
vybrané
cestujících od
vá cena
období
r. 2020

časový kupón 30 denní obyčejný 101

535,00

časový kupón 90 denní obyčejný 101

1395,00

časový kupón 180 denní obyčejný 101

2570,00

časový kupón 365 denní obyčejný 101

4845,00

52 052
6 075
1 128
760

Součet
Referenční tržba na 1 km

46 523
4 288
723
1 182

Základní jízdní 19,- Kč
Požadavek KUUK - dodatek č. 4, bod

přepočet na
roční kupon

503
447
203
-422
730
29,64
880 474

suma vybrané
suma původní

730
42 903 605

Základní jízdní 20,- Kč
Zvýšení tarifu od 15. 12. 2019

Inflační navýšení Cena celkem s
Navýšení
Celkem cena s
jedn. ceny - dodatek
inflačním
jedn. ceny od navýšením od
č.4
navýšením
15. 12. 2019
15. 12. 2019

563
1 468
2 705
5 100

29 305 276
8 918 100
3 051 240
3 876 000
107 294 661
29,64

45 150 616
45 150 616

565
1500
2800
3990

26 285 638
6 432 274
2 024 227
4 715 055
105 129 039

39 457 194
44 603 200

Poměr kuponů v Praze 7/2016-6/2017
2014

7/2016-6/2017

2014
v tis. Kč
v tis. Kč
Poměr všech kuponů 30/90/180/365
30
90
5M
365

737 190 Kč
354 386 Kč
48 674 Kč
669 629 Kč
1 809 879 Kč
Navýšení ročních kuponů o

576 048 Kč
146 463 Kč
14 669 Kč
915 910 Kč
1 653 090 Kč
98,75%

40,73%
19,58%
2,69%
37,00%
100%

30 denní
90 denní
180 denní
365 denní

cena

535
1 395
2 570
4 845

35%
9%
1%
55%
100%

7/2016-6/2017
oproti roku 2014
-21,86%
-58,67%
-69,86%
36,78%

Cena

Podmnožina snížení kuponů
30/90/180
21,86
58,67
69,86
150,39

počet ks

prodané ks

52 052
6 075
1 128
760

navýšení počtu
ročních kuponů
o /ks

přepočet na
roční kupony

poměr kuponů

4732,00
-14,54%
1518,75
-39,01%
564,00
-46,45%
175
760,00
98,75%
Součet, resp.50% navýšení kuponů 365D

-25
-68
-81
175
0

9/18-9/19

Poměr všech kuponů 30/90/180/365

14,54%
39,01%
46,45%
100,00%

přepočtený
poměr ročních
kuponů 365 v ks

tržby
Kč

30
90
5M
365

535 Kč
1 395 Kč
2 570 Kč
4 845 Kč

Predikce chování cestujících v roce 2020

9/2018-8/2019

Časové jízdenky

7/2016-6/2017

Poměr kuponů v ÚL 9/2018-8/2019

snížení počtu
prodaných kuponů
30/90/180 z
přepočteného počtu
-280
-273
-163
0

365 denní

Poměr kuponů Praha
Poměr kuponů ÚL
Poměr Praha/ÚL
Meziroční nárůst tržeb Praha
Počet prodaných kuponů 365 ÚL

37,00%
8,58%
0,2319684
198,75%
760

175

52052
6075
1128
760

27 847 820 Kč
8 474 625 Kč
2 898 960 Kč
3 682 200 Kč
42 903 605 Kč

64,91%
19,75%
6,76%
8,58%
100%
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Tarif Dopravy Ústeckého kraje
platný od 15. prosince 2019
Preambule
Tarif integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (dále jen „Tarif DÚK“) je vyhlášen
v souladu s Výměrem MF č. 01/2019 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se vydává seznam zboží
s regulovanými cenami, a je stanoven v souladu s Nařízením Ústeckého kraje č. 2/2018 ze dne 12.
prosince 2018, 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 městských hromadných dopravách měst zapojených v systému DÚK (dále jen „MHD“)
provozovaných formou integrovaného dopravního systému a ve vlacích a lodích zapojených
do systému DÚK. Seznam zapojených dopravců a způsob jejich zapojení je uveden v příloze
č. 1 SPP DÚK. Seznam linek zapojených do DÚK (s uvedením uznávání jízdních dokladů
v papírové podobě nebo na bázi BČK DÚK) je uveden v příloze č. 2 SPP DÚK. Seznam
tarifních zón DÚK je uveden v příloze č. 3 SPP DÚK.

čl. 2. Základní pojmy
DÚK je integrovaný dopravní systém Dopravy Ústeckého Kraje provozovaný na území definovaném
tarifními zónami.
Tarif DÚK stanovuje výši jízdného a přepravného, způsob nabytí a platnost jízdních dokladů a způsob
jejich použití.
SPP jsou smluvní přepravní podmínky
SPP DÚK jsou smluvní přepravní podmínky DÚK, platí u dopravců uvedených v příloze č. 1 těchto
SPP DÚK (dále jen „Dopravce“ nebo „Dopravci“) na linkách DÚK uvedených v příloze č. 2 těchto SPP
DÚK. SPP DÚK platí pro přepravu osob, jejich zavazadel a živých zvířat ve veřejné silniční osobní
dopravě, ve veřejné drážní osobní dopravě a ve veřejné vodní dopravě provozované v rámci DÚK
zúčastněnými Dopravci a stanovují podmínky pro vznik přepravní smlouvy, podmínky přepravy, práva,
povinnosti a odpovědnost cestujících a Dopravců zapojených v DÚK.
SPP DPmÚL jsou Smluvní přepravní podmínky Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
a platí na linkách městské hromadné dopravy provozované tímto dopravcem.
Klouzavý tarif znamená volitelný počátek platnosti časové jízdenky.
Jízdné je cena za přepravu cestujícího. Podmínky přepravy osob upravují SPP DÚK a SPP DPmÚL
Integrovaný jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a zónové platnosti využít
ke svým cestám kombinaci spojů všech zahrnutých Dopravců. V rámci DÚK jsou 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 a časové kupóny vydané Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. (SMS a SEJF).
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Neintegrovaný jízdní doklad je doklad, který není uvedený v Tarifu DÚK jako integrovaný nebo
částečně integrovaný. Tento doklad je nepřestupní na linky DÚK.
Přepravné je cena za přepravu spoluzavazadla, jízdních kol a živých zvířat.
Stanicí se rozumí stanice i zastávka ve veřejné drážní osobní dopravě nebo zastávka ve veřejné
silniční osobní dopravě a v městské hromadné dopravě nebo přístaviště ve veřejné vodní dopravě.
Tarifní zóna je územně ohraničená oblast se stanicemi rozhodná k vymezení zónové platnosti
jízdního dokladu. Tarifní zóny pokrývají území, na kterém jsou provozovány linky, spoje a vlaky
zařazené do DÚK. Tarifní zóna, do níž stanice spadá, se stanovuje dle údaje uvedeného v platném
jízdním řádu. Pro potřeby tarifu jsou zóny označeny třímístnými arabskými čísly.
Kontrolní nadzóna se označuje dvojmístným arabským číslem a představuje množinu zón, jejichž
první dvě číslice z třímístného číselného označení se shodují s dvoumístným číselným označením
kontrolní nadzóny. Povolené kontrolní nadzóny jsou jednoznačně definovány v Matici povolených cest
DÚK uvedené v příloze č. 4 SPP DÚK.
Tarifní jednice je jednotka tarifní vzdálenosti mezi zónami, která slouží k výpočtu jízdného. Tarifní
vzdálenosti jednotlivých zón jsou uvedeny v příloze č. 3 Tarifu DÚK, v tzv. Matici tarifních jednic.
MHD je městská hromadná doprava. V rámci Tarifu DÚK a SPP DÚK je jako MHD označována
i městská autobusová doprava.
MAD Děčín je městská autobusová doprava Děčín.
DPMD,a.s. je Dopravní podnik města Děčína, a.s., provozovatel linek MAD Děčín.
BBK je bezkontaktní bankovní karta (kreditní nebo debetní platební karta a to i emulovaná do
mobilních telefonů, hodinek apod.). BBK je možné použít pouze na linkách MAD Děčín dopravce
DPMD,a.s v souladu s dokumentem „Všeobecné obchodní podmínky pro vydávání a užívání
bezkontaktních bankovních karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku města
Děčína, a. s.“, linkách MHD v Chomutově a Jirkově dopravce DPCHJ a.s. v souladu s dokumentem
„Všeobecné obchodní podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních bankovních karet určených
pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.“ a od data vyhlášení
na www.dpmul.czna linkách MHD Ústí n. L. dopravce DPmÚL a. s. v souladu
s dokumentem „Všeobecné obchodní podmínky užívání bezkontaktní platební karty na linkách
provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.“. Při platbách jízdného
prostřednictvím BBK je cena jízdného rovna ceně odpovídající platbě v hotovosti (vyjma platby u
DPMD, a.s. a DPmÚL a.s.) dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK. Při platbě
prostřednictvím BBK ve vozidlech je vydán papírový jízdní doklad (mimo použití BBK v režimu Check
in/Check out). K vydání papírového jízdního dokladu ve vozidlech DPmÚL je určen terminál u řidiče
vozidla, jeho výdej si cestující volí sám.
DPCHJ a. s. je Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s., provozovatel linek MHD zajišťujících
dopravní obslužnost obcí: Chomutov, Jirkov, Černovice, Droužkovice, Spořice, Údlice a Otvice.
DPmML a. s. je DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a. s., provozovatel linek MHD
zajišťujících dopravní obslužnost obcí Mostu, Litvínova a přilehlých obcí, na kterých jsou uznávány
pouze integrované papírové doklady DÚK (nevydává a neuznává jízdní doklady na bázi BČK DÚK a
nepoužívá elektronickou peněženku na BČK DÚK).
BČK BUS KARTA je bezkontaktní čipová karta, vydávaná dopravcem DPCHJ a. s. před zapojením
do DÚK. BUS KARTU je možné použít pouze na linkách MHD dopravce DPCHJ a. s. v souladu s
„Obchodními podmínkami pro vydání a užívání bezkontaktní čipové karty“ ve vozidlech DPCHJ a. s.
Při platbách jízdného z BČK BUS KARTA je cena jízdného rovna ceně jako v případě platby
z elektronické peněženky BČK DÚK dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK.
BČK DPMD je bezkontaktní čipová karta, vydávaná dopravcem DPMD, a.s. před zapojením do DÚK.
BČK DPMD je možné použít pouze na linkách MAD Děčín dopravce DPMD,a.s. v souladu
s dokumentem „Všeobecné podmínky pro vydávání a užívání čipových karet určených pro odbavení
ve vozidlech Dopravního podniku města Děčína, a. s.“. Při platbách jízdného z BČK DPMD je cena
jízdného rovna ceně jako v případě platby z elektronické peněženky BČK DÚK dle Ceníku jízdného
DÚK uvedeného v příloze 1 Tarifu DÚK.
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BČK DÚK je bezkontaktní čipová karta sloužící jako nosič jízdenek a elektronických peněz v DÚK.
Příjmový doklad je potvrzení o uskutečněné platbě za jízdenku uloženou na BČK DÚK nebo o vkladu
elektronických peněz do elektronické peněženky uložené na BČK DÚK. Příjmový doklad o zaplacení
není jízdním dokladem. Jako jízdenka slouží elektronický zápis na BČK DÚK, kterým se cestující při
případné kontrole musí prokázat (jízdenka na bázi BČK DÚK).
DPmÚL je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., provozovatel linek MHD Ústí nad Labem. Na
linkách MHD Ústí nad Labem platí Tarif DÚK a SPP DPmÚL. Tarif DÚK není uznáván na lanové dráze
a sezónních turistických linkách, které jsou upraveny jiným zvláštním tarifem.
Validátor je zařízení umístěné ve vozidlech DPmÚL umožňující ověřit validitu BČK DÚK nebo BBK
pro nákup nebo pro platnost jízdních dokladů.
CHECK IN znamená přihlášení (přiložení) BBK cestujícím k čtečce terminálu/validátoru při každém
nástupu do vozidla.
CHECK OUT znamená odhlášení (přiložení) BBK cestujícím k čtečce terminálu/validátoru při každém
výstupu z vozidla.
PAD je příměstská autobusová doprava, linky uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK s označením 401 až
899.
ČD jsou České dráhy a. s., které jsou integrovány do DÚK. Na železničních regionálních linkách ČD
uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je přednostně vydáván i uznáván tarif DÚK, tarif ČD je zde vydáván
i uznáván; na železničních dálkových linkách ČD uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je vydáván i
uznáván tarif DÚK (v definovaných úsecích) a vydáván i uznáván tarif ČD; pro cesty mimo DÚK je
vydáván i uznáván tarif ČD na celou zamýšlenou trasu ve spojích ČD.prodáván a uznáván tarif DÚK,
na železničních dálkových linkách ČD platí tarif ČD, SPP ČD a na dálkových linkách ČD uvedených
v příloze č. 2 SPP DÚK platí také tarif DÚK; pro cesty mimo DÚK platí tarif a SPP ČD na celou
zamýšlenou trasu ve spojích ČD.
GW Train je GW Train Regio, a.s., která je integrována do DÚK, uznává a vydává jízdní doklady DÚK
v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a nabíjí elektronické peněženky na BČK DÚK. Nevydává
vlastní BČK DÚK a v případě cesty mimo Ústecký kraj bude přednostně nabízen tarif a SPP GW
Train. Na linkách GW Train uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván také tarif a SPP GW Train.
PID je Pražská integrovaná doprava, jejíž vybrané linky uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK jsou
integrovány do DÚK a uznávají pouze integrované papírové doklady DÚK (nevydávají a neuznávají
jízdní doklady na bázi BČK DÚK a nepoužívají elektronickou peněženku na BČK DÚK). Na linkách
PID uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván tarif DÚK s výjimkou bezplatných přeprav, platí
však tarif PID a SPP PID. Na vybraných linkách DÚK uvedených v příloze č. 2 je uznáván tarif PID
s výjimkou bezplatných přeprav, platí však tarif DÚK a SPP DÚK.
Länderbahn GmbH je Die Länderbahn GmbH DLB, železniční dopravce, jehož linka L7
(specifikovaný úsek) uvedená též v příloze č. 2 SPP DÚK je integrována do DÚK a uznává pouze
integrované papírové doklady DÚK (nevydává a neuznává jízdní doklady na bázi BČK DÚK a
nepoužívá elektronickou peněženku na BČK DÚK). Na vybraných linkách DÚK uvedených v příloze
č. 2 SPP DÚK je uznáván tarif trilex, s výjimkou bezplatných přeprav, platí však tarif DÚK a SPP DÚK.
Na dalších linkách dopravce dle přílohy č. 2 SPP DÚK platí plně tarif DÚK.
Rozdělení linek na linky PAD, železniční linky, linky MHD, turistické linky, linky, na nichž jsou
uznávány vybrané jízdní doklady PID definované Tarifem DÚK a SPP DÚK a linky PID, na nichž jsou
uznávány vybrané jízdní doklady DÚK definované Tarifem PID a SPP PID, je uvedeno v příloze č. 2
SPP DÚK.
VVO je Dopravní svaz Horního Polabí sdružující dopravce v části německé spolkové země Sasko
(s centrem ve městě Drážďany).
Tarif DÚK + VVO je tarif, který je v prodeji na linkách uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK a nabízí se
jen z vybraných zón DÚK do vybraných zón VVO, nebo naopak. Tento jízdní doklad se řídí tarifem a
SPP DÚK na území Ústeckého kraje nebo tarifem VVO na území VVO. Na území DÚK i VVO se
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nabízí tyto jízdní doklady: jednotlivá jízdenka, sedmidenní jízdní doklad či měsíční jízdní doklad.
Vyjmenované jízdní doklady jsou papírové, integrované.
Nosičem jízdenky jsou:
a) papírová jízdenka na termocitlivém papíru s ochrannými prvky,
b) u vybraných dopravců BČK DÚK,
c) na linkách MAD Děčín též BBK nebo BČK DPMD
d) na linkách MHD Chomutov a Jirkov též BUS KARTA,
e) papírová jízdenka vytištěná na ceninovém papíru DPmÚL s ochrannými prvky,
f)

časová jízdenka nepřenosná složená z průkazu dopravce a časového kupónu vytištěného na
ceninovém papíru DPmÚL s ochrannými prvky, které mají shodné identifikační číslo,

g) na linkách DPmÚL též BBK, SMS jízdenka, SEJF jízdenka a SEJF časový kupón.

Integrovanými jízdními doklady jsou:
a)

integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu,

b)

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

c)

integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka,

d)

integrovaná papírová sedmidenní jízdenka,

e)

integrovaná papírová třicetidenní jízdenka,

f)

integrovaná papírová třicetidenní síťová jízdenka,

g)

integrovaná papírová devadesátidenní jízdenka,

h)

integrovaná papírová stoosmdesátidenní jízdenka,

i)

integrovaná papírová třistašedesátipětidenní jízdenka,

j)

integrovaná jednodenní síťová jízdenka Labe-Elbe,

k)

integrovaná papírová jízdenka pro spoluzavazadlo (psa),

l)

průkaz opravňující cestujícího k bezplatné přepravě,

m)

ve vyjmenovaných linkách DÚK a jejich vyznačených úsecích dle přílohy č. 2 SPP DÚK
papírový jízdní doklad vydaný dle tarifu a SPP PID.

Částečně integrovanými jízdními doklady jsou:
a)

částečně integrovaná sedmidenní jízdenka na bázi BČK DÚK,

b)

částečně integrovaná třicetidenní jízdenka na bázi BČK DÚK,

c)

částečně integrovaná devadesátidenní jízdenka na bázi BČK DÚK,

d)

částečně integrovaná devadesátidenní síťová jízdenka na bázi BČK DÚK,

e)

částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro – Nisa - Ticket,

f)

v zóně 401 Teplice též částečně integrované 365 denní jízdenky na bázi BČK DÚK,

g)

v zóně 101 Ústí nad Labem částečně integrované jízdenky vydané dle Tarifu DPmÚL:
i.
mobilní jízdenka - SMS jízdenka,
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ii.

mobilní jízdenka - jízdenka zakoupená v aplikaci SEJF (mobilní peněženka) a

iii.

mobilní jízdenka - časový kupón zakoupený v aplikaci SEJF.

Neintegrovaným jízdním dokladem je (i) neintegrovaná papírová jízdenka pro jízdní kolo, (ii) jízdní
doklady na bázi BBK a původní karty DPMD,a.s. vydané před vstupem DPMD,a.s. a (iii) původní karty
DPCHJ a.s. (BUS KARTA) vydané před vstupem DPCHJ a.s. do DÚK a (iiii) jízdní doklady na bázi
BBK vydané DPmÚL a jízdní doklady pro sezónní turistické linky a lanovou dráhu vydané DPmÚL dle
zvláštního tarifu. a (iiiii) neintegrované papírové jízdenky DPmML a čipové karty DPmML.
Jednotlivé kategorie cestujících se označují:
a)

obyčejné,

b)

zlevněné (děti a mládež 6-18 let, žák a student 18-26 let, osoba 65+ let, rodiče/opatrovníci
dojíždějící do ústavů k návštěvě dětí),

c)

ZTP,

d)

ZTP/P,

e)

zaměstnanecké,

f)

v zóně 101 Ústí nad Labem zvýhodněné pro osobu přepravující dítě (děti) do věku 3 let,

g) v zóně 101 Ústí nad Labem zvýhodněné pro důchodce ve věku od 62 do 65 let a osobu
pobírající invalidní důchod III. stupně, též senior 70+ a osoba podle § 29 odst. 2 zákona č.
87/1991Sb., o mimosoudních rehabilitacích,
h)

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

i)

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

j)

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

k)

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

čl. 3. Druhy jízdného
3.1.

Druhy jízdného platící na celém území DÚK:

a) obyčejné (plné) jízdné - cena za přepravu cestujícího, který neprokáže nárok na použití
zlevněného nebo bezplatného jízdného podle podmínek stanovených Tarifem DÚK, SPP DÚK
a SPP DPmÚL, za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „obyčejné“,
b) zlevněné (zvláštní) jízdné - cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu dle
podmínek stanovených Tarifem DÚK (zejména čl. 7), SPP DÚK, SPP DPmÚL a přílohou č. 4
tohoto tarifu, toto zlevněné (zvláštní) jízdné existuje v následujících variantách (v případě
neprokázání slevy, vyjma dětí do 15 let věku, spadá cestující do kategorie Obyčejné):
i.

zlevněné jízdné - jízdné maximálně ve výši 25 % obyčejného (plného) jízdného, za
toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „děti a mládež 6-18 let“, „žák a
student 18-26 let“, „osoba 65+let“ a „rodiče cestující do ústavů“ tj.:
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ii.



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



mládež ve věku od 15 - 18 let (do dne, který předchází dni 18. narozenin), nárok
na toto jízdné se prokazuje úředně vydaným identifikačním osobním dokladem
nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC,



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



osoba 65+ let (ode dne dosažení věku 65 let), nárok na toto jízdné se prokazuje
průkazem občana Evropské unie, nebo cestovním dokladem, nebo jiným úředně
vydaným platným identifikačním osobním dokladem,



rodiče cestující do ústavů, nárok na toto 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.

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


iii.

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

zaměstnanecké - za toto jízdné se přepravují zaměstnanci Dopravců a jejich rodinní
příslušníci, zaměstnanci objednatele dopravy - Ústeckého kraje zařazení do krajského
úřadu a zaměstnanci SŽDC s.o., oblastního ředitelství Ústí nad Labem s pracovištěm
na území Ústeckého kraje dle podmínek uvedených v Tarifu DÚK,

c) bezplatná přeprava - nárok na bezplatnou přepravu mají:

3.2.

i.

děti do 6 let věku (bez omezení počtu dětí)

ii.

jeden průvodce držitele průkazu ZTP/P,

iii.

vodicí, asistenční a služební psi.

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

3.3.

Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 401 Teplice:
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,

Strana 6 z 19

b) doprovod dítěte do tří let věku (maximálně 1 osoba na 1 dítě). Doprovod dítěte musí
prokázat věk dítěte občanským průkazem nebo cestovním pasem,
c) strážníci Městské policie Teplice ve stejnokroji.
3.4.

Zvýhodněné (zvláštní) jízdné nad rámec slev uvedených v odst. 1 písm. b) článku 3.
tohoto Tarifu DÚK platné pouze v zóně 101 Ústí nad Labem:
a) jeden doprovod dítěte nebo dětí do věku 3 let; nárok na zvýhodněné jízdné je doprovod
povinen prokázat věrohodným způsobem (např. průkazkou zdravotní pojišťovny pojištěnce
- dítěte příslušné zdravotní pojišťovny, rodným listem či cestovním pasem dítěte);
b) důchodce ve věku od 62 do 65 let,
c) osoba, které byl přiznán invalidní důchod III. stupně,
d) podmínky pro poskytnutí slevy, prokázání nároku na slevy dle bodu 3. 4. a použití jízdních
dokladů, jsou stanoveny v příloze č. 4, tohoto tarifu.

3.5.

Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 101 Ústí nad Labem:
a) osoba, která je držitelem průkazu ZTP a dále osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P
včetně vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce
dle zvláštního předpisu,
b) osoby od dosažení věku 70 let prokazuje nárok na bezplatnou přepravu úředně vydaným
platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální
zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození; bezplatná přeprava se nevztahuje
na přepravu spoluzavazadel a psů přepravovaných bez schrány, které tato osoba
přepravuje,
c) strážníci Městské policie Ústí nad Labem a Trmice ve stejnokroji nebo na služební průkaz,
asistenti prevence kriminality ve stejnokroji,
d) občané uvedení v § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 87/1991 Sb. za podmínek uvedených
v příloze č. 4, tohoto tarifu, tj. s platným průkazem DPmÚL a bezplatným časovým
kupónem DPmÚL, který má shodný číselný kód s průkazem; platnost časového kupónu je
časově omezena,
e) policista Policie ČR ve stejnokroji.

3.6.

Od data vyhlášení na www.dpmul.cz se zrušuje bod 3.5. tohoto tarifu - 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 nahrazuje se tímto bodem:
a) pouze na linkách DPmÚL držitel osobní BBK vydané na jméno držitele nebo anonymní
BBK od dosažení věku 70 let s tím, že nárok vzniká registrací BBK u DPmÚL a přiřazením
časové jízdenky v hodnotě 0 Kč k BBK; jízdné (přepravné) v hodnotě 0 Kč se nevztahuje
na přepravu spoluzavazadla a psa přepravovaného bez schrány, které tato osoba
přepravuje Na linkách ostatních Dopravců DÚK včetně linek DPmÚL držitel osobní BČK
DÚK vydané na jméno držitele od dosažení věku 70 let s tím, že nárok vzniká nahráním
časové jízdenky v hodnotě 0 Kč na BČK DÚK; jízdné (přepravné) v hodnotě 0 Kč se
nevztahuje na přepravu spoluzavazadla a psa přepravovaného bez schrány, které tato
osoba přepravuje,
b) pouze na linkách DPmÚL držitel osobní BBK vydané na jméno držitele nebo anonymní
BBK, který je strážníkem Městské policie Ústí nad Labem nebo Trmice s tím, že nárok na
jízdné v hodnotě 0 Kč vzniká registrací BBK u DPmÚL a přiřazením časové jízdenky
v hodnotě 0 Kč k BBK; jízdné (přepravné) v hodnotě 0 Kč se nevztahuje na přepravu
spoluzavazadla a psa přepravovaného bez schrány, které tato osoba přepravuje. Na
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linkách ostatních Dopravců DÚK včetně linek DPmÚL držitel osobní BČK DÚK vydané
na jméno držitele s tím, že nárok vzniká nahráním časové jízdenky v hodnotě 0 Kč na BČK
DÚK. Nárok na časovou jízdenku v hodnotě 0 Kč zaniká dnem ukončení pracovního
poměru u Statutárního města Ústí nad Labem nebo u Města Trmice,
c) pouze na linkách DPmÚL držitel osobní BBK vydané na jméno držitele nebo anonymní
BBK nebo osobní BČK DÚK, který splňuje požadavky uvedené v § 29 odst. 2 písm. c)
zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, s tím,
že tento nárok vzniká registrací BBK u DPmÚL a přiřazením časové jízdenky v hodnotě 0
Kč; jízdné (přepravné) v hodnotě 0 Kč se nevztahuje na přepravu spoluzavazadla a psa
přepravovaného bez schrány, které tato osoba přepravuje. Na linkách ostatních Dopravců
DÚK včetně linek DPmÚL držitel osobní BČK DÚK vydané na jméno držitele s tím, že
nárok vzniká nahráním časové jízdenky v hodnotě 0 Kč na BČK DÚK,
d) Podmínky pro registraci držitelů BBK na E-shopu nebo na přepážce Zákaznického centra,
podmínky poskytnutí časové jízdenky v hodnotě 0 Kč na BBK a cena za prodej
anonymních BBK, jsou stanovené v příloze č. 4, tohoto tarifu. Cestující uvedení v bodu
3.7. tohoto tarifu, kteří nebudou mít u DPmÚL registrovanou BBK nebo nebudou mít osobní
BČK DÚK vydanou na jméno držitele s časovou jízdenkou v hodnotě 0 Kč, se přepravují
za jednotlivé jízdné dle tarifu DÚK.
3.7.

Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku
3 tohoto Tarifu DÚK platná v zóně 101 Ústí nad Labem:
a) osoba, která je držitelem průkazu ZTP; bezplatná přeprava se nevztahuje na přepravu
spoluzavazadla a psa přepravovaného bez schrány, které tato osoba přepravuje,
b) osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P včetně vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky
nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce,
c) strážníci Městské policie Ústí nad Labem a Trmice a asistenti prevence kriminality
ve stejnokroji,
d) policista Policie ČR ve stejnokroji.
Osoba uvedená pod písmenem a) a b), tohoto bodu prokazuje svůj nárok na bezplatnou
přepravu příslušným průkazem dle zákona č. 329/2011 Sb..

3.8.

Zlevněné (zvláštní) jízdné nad rámec slev uvedených v odst. 1 písm. b) článku 3. tohoto
Tarifu DÚK platné pouze v zóně 301 Děčín:
a) Na zlevněnou časovou jízdenku 30, 90 a 365 denní na bázi BČK DÚK mají v zóně 301
Děčín členové Konfederace politických vězňů ČR. Na zlevněnou časovou jízdenku 30, 90
a 365 denní na bázi BBK mají na linkách MAD Děčín nárok členové Konfederace
politických vězňů ČR.

3.9.

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

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

3.11. Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 461 Bílina:
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,
b) osoby od dosažení věku 70 let, které prokáží svůj věk a totožnost osobním dokladem,
c) držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského,
d) strážníci Městské policie Bílina v uniformě,
e) psi podrobující se speciálnímu výcviku.
3.12. Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. C)
článku 3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 371 Varnsdorf:
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.
3.13. Zlevněné (zvláštní) jízdné nad rámec slev uvedených v odst. 1 písm. b) článku 3. tohoto
Tarifu DÚK platné pouze v zónách 501 Chomutov a 511 Jirkov a jejich vzájemnou relaci:
a) Na zlevněnou časovou jízdenku 7 a 30 denní seniorskou SD na bázi BČK DÚK nebo BČK
BUS KARTA a 90 či 365 denní seniorskou SD též na bázi BČK DÚK nebo BČK BUS
KARTA mají nárok všichni občané ode dne, od kterého jim byl starobní důchod přiznán.
3.14. Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zónách 501 Chomutov a 511 Jirkov a jejich vzájemné
relaci:
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, včetně průvodce u ZTP/P a vodícího psa; vozíky pro invalidy
držitelů průkazů ZTP a ZTP/P,
b) člen spolku Český svaz bojovníků za svobodu; člen spolku Konfederace politických vězňů
České republiky; člen spolku Svaz pomocných technických praporů České republiky PTP
– vojenské tábory nucených prací (VTNP),
c) osoby od dosažení věku 70 let s platným 365 denním časovým kupónem senior 70+ pouze
na bázi BČK DÚK nebo BČK BUS KARTA,
d) držitel Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského, držitel Zlatého kříže Českého
červeného kříže 1., 2. a 3. Třídy, držitelé plakety Českého červeného kříže – dar života
s platným 365 denním časovým kupónem dárce krve pouze na bázi BČK DÚK nebo BČK
BUS KARTA,
e) Strážníci Městské policie Chomutov ve službě v předepsaném služebním stejnokroji.
Asistenti prevence kriminality při Městské policii Chomutov ve službě v předepsaném
stejnokroji a po předložení průkazu. Strážníci Městské policie Jirkov ve službě
v předepsaném stejnokroji a po předložení průkazu.

3.15. Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 201 Most a 221 Litvínov:
a) strážník městské policie v uniformě
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b) asistent prevence kriminality městské policie ve stejnokroji
3.16. Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 661 Roudnice nad Labem:
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P
3.18 Bezplatná přeprava osob se nevztahuje na přepravu spoluzavazadel, které tyto osoby
přepravují.

čl. 4. Tarifní pravidla
4.1

Tarif DÚK je zónově-relační a časový, tj. všechny jízdenky platí pouze v rozsahu zónové, relační
a časové platnosti, která je na jízdenkách vyznačena, pokud není platnost jízdního dokladu
omezena jinak. Jízdenky DÚK platí u zapojených železničních dopravců pouze ve 2. vozové
třídě osobních vlaků, spěšných vlaků a vyhlášených rychlíků na linkách a vymezených úsecích
uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK. V Seznamu linek zapojených do DÚK uvedených v příloze
č. 2 SPP DÚK je uvedeno, na kterých linkách jsou vydávány či uznávány papírové jízdní
doklady, částečně integrované jízdní doklady na bázi BČK DÚK a kde jsou uznávány částečně
integrované mobilní 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. 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, s (i) výjimkou jízdenky pro vybrané relace zón s MHD uvedené v ceníku
samostatně, kde se zohledňuje tarif MHD jako v následujícím bodě b) a s (ii) výjimkou
jízdenky dle Tarifu DÚK + VVO, která se stanoví ve zvláštní tabulce Ceníku jízdného DÚK;
b) typu zóny (v zónách 101 Ústí nad Labem, 301 Děčín, 401 Teplice, 461 Bílina, 501
Chomutov, 511Jirkov, 371 Varnsdorf, 201 Most, 211 Komořany-Záluží, 221 Litvínov, 661
Roudnice nad Labem) platí zohledněné jednozónové jízdné, které zohledňuje tarif MHD),
c) použitého druhu jízdného.

4.4

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

4.5

Reklamace papírových jízdních dokladů (uplatnění práva z předplatní smlouvy) se uplatňuje u
dopravce, u kterého 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, do 3 min od okamžiku prodeje jízdního dokladu.

4.6

Reklamace jízdních dokladů na bázi BČK DÚK a transakcí z elektronické peněženky se
provádí u vydavatele BČK DÚK (dopravce uvedeného na BČK DÚK). Reklamaci mobilních
jízdenek (SMS jízdenka, SEJF jízdenka a SEJF časový kupón) lze uplatnit dle podmínek
uvedených v SPP DPmÚL.

4.7

Reklamaci jízdních dokladů na bázi BBK lze u DPmÚL uplatnit v souladu s SPP DPmÚL a
dokumentem „Všeobecných obchodních podmínkách užívání bezkontaktní platební karty na
linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.“.
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Použití BČK DÚK
4.8

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.

4.9

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.

4.10

Jízdní doklady na bázi BČK DÚK ani elektronické prostředky na BČK DÚK není možné použít
na linkách MHD Most a Litvínov. Železniční dopravci, DPmÚL a dopravci provozující turistické
linky vydávají a uznávají jízdní doklady na bázi BČK DÚK; BČK DÚK neprodávají - nejsou
vydavateli BČK DÚK.

Povolená cesta
4.11

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.

4.12

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
4.13

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, v železniční dopravě se
manipulační přirážka řídí dle SPP daného dopravce.

Jízda za cílovou zónu
4.14

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

Odbavení ve vlacích a osobních pokladnách železničních dopravců
4.15

Železniční dopravci uznávají jízdní doklady DÚK v papírové podobě a i na bázi BČK DÚK
pouze mezi stanicemi na území DÚK, v nichž jejich spoje na linkách DÚK a ve vyjmenovaných
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úsecích uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK v souladu s platným jízdním řádem zastavují za
účelem nástupu nebo výstupu cestujících. Ve vyhlášených rychlících musejí cestující mít
platnou jízdenku DÚK pro celou trasu ze stanice nástupu minimálně do následující stanice
nebo do dalších následujících stanic, kde rychlík zastavuje.
4.16

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

Jízda cestujícího mimo území DÚK
4.17

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

4.18

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

5
5.1

Jízdní doklady
Ceny jízdenek se řídí Tarifem DÚK.

Jízdenka pro jednotlivou jízdu
5.2

Jízdenku pro jednotlivou jízdu lze zakoupit pouze ve formě papírové jízdenky, jízdenka je
přestupní, platnost jízdenky je omezena zónovou, relační a časovou platností jízdenky.

5.3

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

5.4

Časová platnost jízdenek pro jednotlivou jízdu počíná běžet okamžikem prodeje této jízdenky,
a to i u jízdenek DÚK zakoupených u železničních dopravců. V případě předtištěných
papírových jízdenek DPMÚL počíná časová platnost okamžikem označení jízdenky
v označovači umístěném ve vozidlech linek DPmÚL. V případě neoznačení jsou tyto jízdenky
neplatné. Předprodej předtištěných jízdenek pro jednotlivou jízdu mimo DPmÚL se neprovádí.
V případě použití jízdenky na lodních linkách je nutné, aby jízdenky v okamžiku nástupní
kontroly splňovaly podmínku minimálně 30 minut do konce své platnosti (v opačném případě
nutno zakoupit novou jízdenku). Podmínky pro výdej a použití jízdenek DPmÚL jsou stanoveny
v příloze č. 4, tohoto tarifu.

5.5

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

5.6

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

5.7

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

5.8

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

Jednozónová jízdenka
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5.9

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

Skupinová jízdenka
5.10

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

Částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro-Nisa-Ticket
5.11

Částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro-Nisa-Ticket je papírový jízdní doklad,
který opravňuje cestujícího nebo cestující k jízdám veřejnou osobní dopravou nebo k přepravě
jízdního kola v rámci sítě DÚK pouze na vybraných linkách. Jízdenka platí od zakoupení do
4:00 hod následujícího dne. Předprodej těchto jízdenek se neprovádí. Prodávají se ve 3
variantách:
a) pro jednoho cestujícího,
b) pro až 5 cestujících bez rozdílu věku,
c) pro jízdní kolo/pes.

Jízdenka Euro-Nisa-Ticket 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
410 Varnsdorf-Rumburk-Jiříkov-Šluknov-Velký Šenov-Lobendava,Severní
L2

V úseku Starý Šachov – Benešov nad Ploučnicí

L7

V úseku Rybniště – Varnsdorf – Varnsdorf pivovar Kocour

U8

V úseku Jedlová – Rumburk

U11

V úseku Úštěk - Dubičná
(více o platnosti mimo DÚK viz:https://www.zvon.de/cz/EURO-NISA-TICKET/).

Časové jízdenky
5.12

Časové jízdenky jsou vydávány v papírové podobě a u vybraných dopravců i v elektronické
podobě na bázi BČK DÚK nebo na bázi BBK.

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. Je-li začátek
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platnosti časové jízdenky shodný s datem nákupu jízdenky, je rozhodující pro její platnost čas
zakoupení.
5.15

K integrovaným a částečně integrovaným jízdenkám třicetidenním a delším je přeprava
zavazadla, nebo kola, nebo psa zdarma v časové a zónové platnosti vyjmenovaných jízdenek.

5.16

Časové jízdenky se v rámci DÚK vydávají v těchto variantách:
a) integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka – platí na celém území DÚK (neplatí
pro nástup a výstup na území Německa), a to všemi směry. Jízdenka platí od zakoupení
do 4:00 hod následujícího dne,
b) integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka Labe-Elbe – jízdenka platí na celém
území DÚK a na území německého dopravního svazu VVO. Jízdenka platí od zakoupení
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) (i) integrovaná papírová třicetidenní jízdenka – platnost jízdenky je omezena zónovou,
relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,
(ii) integrovaná papírová měsíční jízdenka (pouze v Tarifu DÚK + VVO) – platnost jízdenky
je omezena zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má
klouzavý tarif, (na rozdíl od třicetidenní jízdenky platí do stejného dne následujícího
kalendářního měsíce)
f) částečně integrovaná 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) integrovaná papírová devadesátidenní jízdenka – platnost jízdenky je omezena zónovou,
relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,
h) 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,
i) integrovaná papírová stoosmdesátidenní jízdenka – platnost jízdenky je omezena
zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,
jízdenka platí pouze u vybraných dopravců,
j) částečně integrovaná třistapětašedesátidenní 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.
k) Neintegrované sedmidenní, třicetidenní, devadesátidenní, stoosmdesátidenní a
třistapětašedesátidenní jízdenky na bázi BBK – platnost jízdenky je omezena zónovou,
relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif, jízdenka platí
pouze u vybraných dopravců.

5.17

Časové jízdenky jsou vydávány pro tyto kategorie cestujících:
a) Obyčejné (mimo jízdenky dle odstavce 5.16 b)),
b) dítě 6 -15 let (mimo jízdenky dle odstavce 5.16 b)),
c) mládež 15 -18 let (mimo jízdenky dle odstavce 5.16 b)),
d) žák a student 18 - 26 let (mimo jízdenky dle odstavce 5.16 b)),
e) osoba 65+ let (mimo jízdenky dle odstavce 5.16.b)),
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f) ZTP (pouze jednodenní síťová jízdenka dle odstavce 5.16 bodu a)),
g) ZTP/P (pouze jednodenní síťová jízdenka dle odstavce 5.16 bodu a)),
h) 1+2 (1 osoba bez omezení věku a max. dvě děti do 15 let), (pouze jízdenky dle odstavce
5.16 bodu a) a b)),
i) 2+4 (2 osoby bez omezení věku a max. čtyři děti do 15 let dle odstavce 5.16 bodu a) a
b)),(pouze jízdenky dle odstavce 5.16 a) a b)),
j) Max. 5 (max. pět osob bez omezení věku), (dle odstavce 5.16 bodu a) a b)..
5.18

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

5.19

Držitel zlevněné časové jízdenky nahrané na osobní BČK DÚK prokazuje nárok na její použití:
a) profilem „dítě 6-15“ na osobní BČK DÚK,
b) profilem „mládež 15-18“ na osobní BČK DÚK
c) profilem „žák a student 18-26“ na osobní BČK DÚK,
d) profilem „zaměstnanec dopravce“
e) profilem „osoba 65+ let“
f) profily „senior 60-65“, „odboj/PTP“, „Policie“ v případě zlevněného jízdného dle odst. 3.2
Tarifu DÚK platného pouze pro zónu 401 Teplice,
g) profily „držitel Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského“ a „člen Konfederace
politických vězňů“ v případě zlevněného jízdného dle odst. 3.8 Tarifu DÚK platného pouze
pro zónu 301 Děčín.
h) profily „senior SD“, „senior 70+“, „držitel Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského“ dle
odst. 3.14 a 3.15 Tarifu DÚK platného pouze pro zóny 501 Chomutov a 511 Jirkov,

5.20

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

5.21

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

5.22

Částečně integrované jízdní doklady (SMS jízdenky a časové kupóny vydané prostřednictvím
aplikace SEJF) vydané DPmÚL dle Tarifu DÚK 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). Podmínky pro jejich výdej a platnost jsou uvedeny v příloze č. 4 Tarifu
DÚK.

5.23

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 - 121 Chlumec,



101 Ústí nad Labem - 122 Přestanov,



101 Ústí nad Labem – 171 Dolní Zálezly

Přepravné
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-Ticket. Ruční
zavazadla jsou přepravována bezplatně. Bezplatně jsou přepravováni též vodící, asistenční a
služební psi. V případě zakoupení 30 denního a delšího časového období je přeprava kola/zavazadla
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nebo psa bezplatná v časové a zónové platnosti daného kupónu. V zóně 101 Ústí nad Labem na
linkách MHD má držitel časové jízdenky s 30 denním a delším obdobím platnosti nárok na bezplatnou
přepravu jednoho zavazadla nebo 1 psa podléhající placení přepravného. Bližší podmínky k přepravě
spoluzavazadel, dětských kočárků, jízdních kol, živých zvířat jsou uvedeny ve SPP DÚK

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.

7

Zlevněné (zvláštní) jízdné

7.1

Zlevněné jízdné se vypočte z obyčejného jízdného dle pravidel uvedených v čl. 3. Nárok na
zlevněné jízdné se přizná při zakoupení jízdenky ve výdejně jízdenek, 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. Na
linkách MHD DPMÚL je cestující považován za cestujícího bez platného jízdního dokladu a je
povinen zaplatit přirážku dle SPP DPmÚL. K dodatečnému prokázání nároku na slevu nebo
prokázání osobních údajů se nepřihlíží.

7.4

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

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

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

7.6

Nárok na zlevněné jízdné pro děti a mládež se do 15. let věku neprokazuje. Od 15 – 18 let se
nárok na zlevněné jízdné prokazuje viz. bod 3.1.b.
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7.7

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

7.8

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

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

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

7.10

Držitel platného průkazu ZTP/P má kromě nároku na zlevněné jízdné ještě nárok na:
a) bezplatnou přepravu svého průvodce, průvodcem může být i vodící nebo asistenční pes,
b) bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy,

7.11

c) bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě.
Funkci průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P
a s výjimkou průvodce nevidomého, ani dítě mladší 10 let.

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

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

7.13

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

7.14

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

7.15

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

Zlevněné (zvláštní) jízdné zaměstnanecké
7.16

Zaměstnanecké jízdné je poskytováno na bázi BČK DÚK (Papírové zaměstnanecké jízdné
DPmÚL s datem platnosti do 31. 12. 2019 je uznáváno do 31. 12. 201930. 6. 2020). Na
zlevněnou časovou jízdenku 365denní zaměstnaneckou mají nárok zaměstnanci dopravců a
jejich rodinní příslušníci, zaměstnanci objednatele dopravy - Ústeckého kraje zařazení do
krajského úřadu a zaměstnanci SŽDC s.o., oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Strana 17 z 19

s pracovištěm na území Ústeckého kraje, a to pouze po dobu trvání pracovního poměru mezi
příslušným zaměstnavatelem a příslušným zaměstnancem.
7.17

Dopravce DPmÚL poskytuje též jednozónové zaměstnanecké jízdné pro zónu 101 Ústí nad
Labem důchodcům bývalým zaměstnancům DPmÚL dle plavidel stanovených vnitřním
předpisem (Papírové zaměstnanecké jízdné DPmÚL je uznáváno do 30. 6. 2020).

7.18

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

7.19

Za nevyužité časové 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.

7.20

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.

7.21

8

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.

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.

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.

9

Přirážky a poplatky

9.1

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

10 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
10.1

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

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.
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10.3

Tarif DÚK s účinností od 1. 1. 2019 se zrušuje dnem nabytí účinnosti tohoto Tarifu DÚK.

10.4

Tento Tarif DÚK nabývá účinnosti dnem 15. 12. 2019.

Seznam příloh Tarifu DÚK
Příloha č. 1: Ceník jízdného DÚK
Příloha č. 2: Tarifní mapa DÚK
Příloha č. 3: Matice tarifních jednic DÚK
Příloha č. 4: Podmínky pro výdej a platnost jízdenek DPmÚL
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Ceník DÚK (příloha č. 1 Tarifu DÚK)
bod 11.13
priloha
k usnesení
č. 034/80R/2019
Jednotlivé
jízdné
(jízdní2.pdf
doklady
pouze v papírové
podobě)

Platnost od: 15. 12. 2019

Zlevněné, ZTP a ZTP/P ①
Časová
Platba
Platba
platnost
Platba hotovostí ③
Platba hotovostí ③
el. peněženkou ③
el. peněženkou ③
0-2
13 Kč
11,70 Kč
3 Kč
2,90 Kč
45
3-4
15 Kč
13,50 Kč
3 Kč
2,90 Kč
min
5-6
17 Kč
15,30 Kč
4 Kč
3,80 Kč
60
7-8
20 Kč
18,00 Kč
5 Kč
4,50 Kč
min
9-10
22 Kč
19,80 Kč
5 Kč
4,90 Kč
11-12
24 Kč
21,60 Kč
6 Kč
5,40 Kč
13-14
26 Kč
23,40 Kč
6 Kč
5,80 Kč
90
15-16
28 Kč
25,20 Kč
7 Kč
6,30 Kč
min
17-18
30 Kč
27,00 Kč
7 Kč
6,70 Kč
19-20
33 Kč
29,70 Kč
8 Kč
7,40 Kč
21-22
35 Kč
31,50 Kč
8 Kč
7,80 Kč
23-24
37 Kč
33,30 Kč
9 Kč
8,30 Kč
120
25-26
39 Kč
35,10 Kč
9 Kč
8,70 Kč
min
27-28
41 Kč
36,90 Kč
10 Kč
9,20 Kč
29-30
44 Kč
39,60 Kč
11 Kč
9,90 Kč
31-32
46 Kč
41,40 Kč
11 Kč
10,30 Kč
33-34
48 Kč
43,20 Kč
12 Kč
10,80 Kč
35-36
50 Kč
45,00 Kč
12 Kč
11,20 Kč
37-38
52 Kč
46,80 Kč
13 Kč
11,70 Kč
39-40
54 Kč
48,60 Kč
13 Kč
12,10 Kč
180
41-42
57 Kč
51,30 Kč
14 Kč
12,80 Kč
min
43-44
59 Kč
53,10 Kč
14 Kč
13,20 Kč
45-46
61 Kč
54,90 Kč
15 Kč
13,70 Kč
47-48
63 Kč
56,70 Kč
15 Kč
14,10 Kč
49-50
65 Kč
58,50 Kč
16 Kč
14,60 Kč
51-55
71 Kč
63,90 Kč
17 Kč
15,90 Kč
56-60
76 Kč
68,40 Kč
19 Kč
17,10 Kč
61-65
82 Kč
73,80 Kč
20 Kč
18,40 Kč
240
66-70
87 Kč
78,30 Kč
21 Kč
19,50 Kč
min
71-75
93 Kč
83,70 Kč
23 Kč
20,90 Kč
76-80
98 Kč
88,20 Kč
24 Kč
22,00 Kč
Cestující využijí jednodenní síťové jízdné
nad 80
③ při platbě BBK je cena jízdného rovna ceně odpovídající platbě hotovostí (s výjimkou platby u DPMD, a.s. a DPmÚL, a.s.)
Tarifní
jednice

Obyčejné

Jednodenní síťové jízdné (jízdní doklady pouze v papírové podobě) ②
Platba hotovostí, elektronickou peněženkou i BBK
Obyčejné
Zlevněné a ZTP, ZTP/P ①
1+2
(1 osoba bez omezení věku a max. dvě děti do 15 let)
2+4
(2 osoby bez omezení věku a maximálně 4 děti do věku 15 let)
Max. 5
(max. 5 osob bez určení věku)
Labe-Elbe 1+2
(1 osoba bez omezení věku a max. dvě děti do 15 let, území DÚK+VVO)
Labe-Elbe 2+4
(2 osoby bez omezení věku a maximálně 4 děti do věku 15 let, území DÚK+VVO)
Labe-Elbe Max. 5
(max. 5 osob bez určení věku, území DÚK+VVO)
② platí od zakoupení do 04:00 hodin následujícího dne

Cena
130 Kč
32 Kč
160 Kč
220 Kč
330 Kč
270 Kč
380 Kč
580 Kč

Přepravné (jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Platba hotovostí, elektronickou peněženkou i BBK
Spoluzavazadlo, pes
- 60 min
Spoluzavazadlo, pes
- platí od zakoupení do 04:00 hodin následujícího dne
kolo - nepřestupné
- platí pro 1 spoj
Labe-Elbe jízdní kolo/pes - platí od zakoupení do 04:00 hodin následujícího dne, území DÚK a VVO

Cena
10 Kč
20 Kč
20 Kč
90 Kč

Jednodenní síťové jízdné Euro-Nisa-Ticket (jízdní doklady pouze v papírové podobě) ②
Platba hotovostí, elektronickou peněženkou i BBK
Pro 1 osobu
Pro 2-5 osob
Jízdní kolo
② platí od zakoupení do 04:00 hodin následujícího dne

Cena
160 Kč
320 Kč
90 Kč

① Zlevněné a ZPT, ZTP/P:
Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo
…………………………….žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC
Žáci a studenti 18-26: prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia
Senioři nad 65 let:
prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným
………………….…………úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem
ZTP, ZTP/P:
prokazování průkazem ZTP nebo ZTP/P
BBK - bezkontaktní bankovní karta (platební karta), podporují pouze někteří dopravci
Elektronická peněženka - funkcionalita na bezkontaktní čipové kartě DÚK (BČK DÚK)

Ceník DÚK
Jednotlivé a jednodenní jízdné jednozónové v zóně 101 Ústí nad Labem

Platnost od: 15. 12. 2019

Platba elektronickou peněženkou
Platba hotovostí
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
nebo BBK ③
Zavazadlo
Obyčejné
Zlevněné ① Zvýhodněné
Obyčejné
Zlevněné ① Zvýhodněné
pes
20 Kč
5 Kč
12 Kč
18,00 Kč
4,50 Kč
10,80 Kč
101 Ústí nad Labem
⑤ 22 Kč
⑤ 5 Kč
14 Kč
⑤ 10 Kč ⑤ 19,80 Kč
⑤ 4,50 Kč
12,60 Kč
101 Ústí nad Labem
89 Kč
22 Kč
42 Kč
80,10 Kč
19,80 Kč
37,80 Kč
101 Ústí nad Labem
② platí od zakoupení do 04:00 hodin následujícího dne
⑤ jízdenku lze využít pro přepravu do zón 121, 122, 171
③ výše jízdného placeného BBK ve vozidlech DPmÚL a.s. na linkách MHD Ústí n. L. odpovídá výši jízdného placeného elektronickou peněženkou
Zóna

Časová
platnost
45 min
60 min
1 den ②

Jednotlivé a jednodenní jízdné jednozónové v zóně 101 Ústí nad Labem
Zóna

101 Ústí nad Labem

Platba přes SMS/SEJF
(jízdní doklady pouze v elektronické podobě)
Obyčejné
Obyčejné
Zlevněné ① Zvýhodněné
SMS
SEJF
20 Kč

20 Kč

-

89 Kč
89 Kč
22,00 Kč
101 Ústí nad Labem
② platí od zakoupení do 04:00 hodin následujícího dne
⑤ jízdenku lze využít pro přepravu do zón 121, 122, 171
⑥ jízdenku lze využít pouze pro přepravu v zónách 121, 122, 171

-

Platba u řidiče MHD
(cena jízdného s přírážkou dle SPP DPmÚL)
Zlevněné ①
Zavazadlo
Obyčejné
Zvýhodněné
ZTP-ZTP/P ⑥
pes
⑤ 25 Kč

42 Kč

-

⑤ 10 Kč
-

ᶲ 25 Kč

⑤ 10 Kč

-

-

Časová
platnost
60 min/
ᶲ 90 min
1 den ②

Jednotlivé jízdné jednozónové v zóně 201 Most, 211 Komořany-Záluží, 221 Litvínov
Zóna
201 Most
211 Komořany-Záluží
221 Litvínov
221 Litvínov 201 Most
221 Litvínov - 211
Komořany-Záluží, 201
Most - 211 KomořanyZáluží

Platba hotovostí
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné ①
17 Kč
4 Kč
17 Kč
4 Kč
17 Kč
4 Kč

Platba elektronickou peněženkou
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné ①
13,00 Kč
3,00 Kč
13,00 Kč
3,00 Kč
13,00 Kč
3,00 Kč

Časová
platnost
45 min
45 min
45 min

24 Kč

6 Kč

20,00 Kč

5,00 Kč

90 min

21 Kč

5 Kč

17,00 Kč

4,00 Kč

60 min

Jednotlivé a 24hodinové jízdné jednozónové v zóně 301 Děčín
Platba elektronickou peněženkou nebo BBK ③
Platba hotovostí
Časová
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
platnost
Obyčejné
Zlevněné ①
Obyčejné
Zlevněné ①
20 Kč
5 Kč
15,00 Kč
4,50 Kč
301 Děčín
45 min
60 Kč
15 Kč
60,00 Kč
13,50 Kč
301 Děčín
24 hod
③ výše jízdného placeného BBK ve vozidlech DPMD,a.s. na linkách MAD Děčín odpovídá výši jízdného placeného elektronickou peněženkou, maximální limit
plateb prostřednictvím BBK je stanoven na 500 Kč
Zóna

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

Jízdné placené hotovostí
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné ①
12 Kč
3 Kč
15 Kč
3 Kč

Platba elektronickou peněženkou
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné ①
10,80 Kč
2,70 Kč
13,50 Kč
2,70 Kč

Časová
platnost
15 min
60 min

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

Platba elektronickou peněženkou
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné ①
18,00 Kč
4,50 Kč
49,50 Kč
12,30 Kč
9,00 Kč
1,80 Kč

Časová
platnost
45 min
1 den ②
45 min

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

Platba hotovostí ③
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné ①
17 Kč
4 Kč
17 Kč
4 Kč

Platba elektronickou peněženkou
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné ①
14,00 Kč
3,60 Kč
14,00 Kč
3,60 Kč

501 Chomutov
511 Jirkov
501-511
17 Kč
4 Kč
14,00 Kč
3,60 Kč
Chomutov-Jirkov
501-511
20 Kč
5 Kč
17,00 Kč
4,50 Kč
Chomutov-Jirkov
③ výše jízdného placeného BBK ve vozidlech DPCHJ a.s. na linkách MHD Chomutova a Jirkova odpovídá výši jízdného placeného hotovostí

Časová
platnost
45 min
45 min
45 min
60 min

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

Platba hotovostí
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné ①
10 Kč

2 Kč

Platba elektronickou peněženkou
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné
Zlevněné ①
9,00 Kč

1,80 Kč

Časová
platnost
45 min

① Zlevněné a ZPT, ZTP/P:
Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským
průkazem ISIC
Žáci a studenti 18-26: prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia
prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním
Senioři nad 65 let:
osobním dokladem
prokazování průkazem ZTP nebo ZTP/P
ZTP, ZTP/P:
BBK - bezkontaktní bankovní karta (platební karta), podporují pouze někteří dopravci
Elektronická peněženka - funkcionalita na bezkontaktní čipové kartě DÚK (BČK DÚK)

Ceník DÚK
Časové jízdné

Tarifní jednice

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

Platnost od: 15. 12. 2019
7 denní
30 denní
90 denní
365 denní
Platba hotovostí,
Platba hotovostí,
Platba hotovostí,
elektronickou peněženkou
elektronickou peněženkou
elektronickou peněženkou
i BBK ③
i BBK ③
i BBK ③
(jízdní doklady v papírové podobě (jízdní doklady v papírové podobě (jízdní doklady pouze na bázi BČK
i na bázi BČK DÚK)
i na bázi BČK DÚK)
DÚK)
Zaměstnanecké
Zlevněné ①
Zlevněné ①
Zlevněné ①
Obyčejné
Obyčejné
Obyčejné
98 Kč
24 Kč
338 Kč
84 Kč
910 Kč
227 Kč
113 Kč
28 Kč
390 Kč
97 Kč
1 050 Kč
262 Kč
128 Kč
32 Kč
442 Kč
110 Kč
1 190 Kč
297 Kč
150 Kč
37 Kč
520 Kč
130 Kč
1 400 Kč
350 Kč
165 Kč
41 Kč
572 Kč
143 Kč
1 540 Kč
385 Kč
180 Kč
45 Kč
624 Kč
156 Kč
1 680 Kč
420 Kč
195 Kč
48 Kč
676 Kč
169 Kč
1 820 Kč
455 Kč
210 Kč
52 Kč
728 Kč
182 Kč
1 960 Kč
490 Kč
225 Kč
56 Kč
780 Kč
195 Kč
2 100 Kč
525 Kč
248 Kč
62 Kč
858 Kč
214 Kč
2 310 Kč
577 Kč
263 Kč
65 Kč
910 Kč
227 Kč
2 450 Kč
612 Kč
278 Kč
69 Kč
962 Kč
240 Kč
2 590 Kč
647 Kč
293 Kč
73 Kč
1 014 Kč
253 Kč
2 730 Kč
682 Kč
308 Kč
77 Kč
1 066 Kč
266 Kč
2 870 Kč
717 Kč
330 Kč
82 Kč
1 144 Kč
286 Kč
3 080 Kč
770 Kč
345 Kč
86 Kč
1 196 Kč
299 Kč
3 220 Kč
805 Kč
360 Kč
90 Kč
1 248 Kč
312 Kč
3 360 Kč
840 Kč
375 Kč
93 Kč
1 300 Kč
325 Kč
3 500 Kč
875 Kč
390 Kč
97 Kč
1 352 Kč
338 Kč
3 640 Kč
910 Kč
405 Kč
101 Kč
1 404 Kč
351 Kč
3 780 Kč
945 Kč
428 Kč
107 Kč
1 482 Kč
370 Kč
3 990 Kč
997 Kč
443 Kč
110 Kč
1 534 Kč
383 Kč
4 130 Kč
1 032 Kč
458 Kč
114 Kč
1 586 Kč
396 Kč
4 270 Kč
1 067 Kč
473 Kč
118 Kč
1 638 Kč
409 Kč
4 410 Kč
1 102 Kč
488 Kč
122 Kč
1 690 Kč
422 Kč
4 550 Kč
1 137 Kč
533 Kč
133 Kč
1 846 Kč
461 Kč
4 970 Kč
1 242 Kč
450 Kč

Časové jízdné jednozónové a relační v zónách 101 Ústí nad Labem, 201 Most, 211 Komořany-Záluží,
221 Litvínov, 301 Děčín, 371 Varnsdorf, 401 Teplice, 461 Bílina, 501 Chomutov, 511 Jirkov, 661 Roudnice nad Labem
7 denní
30 denní
90 denní
365 denní
Platba hotovostí,
Platba hotovostí,
Platba hotovostí,
elektronickou peněženkou
elektronickou peněženkou
elektronickou peněženkou
Zóna
i BBK ③
i BBK ③
i BBK ③
(jízdní doklady v papírové podobě (jízdní doklady v papírové podobě (jízdní doklady pouze na bázi BČK
i na bázi BČK DÚK)
i na bázi BČK DÚK)
DÚK)
Zaměstnanecké
Obyčejné
Zlevněné ①
Obyčejné
Zlevněné ①
Obyčejné
Zlevněné ①
160 Kč
40 Kč
565 Kč
141 Kč
1 500 Kč
375 Kč
285 Kč
101 Ústí n. L. ④
200 Kč
120 Kč
30 Kč
400 Kč
100 Kč
1 080 Kč
270 Kč
201 Most
200 Kč
120 Kč
30 Kč
400 Kč
100 Kč
1 080 Kč
270 Kč
211 Komořany-Záluží
120 Kč
30 Kč
400 Kč
100 Kč
1 080 Kč
270 Kč
200 Kč
221 Litvínov
201 Most 170 Kč
40 Kč
600 Kč
150 Kč
1 600 Kč
400 Kč
200 Kč
221 Litvínov
211 Komořany-Záluží
150 Kč
35 Kč
520 Kč
130 Kč
1 400 Kč
350 Kč
200 Kč
- 221 Litvínov
201 Most 150 Kč
35 Kč
520 Kč
130 Kč
1 400 Kč
350 Kč
200 Kč
211 Komořany-Záluží
135 Kč
33 Kč
490 Kč
122 Kč
1 290 Kč
322 Kč
250 Kč
301 Děčín ④
75 Kč
18 Kč
260 Kč
65 Kč
700 Kč
175 Kč
140 Kč
371 Varnsdorf
150 Kč
37 Kč
530 Kč
132 Kč
1 260 Kč
315 Kč
266 Kč
401 Teplice
75 Kč
18 Kč
260 Kč
65 Kč
700 Kč
175 Kč
140 Kč
461 Bílina
143 Kč
35 Kč
530 Kč
132 Kč
1 470 Kč
367 Kč
266 Kč
501 Chomutov
143 Kč
35 Kč
494 Kč
123 Kč
1 330 Kč
332 Kč
266 Kč
511 Jirkov
501 Chomutov 143 Kč
35 Kč
530 Kč
132 Kč
1 510 Kč
377 Kč
266 Kč
511 Jirkov
661 Roudnice nad
75 Kč
18 Kč
260 Kč
65 Kč
700 Kč
175 Kč
140 Kč
Labem
④ pro zónu 101 Ústí n. L. lze ukládat též na BBK. Platí pouze na linkách MHD Ústí n. L. Bližší informace podává pouze DPmÚL a.s.
.....pro zónu 301 Děčín lze ukládat též na BBK a původní karty DPMD,a.s. používané před vstupem DPMD,a. s. do DÚK. Platí pouze na linkách
.....MAD Děčín. Bližší informace podává pouze DPMD,a.s.
① Zlevněné a ZPT, ZTP/P:
Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo
studentským průkazem ISIC
Žáci a studenti 18-26: prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia
prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným
Senioři nad 65 let:
identifikačním osobním dokladem
prokazování průkazem ZTP nebo ZTP/P
ZTP, ZTP/P:
③ BBK - bezkontaktní bankovní karta (platební karta), podporují pouze někteří dopravci
Elektronická peněženka - funkcionalita na bezkontaktní čipové kartě DÚK (BČK DÚK)

Ceník DÚK
Ostatní časové jízdné jednozónové v zóně 101 Ústí nad Labem
7 denní zvýhodněné - D (časový kupón pro důchodce -65)
7 denní zvýhodněné - J (časový kupón pro osobu přepravující dítě do věku 3 let)
30 denní zvýhodněné - D (časový kupón pro důchodce -65)
30 denní zvýhodněné - J (časový kupón pro osobu přepravující dítě do věku 3 let)
30 denní zvýhodněné - N (časový kupón zlevněný)
90 denní zvýhodněné - D (časový kupón pro důchodce -65)
90 denní zvýhodněné - J (časový kupón pro osobu přepravující dítě do věku 3 let)
180 denní obyčejné nad 15 let
365 denní obyčejné nad 15 let
365 denní pro bezplatnou přepravu

Platnost od: 15. 12. 2019
105 Kč
135 Kč
310 Kč
370 Kč
110 Kč
805 Kč
970 Kč
2 800 Kč
3 990 Kč
0 Kč

vydává pouze DPmÚL a.s. jako papírový jízdní
doklad nebo jízdenku SEJF,
od data vyhlášení na stránkách www.dpmul.cz
budou papírové jízdní doklady zrušeny a
nahrazeny jízdními doklady na bázi BČK DÚK
nebo BBK

4 000 Kč
1 000 Kč

Platba hotovostí, elektronickou peněženkou
i BBK (jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)

4 000 Kč
1 000 Kč

Platba hotovostí, elektronickou peněženkou
i BBK (jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)

6 000 Kč
1 500 Kč
5 000 Kč
1 250 Kč
5 000 Kč
1 250 Kč

Platba hotovostí, elektronickou peněženkou
i BBK (jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)

Ostatní časové jízdné jednozónové v zóně 201 Most
365 denní obyčejné nad 15 let
365 denní zlevněné

Ostatní časové jízdné jednozónové v zóně 221 Litvínov
365 denní obyčejné nad 15 let
365 denní zlevněné

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

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

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

Platba hotovostí, elektronickou peněženkou
i BBK

Platba hotovostí, elektronickou peněženkou
i BBK (jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)

830 Kč

Ostatní časové jízdné relační v zónách 501 Chomutov - 511 Jirkov ④
7 denní seniorská SD
30 Kč
30 denní seniorská SD
100 Kč
90 denní seniorská SD
285 Kč
365 denní seniorská SD
1 000 Kč
④ lze ukládat též na původní kartu BUS KARTA. Bližší informace podává pouze DPCHJ, a. s.
BBK - bezkontaktní bankovní karta (platební karta), podporují pouze někteří dopravci
Elektronická peněženka - funkcionalita na bezkontaktní čipové kartě DÚK (BČK DÚK)

Platba hotovostí, elektronickou peněženkou
i BBK
(jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)

Ceník DÚK + VVO ⑧
Jednotlivé jízdné

Dubí/Cínovec
(423)

Dubí (421)

Teplice (401)

Z tarifu DÚK

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

Jednotlivé jízdné
Z tarifu VVO

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

Platnost od: 15. 12. 2019
Obyčejné
Dítě 6-15 let
nad 15 let
42 Kč
32 Kč
103 Kč

83 Kč

114 Kč

94 Kč

136 Kč

106 Kč

32 Kč

26 Kč

93 Kč

77 Kč

104 Kč

88 Kč

126 Kč

100 Kč

26 Kč

24 Kč

87 Kč

74 Kč

98 Kč

85 Kč

120 Kč

97 Kč

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

Dítě 6-15 let
2,90 €
2,40 €
2,10 €
4,30 €
3,70 €
3,50 €
5,70 €
5,10 €
4,90 €
7,20 €
6,60 €
6,30 €

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

.

Ceník DÚK + VVO ⑧
Týdenní jízdné

Dubí/Cínovec
(423)

Dubí (421)

Teplice (401)

Z tarifu DÚK

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

Měsíční jízdné

Dubí/Cínovec
(423)

Dubí (421)

Teplice (401)

Z tarifu DÚK

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

Obyčejné
nad 15 let
708 Kč

Dítě 6-15 let
420 Kč

1 103 Kč

715 Kč

1 537 Kč

1 041 Kč

1 956 Kč

1 352 Kč

626 Kč

397 Kč

1 021 Kč

692 Kč

1 455 Kč

1 018 Kč

1 874 Kč

1 329 Kč

581 Kč

390 Kč

976 Kč

685 Kč

1 410 Kč

1 011 Kč

1 829 Kč

1 322 Kč

Obyčejné
nad 15 let
2 111 Kč

Dítě 6-15 let
1 184 Kč

3 210 Kč

2 007 Kč

4 412 Kč

2 904 Kč

5 586 Kč

3 787 Kč

1 825 Kč

1 103 Kč

2 924 Kč

1 929 Kč

4 126 Kč

2 826 Kč

5 300 Kč

3 709 Kč

1 669 Kč

1 080 Kč

2 768 Kč

1 903 Kč

3 970 Kč

2 800 Kč

5 144 Kč

3 683 Kč

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

Týdenní jízdné
Z tarifu VVO

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

Měsíční jízdné
Z tarifu VVO

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

Platnost od: 15. 12. 2019
Obyčejné
Dítě 6-15 let
nad 15 let
26,20 €
15,60 €
23,20 €
14,70 €
21,50 €
14,50 €
40,80 €
26,50 €
37,80 €
25,60 €
36,10 €
25,40 €
56,90 €
38,60 €
53,90 €
37,70 €
52,20 €
37,50 €
72,40 €
50,10 €
69,40 €
49,20 €
67,70 €
49,00 €

Obyčejné
nad 15 let
78,20 €
67,60 €
61,80 €
118,90 €
108,30 €
102,50 €
163,40 €
152,80 €
147,00 €
206,90 €
196,30 €
190,50 €

Dítě 6-15 let
43,80 €
41,00 €
40,00 €
74,30 €
71,50 €
70,50 €
107,50 €
104,70 €
103,70 €
140,20 €
137,40 €
136,40 €

bod 11.13 priloha 3.pdf k usnesení č. 034/80R/2019
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Úvod
Tyto smluvní přepravní podmínky integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje
(dále jen „SPP DÚK“) platí u dopravců uvedených v příloze č. 1 těchto SPP DÚK (dále jen
„Dopravce“ nebo „Dopravci“) na linkách integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého
kraje (dále jen „DÚK“) uvedených v příloze č. 2 těchto SPP DÚK.
Koordinátorem DÚK je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02.
čl. 1. Použití těchto podmínek
1.1.

Dopravci vyhlašují tyto SPP DÚK v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
v platném znění, v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, a dle
vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,
v platném znění (dále jen „Přepravní řád“) a v souladu se zákonem č. 114/1995, o
vnitrozemské plavbě, v platném znění.

1.2.

SPP DÚK platí pro přepravu osob, jejich zavazadel a živých zvířat ve veřejné silniční osobní
dopravě a ve veřejné drážní osobní dopravě provozované v rámci DÚK zúčastněnými
Dopravci a stanovují podmínky pro vznik přepravní smlouvy, podmínky přepravy, práva,
povinnosti a odpovědnost cestujících a Dopravců zapojených v DÚK.

1.3.

Bližší způsob a postup při uplatňování cen a určených podmínek stanovuje Tarif Dopravy
Ústeckého kraje (dále jen „Tarif DÚK“).

čl. 2. Základní pojmy
DÚK je integrovaný dopravní systém Dopravy Ústeckého Kraje provozovaný na území definovaném
tarifními zónami.
SPP jsou smluvní přepravní podmínky
Tarif DÚK stanovuje výši jízdného a přepravného, způsob nabytí a platnost jízdních dokladů
a způsob jejich použití.
BČK DÚK je bezkontaktní čipová karta sloužící jako nosič jízdenek a elektronických peněz v DÚK.
Příjmový doklad je potvrzení o uskutečněné platbě za jízdenku uloženou na BČK DÚK nebo
o vkladu elektronických peněz do elektronické peněženky uložené na BČK DÚK. Příjmový doklad
o zaplacení není jízdním dokladem. Jako jízdenka slouží elektronický zápis na BČK DÚK, kterým se
cestující při případné kontrole musí prokázat (jízdenka na bázi BČK DÚK).
MHD je městská hromadná doprava. V rámci Tarifu DÚK a SPP DÚK je jako MHD označována
městská autobusová a městská trolejbusová doprava.
MAD Děčín je městská autobusová doprava Děčín.
DPMD, a.s. je Dopravní podnik města Děčína, a.s., provozovatel linek MAD Děčín.
BBK je bezkontaktní bankovní karta (kreditní nebo debetní platební karta a to i emulovaná do
mobilních telefonů, hodinek apod.). BBK je možné použít pouze na linkách MAD Děčín dopravce
DPMD,a.s v souladu s dokumentem „Všeobecné obchodní podmínky pro vydávání a užívání
bezkontaktních bankovních karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku města
Děčína, a. s.“, linkách MHD v Chomutově a Jirkově dopravce DPCHJ a.s. v souladu
s dokumentem „Všeobecné obchodní podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních
bankovních karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku měst Chomutova a
Jirkova a.s.“ a na linkách MHD Ústí n. L. dopravce DPmÚL a. s. v souladu
s dokumentem „Všeobecné obchodní podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních
bankovních karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku města Ústí nad Labem
a.s.“. Při platbách jízdného z BBK je cena jízdného rovna ceně odpovídající platbě v hotovosti
(vyjma platby u DPMD, a.s. a DPmÚL, a.s.) dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze č. 1
Tarifu DÚK. Při platbě prostřednictvím BBK ve vozidlech je vydán papírový jízdní doklad.
DPCHJ a. s. je Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s., provozovatel linek MHD
zajišťujících dopravní obslužnost obcí: Chomutov, Jirkov, Černovice, Droužkovice, Spořice, Údlice

Strana 2 z 19

a Otvice.
DPmML a. s. je DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a. s., provozovatel linek MHD
zajišťujících dopravní obslužnost obcí Mostu, Litvínova a přilehlých obcí, na kterých jsou uznávány
pouze integrované papírové doklady DÚK (nevydává a neuznává jízdní doklady na bázi BČK DÚK
a nepoužívá elektronickou peněženku na BČK DÚK).
BČK BUS KARTA je bezkontaktní čipová karta, vydávaná dopravcem DPCHJ a. s. před zapojením
do DÚK. BUS KARTU je možné použít pouze na linkách MHD dopravce DPCHJ a. s. v souladu s
„Obchodními podmínkami pro vydání a užívání bezkontaktní čipové karty“ ve vozidlech DPCHJ a.
s. Při platbách jízdného z BČK BUS KARTA je cena jízdného rovna ceně jako v případě platby
z elektronické peněženky BČK DÚK dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK.
BČK DPMD je bezkontaktní čipová karta, vydávaná dopravcem DPMD, a. s. před zapojením do
DÚK. BČK DPMD je možné použít pouze na linkách MAD Děčín dopravce DPMD, a. s. v souladu
s dokumentem „Všeobecné podmínky pro vydávání a užívání čipových karet určených pro odbavení
ve vozidlech Dopravního podniku města Děčína, a. s.“. Při platbách jízdného z BČK DPMD je cena
jízdného rovna ceně jako v případě platby z elektronické peněženky BČK DÚK dle Ceníku jízdného
DÚK uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK.
PAD je příměstská autobusová doprava, linky uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK s označením 401 až
899.
ČD jsou České dráhy a. s., které jsou integrovány do DÚK, Na železničních regionálních linkách ČD
uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je přednostně vydáván i uznáván tarif DÚK, tarif ČD je zde
vydáván i uznáván; na železničních dálkových linkách ČD uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je
vydáván i uznáván tarif DÚK (v definovaných úsecích) a vydáván i uznáván tarif ČD; pro cesty mimo
DÚK je vydáván i uznáván tarif ČD na celou zamýšlenou trasu ve spojích ČD.prodáván a uznáván
tarif DÚK, na železničních dálkových linkách ČD platí tarif ČD, SPP ČD a na dálkových linkách ČD
uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK platí také tarif DÚK; pro cesty mimo DÚK platí tarif a SPP ČD na
celou zamýšlenou trasu ve spojích ČD.
GW Train je GW Train Regio, a.s., která je integrována do DÚK, uznává a vydává jízdní doklady
DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a nabíjí elektronické peněženky na BČK DÚK. Nevydává
vlastní BČK DÚK a v případě cesty mimo Ústecký kraj bude přednostně nabízen tarif a SPP GW
Train. Na linkách GW Train uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván také tarif a SPP GW
Train.
PID je Pražská integrovaná doprava, jejíž vybrané linky uvedené v příloze č. 2 jsou integrovány do
DÚK a uznávají pouze integrované papírové doklady DÚK (nevydávají a neuznávají jízdní doklady
na bázi BČK DÚK a nepoužívají elektronickou peněženku na BČK DÚK). Na linkách PID uvedených
v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván tarif DÚK s výjimkou bezplatných přeprav, platí však tarif PID a
SPP PID. Na vybraných linkách DÚK uvedených v příloze č. 2 je uznáván tarif PID s výjimkou
bezplatných přeprav, platí však tarif DÚK a SPP DÚK.
Länderbahn GmbH je Die Länderbahn GmbH DLB, železniční dopravce, jehož linka L7
(specifikovaný úsek), uvedená též v příloze č. 2 SPP DÚK je integrována do DÚK a uznává pouze
integrované papírové doklady DÚK (nevydává a neuznává jízdní doklady na bázi BČK DÚK a
nepoužívá elektronickou peněženku na BČK DÚK). Na vybraných linkách DÚK uvedených v příloze
č. 2 SPP DÚK je uznáván tarif trilex, s výjimkou bezplatných přeprav, platí však tarif DÚK a SPP
DÚK. Na dalších linkách dopravce dle přílohy č. 2 SPP DÚK platí plně tarif DÚK.
VVO je Dopravní svaz Horního Polabí sdružující dopravce v části německé spolkové země Sasko
(s centrem ve městě Drážďany).
Tarif DÚK + VVO je tarif, který je v prodeji na linkách uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK a nabízí
se jen z vybraných zón DÚK do vybraných zón VVO, nebo naopak. Tento jízdní doklad se řídí
tarifem a SPP DÚK na území Ústeckého kraje nebo tarifem VVO na území VVO. Na území DÚK
i VVO se nabízí tyto jízdní doklady: jednotlivá jízdenka, sedmidenní jízdní doklad či měsíční jízdní
doklad. Vyjmenované jízdní doklady jsou papírové, integrované.
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DPmÚL je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., provozovatel linek MHD v Ústí nad Labem
a příměstských linek do Chlumce, Přestanova a Dolních Zálezel. Na linkách MHD Ústí nad Labem
a na linkách do Chlumce, Přestanova a Dolních Zálezel s přepravou dle Tarifu DÚK a SPP DPmÚL
tohoto provozovatele jsou uznávány integrované jízdní doklady vydané v souladu s tímto Tarifem
DÚK a platné dle SPP DÚK.. Na linkách PAD uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK jsou uznávány též
částečně integrované mobilní jízdenky DPmÚL.
SPP DPmÚL jsou Smluvní přepravní podmínky Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
a platí na linkách městské hromadné dopravy provozované tímto dopravcem.
Ve smyslu těchto SPP DÚK je vozidlem jakýkoliv dopravní prostředek používaný dopravci DÚK
k zajištění přepravy osob, jejich zavazadel a živých zvířat na linkách uvedených v příloze č. 2 SPP
DÚK, tedy i plavidlo na lodní lince uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK.
čl. 3. Vznik a plnění přepravní smlouvy
3.1.

Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vzniká mezi Dopravci zúčastněnými na
přepravě a cestujícím závazkový právní vztah, jehož obsahem je závazek každého na
přepravě zúčastněného Dopravce v části přepravy, kterou v rámci uzavřené přepravní
smlouvy realizuje, cestujícího přepravit řádně a včas spoji uvedenými v platných jízdních
řádech za podmínek stanovených Přepravním řádem, SPP DÚK, Tarifem DÚK a závazek
cestujícího zaplatit cenu za přepravu podle Tarifu DÚK a dodržovat podmínky Přepravního
řádu, SPP DÚK, Tarifu DÚK. Při přepravě vlakem ČD rovněž platí závazek cestujícího a SPP
a tarif ČD, při přepravě vlakem GW Train rovněž platí závazek cestujícího a SPP a tarif GW
Train, při přepravě linkami zařazenými do PID rovněž platí závazek cestujícího a SPP PID,
při přepravě na linkách provozovaných DPmÚL rovněž platí závazek cestujícího a SPP
DPmÚL, při přepravě s dopravci zařazenými do VVO provozujícími integrované linky i na
území DÚK platí závazek cestujícího a SPP DÚK jen na území Ústeckého kraje, při přepravě
vozidlem městské hromadné dopravy je povinen dodržovat rovněž SPP a tarif vyhlášené
dopravcem MHD.

3.2.

Každý Dopravce zúčastněný na přepravě odpovídá za přepravu po té části přepravní cesty,
kterou zajišťuje. Jakoukoliv škodní událost vzniklou při přepravě je cestující povinen
neprodleně nahlásit pověřené osobě Dopravce viz odst. 3.4.

3.3.

Přepravní smlouva je uzavřena a dochází k jejímu plnění, jestliže cestující využije svého
práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla nebo vstoupí do prostoru
Dopravce označeného jako veřejnosti přístupný pouze s platným jízdním dokladem.
Přepravní smlouva je též uzavřena, umožní-li Dopravce, aby cestující nastoupil do vozidla
a jízdné zaplatil bezodkladně po nástupu do vozidla.

3.4.

Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle
uzavřené přepravní smlouvy. Za splnění přepravní smlouvy se považuje provedení přepravy
v jiném než sjednaném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy
„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 (Tento bod se
nevztahuje na mimořádné události způsobené na straně dopravců).

3.7.

Dopravce je povinen vydávat písemné potvrzení o omezení nebo zastavení dopravy,
vynechání nebo doby zpoždění svého spoje, jestliže o to cestující požádá. Místa vydávání
potvrzení jsou informační kanceláře příslušných dopravců nebo otevřené pokladny
železničních stanic. Potvrzení o zpoždění spoje vydávají pověřené osoby
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a) u dopravců Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, Autobusy Karlovy Vary a. s., ČSAD
Slaný a. s., Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o a dopravců provozujících turistické
linky ve vozidlech,
b) u dopravce ARRIVA CITY s.r.o. v informační kanceláři,
c) u železničních dopravců ve vozidlech a v otevřených pokladnách,
d) v rámci PID se zpožděnky nevydávají,
čl. 4. Povinnosti cestujícího
4.1.

Cestující je povinen zejména:
a) seznámit se před uzavřením přepravní smlouvy s platným Přepravním řádem, SPP DÚK
a s platným Tarifem DÚK, v případě, že nástupní, výstupní stanice nebo obě stanice leží
mimo území DÚK též jiným tarifem a SPP Dopravce a v případě přestupu na linky MHD
Ústí nad Labem také SPP DPmÚL,
b) zaujmout v prostoru stanice takové místo, aby mohl být pověřenou osobou včas před
příjezdem do stanice spatřen,
c) nastupovat do vozidel PAD a MHD pouze předními dveřmi (v případě linek MHD Ústí nad
Labem se nástup řídí dle SPP DPmÚL), nastupovat do vozů/souprav železničních
dopravců všemi dveřmi,
d) vstupovat na přístavní můstek včetně lávky pouze za účelem nastupování a vystupování
a až po přistání lodi, přičemž nastupující cestující musí dát přednost vystupujícím
cestujícím,
e) nastupovat na loď a vystupovat z lodi pouze vchodem obsluhovaným posádkou lodi,
f)

opatřit si platný jízdní doklad před zahájením cesty a prokázat se jím neprodleně při
nástupu do vozidla, případně si jízdní doklad při nástupu zakoupit u pověřené osoby ve
vozidle, anebo v případě nastoupení do vlaku ve stanici, kde není výdejna jízdenek nebo
je uzavřena, nejpozději do okamžiku, kdy bude pověřenou osobou vyzván k předložení
jízdních dokladů,

g) po zakoupení jízdního dokladu si jízdní nebo příjmový doklad převzít,
h) při převzetí jízdenky se přesvědčit, zda mu byla jízdenka vydána podle jeho požadavků;
i)

mít při zahájení přepravy, po celou dobu přepravy a v okamžiku vystupování z vozidla
platný jízdní doklad (kterým je též platný průkaz opravňující cestujícího k bezplatné
přepravě), jímž se prokáže při kontrole jízdních dokladů, včetně platného průkazu
opravňujícího ke slevě, je-li sleva poskytnuta,

j)

zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost provozu, bezpečnost
a plynulost přepravy, bezpečnost vlastní nebo ostatních cestujících a brát ohledy na
ostatní osoby,

k) uvolnit prostory či vyhrazená místa pro cestující s dětmi do 10 let, pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace a pro těhotné ženy těmto osobám,
l)

uvolnit místa cestujícím s platnou místenkou pro dané místo,

m) dbát pokynů a příkazů pověřených osob,
n) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li se
cestující platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit jízdné a přirážku nebo nade vší
pochybnost prokázat svou totožnost osobním dokladem,
o) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za porušení povinností stanovených
cestujícím Přepravním řádem nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy
cestujících nebo jiné obtěžování cestujících,
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p) obsadit maximálně jedno místo k sezení,
q) připoutat se, pokud je sedadlo vybaveno bezpečnostním pásem; v případě, že cestující
stojí, je povinen se za jízdy držet,
r) přepravovat zvíře pouze řádně zajištěné (v přepravní schráně nebo pouze s náhubkem
a na vodítku),
s) ve vozidlech PAD včas před výstupem použít příslušné signalizační zařízení pro výstup
před zastávkou; pokud toto signalizační zařízení použil jiný cestující a uvnitř vozu svítí
světelná signalizace „STOP“ nebo „ZASTAVÍME“, cestující signalizační zařízení pro
výstup před zastávkou nepoužije.
4.2.

Ve vozidlech Dopravce je zakázáno:
a) cestovat při cestě mezi stanicemi nástupní a cílové zóny mimo povolenou cestu, tedy
mimo nejkratší cestu nebo mimo cestu s nejmenším počtem přestupů nebo mimo cestu
s nejkratší docházkovou či přestupní vzdáleností, anebo mimo cestu časově
nejvýhodnější,
b) cestovat s použitím zóny/zón, které leží mimo Matici povolených cest DÚK uvedené
v příloze č. 4 těchto SPP DÚK,
c) pokračovat v cestování za zakoupenou cílovou zónu,
d) cestovat s předměty, které mohou ohrozit bezpečnost a plynulost provozu, bezpečnost a
plynulost přepravy, zdraví a bezpečnost vlastní nebo ostatních cestujících (zejména
zbraně, střelivo, výbušniny, drogy, chemikálie, jedy apod.),
e) mluvit za jízdy na osobu řídící vozidlo,
f)

chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě
audiovizuální techniku,

g) kouřit (včetně tzv. elektronických cigaret),
h) provozovat podomní prodej; odkládat tiskoviny jakéhokoliv druhu,
i)

vyrušovat nebo obtěžovat ostatní cestující,

j)

otevírat za jízdy dveře vozidla, deaktivovat zábranu proti vypadnutí nebo systém
blokování dveří proti otevření,

k) vyhazovat z vozidla předměty, nechat předměty vyčnívat z vozidla nebo se z vozidla
vyklánět,
l)

vystupovat nebo nastupovat v místech, která nejsou stanicí, anebo pokud je vozidlo
v pohybu,

m) nastupovat do vozidla prohlášeného pověřenou osobou za obsazené,
n) uvádět bezdůvodně v činnost signalizační zařízení ve vozidle,
o) zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro osoby řídící nebo doprovázející
vozidlo nebo v prostoru, který znemožňuje osobě řídící vozidlo bezpečný výhled
z vozidla, nebo v prostoru, do něhož se otevírají dveře kabiny strojvedoucího,
p) bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,
q) znečisťovat ostatní cestující nebo vozidlo svým oděvem nebo svým jednáním,
zavazadlem či přepravovaným zvířetem,
r) poškozovat vozidlo.
4.3.

Do vozidel a z vozidel se smí nastupovat a vystupovat pouze ve stanicích, a není-li vozidlo v
pohybu. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo stanici nebo ve stanici, kde podle
jízdního řádu nezastavuje, smí cestující vystoupit, případně i nastoupit jen se souhlasem
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pověřené osoby. Pokud je ohlášen odjezd nebo pokud se zavírají dveře, je zakázáno
nastupovat do vozidla či vystupovat z vozidla.
4.4.

V prostorách určených pro cestující je zakázáno:
a) kouřit (včetně tzv. elektronických cigaret),
b) znečisťovat ostatní cestující, prostory nebo zařízení svým oděvem nebo svým jednáním,
c) chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě
audiovizuální techniku,
d) provozovat podomní prodej; odkládat tiskoviny jakéhokoliv druhu,
e) vyrušovat nebo obtěžovat ostatních cestující,
f)

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.

Z důvodu ochrany majetku a zajištění bezpečnosti cestujících a zaměstnanců Dopravního
podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. je v označených vozidlech MHD prostor pro cestující
monitorován kamerovým systémem se záznamem. Správcem osobních údaje je Dopravní
podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., IČ: 64053466, příjemci osobních údajů jsou Městská
policie a Policie ČR. Bližší údaje ke kamerovému systému jsou cestujícím k dispozici na
stránkách dopravního podniku v sekci osobní údaje.

4.7.

Při prokázaném znečištění nebo poškození vozidel a při porušení zákazu kouření budou
účtovány skutečné náklady na úklid, nejméně však 100 Kč při okamžité úhradě na místě,
příp. 500,- Kč při dodatečné platbě, případné další nároky Dopravce zůstávají nedotčeny.

4.8.

Porušení povinností a zákazů uvedených v čl. 4 se považuje za porušení SPP DÚK a pokud
cestující tyto povinnosti a zákazy poruší, může být z přepravy vyloučen.

čl. 5. Jízdní doklad
5.1.

Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje
platným jízdním dokladem. Jízdní doklady je cestující povinen předložit ke kontrole na
každou výzvu pověřené osoby Dopravce, který část dopravy provádí, nebo pověřené osoby
Ústeckého kraje, a to kdykoliv během přepravy nebo při pobytu v prostoru Dopravce
označeném jako veřejnosti přístupný s platným jízdním dokladem.

5.2.

Platným jízdním dokladem je nepoškozená papírová jízdenka nebo nepoškozený zápis na
BČK DÚK (u některých dopravců zápis na BBK) 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 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.).
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5.5.

Papírový příjmový doklad o zaplacení vydaný při zakoupení jízdního dokladu na BČK DÚK
obsahuje tyto údaje:












5.6.

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):
 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.
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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 ve vyjmenovaných linkách DÚK a jejich vyznačených úsecích dle
přílohy č. 2 SPP DÚK je uznáván i papírový jízdní doklad PID, včetně dokládání nároku na
slevu, s výjimkou bezplatných přeprav. Cestující, který se neprokáže jízdním dokladem dle
Tarifu DÚK nebo nedoloží nárok na slevu dle Tarifu PID, je posuzován jako cestující DÚK.
Tarifní pásma PID jsou uvedena v příslušných jízdních řádech vyjmenovaných linek DÚK.
Přirážky k jízdnému za nedodržení přepravní a tarifní kázně se řídí Tarifem DÚK a SPP DÚK.

5.9.

Jako platný jízdní doklad ve vyjmenovaných linkách PID dle přílohy č. 2, je uznáván i jízdní
doklad DÚK, včetně dokládání nároku na slevu, s výjimkou bezplatných přeprav. Cestující,
který se neprokáže jízdním dokladem dle Tarifu DÚK nebo nedoloží nárok na slevu dle Tarifu
DÚK, je posuzován jako cestující PID. Tarifní zóny DÚK jsou uvedeny v příslušných jízdních
řádech vyjmenovaných linek PID. Přirážky k jízdnému za nedodržení přepravní a tarifní
kázně se řídí Tarifem PID a SPP PID.

5.10. Jako platný jízdní doklad na lince L7 (specifikovaný úsek) Länderbahn GmbH dle přílohy č. 2,
je uznáván i jízdní doklad DÚK, včetně dokládání nároku na slevu, s výjimkou bezplatných
přeprav. Cestující, který se neprokáže jízdním dokladem dle Tarifu DÚK nebo nedoloží nárok
na slevu dle Tarifu DÚK, je posuzován jako cestující se společností Länderbahn GmbH.
5.11. Papírový jízdní doklad DÚK + VVO bude uznán na území DÚK jako jízdní doklad DÚK a na
území VVO jako jízdní doklad VVO. Jízdní doklad DÚK + VVO obsahuje časovou a místní
platnost na území DÚK a na území VVO obdobně dle odst. 5.6 s doplňujícím textem
v německém jazyce. Tyto jízdní doklady budou vydávat pouze dopravci s umožněným
prodejem tarifu DÚK + VVO. Tito dopravci jsou uvedeni v příloze č. 2.
čl. 6. Placení jízdného, jízdní doklady a jejich prodej
6.1.

Předprodej jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu se neprovádí. Tyto jízdní doklady platí od
okamžiku jejich zakoupení.

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,
d) na kartách BBK pro linky MAD Děčín v zóně 301 Děčín též prostřednictvím e-shopu
DPMD,a.s. (www.dpmas.cz),
e) na kartách BBK pro linky MHD Chomutov a Jirkov v zóně 501 a 511 též prostřednictvím
e-shopu DPCHJ, a.s. (www.dpchj.cz)
f)

v samoobslužných automatech dopravců.

6.3.

Předprodej časových jízdenek je možný nejdříve 14 dní před prvním dnem platnosti,
předprodej časových jízdenek jednozónových pro zónu 401 Teplice u dopravce ARRIVA
CITY s.r.o. 1 měsíc před prvním dnem platnosti a 2 měsíce při zakoupení časového kupónu
přes e-shop DPMD.

6.4.

Cestující je povinen zaplatit jízdné před zahájením jízdy, neprodleně po nastoupení do
vozidla nebo v případě nastoupení do vlaku ve stanici, kde není výdejna jízdenek nebo je
uzavřena, nejpozději do okamžiku, kdy bude vyzván k předložení jízdních dokladů.
V případech, kdy cestující nastoupí do vlaku ve stanici, kde není výdejna jízdenek nebo je
uzavřena, je cestující odbaven bez manipulační přirážky. Cestující je povinen o vystavení
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jízdenky sám požádat u pověřené osoby nejpozději v okamžiku, kdy bude vyzván
k předložení jízdních dokladů. Výše manipulační přirážky ve vlacích se řídí SPP železničního
dopravce.
6.5.

Při nákupu jízdenky za zlevněné jízdné je cestující starší 15 let povinen bez vyzvání předložit
průkaz na slevu bez vyzvání, nebude-li v zónách s MHD stanoveno jinak ve SPP nebo v tarifu
Dopravce provozujícího MHD v dané zóně.

6.6.

Ve vozidlech PAD (linky PAD jsou uvedeny v příloze č. 2 SPP DÚK) je možný prodej jízdních
dokladů u řidiče pouze s výchozí zónou odpovídající příslušné stanici. Ve vozidlech MHD
Teplice je možný prodej jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu s nástupní zónou odpovídající
příslušné stanici, jednozónových časových jízdních dokladů pro zónu 401 Teplice
s počátkem platnosti v době prodeje jízdního dokladu (není umožněn předprodej časových
jízdenek) a jednodenních síťových jízdenek Labe-Elbe s počátkem platnosti v den prodeje.
V tarifních zónách s informační kanceláří Dopravce zapojeného do DÚK může být
v některých časech prodej časových jízdenek u řidiče omezen.

6.7.

Ve vozidlech MHD Chomutov a Jirkov je možný prodej jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu
pouze ze zóny 501 Chomutov nebo ze zóny 511 Jirkov a jednodenních síťových. Ve
vozidlech MHD Chomutov a Jirkov není umožněn prodej časových jízdenek.

6.8.

Cestující je povinen jízdné uhradit mincemi nebo bankovkami, které jsou adekvátní výši
placeného jízdného (v případě hrazení jednotlivého jednozónového jízdního dokladu nemá
pověřená osoba povinnost přijímat hotovost převyšující 200 Kč). Pověřená osoba nemá
povinnost přijímat a rozměňovat bankovky nad 1.000,- Kč nebo poškozené peníze.

6.9.

V MAD Děčín a MHD Chomutov a Jirkov jsou hotovostní platby přijímány pouze
prostřednictvím mincovního automatu. V tomto případě cestující, který platí jízdné
v hotovosti, je povinen připravit si odpočítané mince a vhodit je, bez prodlení po nástupu do
vozidla, jako celou částku do odbavovacího zařízení. Platí-li za více osob, je povinen předem
ohlásit jejich počet a osoby, za které platí, jsou povinny nastupovat s ním společně. Automat
přijímá mince v hodnotě 1,-, 2,-, 5,-, 10,-, 20,- a 50,-Kč a přeplatek nevrací. Po vhození
příslušné částky za jízdné automat vytiskne cestujícímu jízdenku.

6.10. 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.
6.11. Reklamace jízdenky je třeba uplatnit do 3 minut po vydání jízdenky. Na pozdější reklamace
nebude brán zřetel. Reklamace z přepravy cestujících a zavazadel mohou být zaslány poštou
nebo e-mailem na adresu Dopravce.
čl. 7. Neplatné jízdní doklady
7.1.

Jízdní doklady, použité v rozporu s Přepravním řádem, tarifem a SPP, jsou neplatné a mohou
být zabaveny; toto platí zvláště pro jízdní doklady, které
a) jsou poškozeny, ušpiněny nebo nečitelné tak, že již nemohou být zkontrolovány,
b) údaje na nich byly svévolně změněny,
c) jsou použity neoprávněnými osobami,
d) jsou použity pro jiné jízdy, než je přípustné,
e) nejsou platné v dané zóně (jsou použity mimo povolenou cestu stanovenou Tarifem DÚK
nebo mimo povolené kontrolní nadzóny stanovené Maticí povolených cest DÚK),
f)

jsou neplatné z důvodu uplynutí doby platnosti nebo z jiných důvodů,

g) nejedná se o originál.
7.2.

Jízdenka, která opravňuje k přepravě pouze ve spojení s jiným dokladem, osvědčením příp.
průkazem na slevu jízdného nebo s osobním průkazem, který je uveden v tarifních
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podmínkách, je neplatná a může být odebrána, pokud toto osvědčení nebo průkaz nebude
na vyžádání předložen.
7.3.

Předložený průkaz na slevu musí být platný v daném čase, (u žákovských průkazů
prokazující věk do 18 let platnost průkazu není podmínkou), není-li stanoveno jinak, musí být
ověřený vydavatelem průkazu, musí obsahovat všechny údaje, tyto údaje nesmějí být
svévolně změněny, průkazy nesmí být poškozeny, nesmějí být použity neoprávněnými
osobami a nesmí být poškozeny, ušpiněny nebo nečitelné tak, že již nemohou být
zkontrolovány. Musí se jednat o originál.

7.4.

Odebrání jízdenky je na vyžádání písemně potvrzeno.

čl. 8. Neplatné žákovské průkazy
8.1.

Za ztracené nebo odcizené žákovské průkazy a nevyužité jízdenky se náhrada neposkytuje
a duplikáty se nevystavují.

8.2.

Žákovský průkaz je považován za neplatný jestliže:
a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem nebo
SPP dopravce,
b) nejsou vyplněné předepsané údaje nebo jsou vyplněné zjevně nesprávně,
c) je používán bez požadované fotografie,
d) je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu
správnosti jeho použití,
e) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
f)

je použit neoprávněnou osobou,

g) uplynula doba jeho platnosti, s výjimkou cestujících ve věku od 15 let do 18 let, kdy je
průkaz použit pouze k prokázání věku cestujícího,
h) průkaz je vystaven na delší dobu, než je 30. 9. následujícího školního roku u žáků
základních škol a studentů středních škol, resp. dobu přesahující den ukončení
aktuálního akademického roku u studentů vysokých škol (zejména případy, kdy je průkaz
vydán na více let),

8.3.

i)

student dosáhl věku, kdy ztrácí nárok na příslušné zlevněné jízdné (tj. průkaz je vystaven
s platností překračující 26. narozeniny) nebo

j)

nejde o originál.

Neplatný žákovský průkaz podle písmen b) až j) je pověřená osoba dopravce nebo osoba
pověřená MD (v souladu se smlouvou uzavřenou mezi MD a dopravcem) k provádění
kontroly oprávněna odebrat. Odebrání žákovského průkazu cestujícímu písemně potvrdí.
Odebere-li dopravce nebo osoba uvedená v předchozí větě žákovský průkaz vydaný jiným
dopravcem, postoupí jej dopravci, který žákovský průkaz vydal.

čl. 9. Přirážky k jízdnému
9.1.

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

9.2.

Pověřená osoba je oprávněna:
a) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného
a přirážky k jízdnému, anebo vyžadovat od cestujícího prokázání se osobními údaji
potřebnými pro vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na
místě,
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b) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným
jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému nebo přirážku
za porušení přepravních podmínek na místě nebo se neprokáže osobními údaji
potřebnými pro vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na
místě,
c) vyloučit z přepravy cestujícího, který nastoupil do vozidla zjevně ovlivněn alkoholem nebo
jinou návykovou látkou, pokud ohrožuje nebo může ohrozit bezpečnost a plynulost
dopravy nebo veřejný pořádek, vzbuzuje veřejné pohoršení a odpor nebo ohrožuje
cestující a zaměstnance Dopravce,
d) vyloučit cestujícího z přepravy pokud cestující přes upozornění nedodržuje Přepravní
řád, SPP DÚK, Tarif DÚK nebo nerespektuje pokyny a příkazy pověřené osoby,
e) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním
dopravované, pokud jsou překážkou bezpečné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví
cestujících nebo pokud jejich dopravu neumožňují SPP DÚK.
9.3.

Cestující je povinen zaplatit přirážku k jízdnému:
a) pokud nemá platný jízdní doklad,
b) pokud si platný jízdní doklad obstaral, ten však při kontrole neukáže,
c) pokud nepředloží požadované osvědčení, oprávnění příp. průkaz na slevu jízdného nebo
jiný doklad dle Tarifu DÚK a těchto SPP DÚK opravňující cestujícího ke slevě uvedené
na jízdním dokladu,
d) pokud nemá platný jízdní doklad pro přepravu zavazadel či živých zvířat, které
přepravuje, pokud je toto dle tarifu nutné.
Pronásledování v trestním nebo správním řízení tímto zůstává nedotčeno. Ustanovení
odst. 9.3 a) až d) se neuplatňují, pokud zakoupení platné jízdenky nebo označení jízdenky
nebylo možné z důvodů, za které nenese cestující odpovědnost.

9.4.

Přirážka k jízdnému činí 1500 Kč a cestující, kteří jsou v prodlení s úhradami těchto závazů
déle než 30 kalendářních dnů od provedené kontroly, bude dopravce vymáhat právní cestou.
U železničních dopravců viz odst. 9.10.

9.5.

Přirážka k jízdnému se v případě, kdy cestující zaplatí jízdné/přepravné a přirážku na místě
ve vozidle nebo do sedmi kalendářních dnů od uložení na pobočce Dopravce, snižuje na 700
Kč. U železničních dopravců viz odst. 9.10.

9.6.

Pokud se cestující při kontrole jízdních dokladů prokáže jen průkazem opravňujícím ke slevě
bez platné jízdenky nebo zlevněnou papírovou jízdenkou bez předložení platného průkazu
na slevu, považuje se za cestujícího bez platné jízdenky. V takovém případě zaplatí v
závislosti na věku obyčejné jízdné nebo zlevněné jízdné pro děti do 15 let, a to z nástupní do
cílové stanice. Cena předložené jízdenky pro jednotlivou jízdu se odečítá. Kromě toho zaplatí
přirážku k jízdnému.

9.7.

Cestující, který se při kontrole neprokáže platným jízdním dokladem, je povinen uvést své
osobní údaje a na vyžádání předložit osobní doklad. Pokud cestující odmítne pověřené
osobě své osobní údaje prokázat, bude o pomoc požádána Policie ČR nebo Městská policie.

9.8.

Přirážka se sníží v případech uvedených v odst. 9.3 b) a c) na 50,- Kč, pokud cestující během
třiceti kalendářních dnů od uložení předloží na pobočce Dopravce, případně osobě pověřené
Dopravcem svou časovou jízdenku uloženou na osobní nepřenosné BČK DÚK resp. povinné
osvědčení, oprávnění příp. průkaz na slevu jízdného nebo osobní doklad, který je nutno
dokládat spolu s jízdenkou. Z dodatečně předložených časových jízdních dokladů a
povinných osvědčení, oprávnění, příp. průkazů na slevu jízdného, musí vyplývat jejich
platnost v době kontroly. U železničních dopravců viz odst. 9.10.
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9.9.

Prokázání osobních údajů v případech uvedených v SPP DÚK není v rozporu se zákonnými
předpisy o ochraně osobních údajů, neboť se nejedná o sběr dat za účelem jejich
zpracovávání a shromažďování, ale pouze za účelem zajištění práva.

9.10. Pověřená osoba ve vlaku je oprávněna uložit cestujícímu, který se neprokázal platným
jízdním dokladem z příčin na jeho straně a nepožádal o odbavení jízdním dokladem dle
těchto SPP DÚK, zaplacení jízdného z nástupní do cílové stanice a zaplacení přirážky. Výše
přirážky ve vlacích a její případné snížení se řídí SPP železničního dopravce.
čl. 10. Vrácení jízdného
10.1. Právo na vrácení jízdného nebo části jízdného za plně nevyužitou nebo jen částečně
nevyužitou časovou jízdenku z důvodů na straně cestujícího vzniká pouze u 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.
10.2. 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.
10.3. 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.
10.4. Nárok na vrácení jízdného nevzniká:
a) při vyloučení z přepravy,
b) při odebrání jízdenek, neplatných dle čl. 7,
c) u jízdenek dle obchodních nabídek uvedených v Tarifu DÚK,
d) a u zvláštního jízdného zaměstnaneckého.
čl. 11. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace
11.1. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace a také cestující s dětmi do 10 let věku
mají přednost při obsazení míst k sezení, která jsou určena pro přepravu těchto osob
a označena odpovídajícími piktogramy. Ostatní cestující mohou taková místa obsadit pouze
tehdy, nenárokují-li jejich obsazení cestující, jimž jsou přednostně určena.
11.2. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení
na sedadlech pro ně vyhrazených a označených piktogramy. Pokud není u těchto osob jejich
právo zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který
rezervované místo obsadil, je povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a
orientace místo uvolnit.
11.3. Dopravce přepraví cestující na 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.
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11.4. 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.
11.5. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace dává řidiči autobusu nebo trolejbusu
nebo strojvedoucímu znamení o úmyslu vystoupit před příjezdem do stanice, kde hodlá
vystoupit, a to stisknutím speciálního signalizačního zařízení pro výstup starší osoby, výstup
cestujícího s kočárkem nebo na vozíku pro invalidy, je-li s ním vozidlo vybaveno. Jinak
použije běžné signalizační zařízení pro výstup nebo jiné zřetelné znamení dle možností
cestujícího.
11.6. U železničních dopravců se osoba s omezenou schopností pohybu a orientace přepravuje
ve vozech, které takovou přepravu umožňují, bližší informace poskytnou zaměstnanci
železničních stanic nebo pověřená osoba dopravce. Vozy se zvedací plošinou pro osoby
na vozíku pro invalidy jsou označeny mezinárodním symbolem přístupnosti. Přeprava osob
na vozíku pro invalidy ve vlacích ČD je realizována v souladu se SPP ČD.
čl. 12. Přeprava osob na vozíku pro invalidy
12.1. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy v bezbariérovém vozidle.
12.2. 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.
12.3. Pro nástup a výstup cestujících na vozíku pro invalidy se zásadně používají dveře vozidla,
označená piktogramem invalidního vozíku.
12.4. Cestující na vozíku pro invalidy dává řidiči autobusu nebo trolejbusu znamení o úmyslu
nastoupit zvednutím ruky nebo jiným zřetelným znamením dle možností cestujícího.
12.5. Cestující na vozíku pro invalidy dává řidiči autobusu nebo trolejbusu nebo strojvedoucímu
znamení o úmyslu vystoupit před příjezdem do stanice, kde hodlá vystoupit, a to stisknutím
speciálního signalizačního zařízení pro výstup cestujícího na vozíku pro invalidy nebo výstup
cestujícího s kočárkem, je-li s ním vozidlo vybaveno. Jinak použije běžné signalizační
zařízení pro výstup nebo jiné zřetelné znamení dle možností cestujícího.
12.6. Cestující na vozíku pro invalidy je povinen vozík ve vozidle umístit na místo, označené
symbolem invalidního vozíku, a po dobu přepravy zajistit vozík proti samovolnému pohybu.
12.7. Pokud v autobusové zastávce nebo v zastávce MHD zastaví více vozidel, je řidič povinen
zajistit opětovné zastavení každého vozidla v úrovni označníku, pokud se ve stanici nachází
osoba na vozíku pro invalidy nebo pokud se tato osoba nachází ve vozidle a signalizačním
zařízením dala najevo svůj záměr z vozidla vystoupit na nejbližší zastávce.
12.8. Ve vozidlech je zakázaná přeprava elektrického skútru určeného pro přepravu osoby
s tělesným postižením nebo seniorů.
12.9. U železničních dopravců se osoba na vozíku pro invalidy přepravuje ve vozech, které takovou
přepravu umožňují, bližší informace poskytnou zaměstnanci železničních stanic nebo
pověřená osoba dopravce. Vozy se zvedací plošinou pro osoby na vozíku pro invalidy jsou
označeny mezinárodním symbolem přístupnosti. Přeprava osob na vozíku pro invalidy ve
vlacích ČD je realizována v souladu se SPP ČD.
čl. 13. Přeprava zavazadel, dětských kočárků a jízdních kol
13.1. Pro přepravu ručních zavazadel, spoluzavazadel a cestovních zavazadel ve vozidlech
autobusové dopravy platí níže uvedená ustanovení. Ve vlacích ČD je cestující povinen
dodržovat i SPP ČD.
13.2. Cestující může vzít s sebou k přepravě zavazadla, která vzhledem k jejich rozměru, délce
nebo hmotnosti lze rychle a bez obtíží naložit a umístit ve vozidle nebo v prostoru pro
zavazadla, a to za předpokladu, že neohrožují bezpečnost přepravy, nejsou ostatním
cestujícím na obtíž a nejedná se o věci vyloučené z přepravy. Spoje, na kterých je přeprava
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zavazadel omezena, jsou označeny v jízdních řádech. Z přepravy jsou vyloučeny
nebezpečné látky a nebezpečné předměty, zvláště
a) nabité zbraně,
b) hořlavé, výbušné, snadno vznětlivé, radioaktivní, těkavé a žíravé látky, topné plyny,
c) věci a látky, které mohou způsobit nákazu,
d) nezabalené nebo nechráněné věci, o které by se cestující mohli zranit, např. brusle bez
chráničů,
e) věc, kterou nelze ve vozidle umístit, protože jeden z jejích rozměrů přesahuje rozměry
90 x 60 x 50 cm,
f)

věc tyčového tvaru, kterou nelze ve vozidle umístit, protože jeden z jejích rozměrů
přesahuje 200 cm nebo průměr přesahuje 30 cm,

g) věc tvaru desky, kterou nelze ve vozidle umístit, protože jeden z jejích rozměrů
přesahuje rozměry 150 x 90 x 5 cm,
h) věc o hmotnosti vyšší než 50 kg,
i)

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

13.3. 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.
13.4. Cestující s platnou jízdenkou může vzít s sebou do vozu bezplatně jako ruční zavazadlo věci
snadno přenosné:
a) které lze umístit na klíně nebo nad a pod místem, které obsadil,
b) které nepřekročí ani jeden z rozměrů 70 x 40 x 30 cm, anebo překročí jeden z rozměrů
70 x 40 x 30 cm a zároveň nepřekročí ani jeden z rozměrů 90 x 60 x 40 cm,
c) zvířata ve zcela uzavřené schráně s nepropustným dnem, které nepřekročí ani jeden
z rozměrů 70 x 40 x 30 cm nebo překročí jeden z uvedených rozměrů a zároveň
nepřekročí rozměry 90 x 60 x 40 cm,
d) nákupní tašky na kolečkách,
e) dětské kočárky s dítětem (pro přepravu dětských kočárků bez dítěte platí ustanovení
o přepravě spoluzavazadel),
f)

vozíky pro invalidy držitelů průkazů ZTP a ZTP/P,

g) zdravotní pomůcky,
h) jedna souprava lyží (v obalu i bez obalu),
i)

sáně,

j)

snowboard,

k) jeden pár bruslí s chrániči nebo jeden pár kolečkových bruslí.
13.5. Všechna zavazadla, která překračují výše uvedené rozměry nebo neodpovídají definici
ručního zavazadla, se řídí podmínkami pro přepravu spoluzavazadel.
13.6. K integrovaným a částečně integrovaným časovým třicetidenním a delším časovým obdobím
je přeprava zavazadla, nebo kola, nebo psa zdarma v časové a zónové platnosti
vyjmenovaných kupónu.
13.7. Cestující s platnou jízdenkou může vzít s sebou do vozidla jako spoluzavazadlo věci snadno
přenosné, které nelze přepravit jako ruční zavazadlo, a:
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a) které svým charakterem vyžadují umístění na zvlášť určeném místě ve vozidle v prostoru
pro cestující,
b) které překračují jeden z rozměrů 90 x 60 x 40 cm, a zároveň nepřesáhnout rozměry:


90 x 60 x 50 cm u věcí tvaru kvádru,



200 cm délka a průměr 20 cm u věcí tvaru válce nebo tyče,



90 x 150 x 5 cm u věcí tvaru desky,

c) prázdný dětský kočárek,
d) zvíře ve schráně, pokud žádný její rozměr nepřesahuje rozměry 90 x 60 x 50 cm,
e) pes bez schrány,
f)

svázaný vánoční stromek,

g) velké cestovní tašky, kufry, krosny.
13.8. Přeprava jiných věcí, které svými rozměry přesáhnou jeden nebo více rozměrů
spoluzavazadla se neprovádí.
13.9. Cestující musí přepravované věci umístit tak, aby neohrozily bezpečnost a řádnost provozu
a nemohly obtěžovat ostatní cestující.
13.10. Ve vozidlech MHD a PAD je uvedeno, kolik kočárků v něm může být nejvýše najednou
přepravováno. Přepravu dalšího kočárku může řidič výjimečně povolit, pokud to umožňují
provozní podmínky, konstrukce vozidla a nebude ohrožena bezpečnost dítěte v kočárku ani
ostatních cestujících. Řidič může v oprávněném případě (ve vozidle je již přepravován vozík
pro invalidy, jiný/é dětský/é kočárek/ky s dítětem, vozidlo je již plně obsazeno) přepravu
dětského kočárku s dítětem odmítnout. Pro nástup a výstup cestujících s dětským kočárkem
se zásadně používají dveře vozidla označená piktogramem kočárku. Cestující s dětským
kočárkem dává řidiči znamení o úmyslu nastoupit zvednutím ruky, nastoupit může až po
souhlasu řidiče. Cestující s dětským kočárkem dává řidiči znamení o úmyslu vystoupit před
příjezdem do stanice, kde hodlá vystoupit, a to stisknutím speciálního signalizačního zařízení
pro výstup s kočárkem, je-li s ním vozidlo vybaveno, jinak použije běžné signalizační zařízení
pro výstup.
13.11. Přeprava dětských kočárků pro spolucestující dítě je při současném nástupu upřednostněna
před přepravou ostatních spoluzavazadel (v případech vyčerpání kapacity vhodných prostor
pro přepravu). Cestující s dětským kočárkem je povinen kočárek ve vozidle umístit na místo,
označené piktogramem kočárku, a po dobu přepravy zajistit kočárek proti samovolnému
pohybu. Kočárek musí být umístěn tak, aby neznemožňoval nástup a výstup a pohyb
cestujících ve vozidle. Po dobu přepravy musí být dítě z bezpečnostních důvodů umístěno
v kočárku a osoba, která ho doprovází, se musí zdržovat v bezprostřední blízkosti kočárku a
dbát na bezpečnost dítěte.
13.12. Přeprava jízdního kola spolu s cestujícím je možná pouze v případě dostatečných
prostorových kapacit. V případě využití cyklovleku nebo nástavby na kola za autobusem,
provede cestující naložení a upevnění kola (za pomoci upevňovadel dodaných v případě
nutnosti řidičem) sám. Řidič vozu provede následně kontrolu správného upevnění. Přeprava
jízdního kola může být při nedostatku místa odmítnuta. Zakoupením jízdního dokladu pro
přepravu jízdního kola nevzniká nárok na jeho přepravu. Každý cestující smí přepravovat
pouze jedno jízdní kolo. Přeprava se 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
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se sklápěcími sedadly; ve vlacích ČD definují podmínky umístění jízdních kol SPP ČD.
Přeprava jízdní kol se ve vlacích ČD uskutečňuje formou spoluzavazadla (pod dohledem
cestujícího) nebo formou úschovy během přepravy (pod dohledem zaměstnance), služba je
vyhlášena v jízdním řádu. . Společnou přepravou jízdních kol nesmí být ohrožen pořádek
a bezpečnost provozu a ostatní cestující nesmí být ohroženi příp. omezováni. Cestující
s jízdním kolem je povinen jízdní kolo zajistit proti samovolnému pohybu a mít ho pod
dohledem po celou dobu přepravy, aby byla zajištěna bezpečnost ostatních cestujících.
13.13. Dopravní a provozní personál rozhodne v konkrétním případě, zda lze věci přepravit a kde
musí být uloženy.
13.14. Cena za přepravu spoluzavazadla a jízdního kola (přepravné) je stanovena Tarifem DÚK. V
integrovaných spojích dálkové dopravy ČD do DÚK platí pro přepravu spoluzavazadel,
cestovních zavazadel a jízdních kol také tarif dopravce.
čl. 14. Přeprava živých zvířat
14.1. Cestující může vzít s sebou drobná domácí a jiná malá zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní
předpisy, není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li zcela uzavřena
v klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem. Zvíře lze
přepravovat jen v doprovodu cestujícího a pod jeho dohledem. Pro přepravu schrán se
zvířaty, s výjimkou psů, platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel nebo spoluzavazadel.
14.2. Psi, kteří nejsou nebo nemohou být umístěni ve schránách jako příruční zavazadlo nebo
spoluzavazadlo, mohou být přepravováni za předpokladu, že jsou na vodítku a mají
odpovídající náhubek. Jeden cestující může vzít s sebou do vozidla nejvýše dva psy bez
schrány. Pro tyto psy musí mít cestující zakoupeny jízdenky dle Tarifu DÚK.
14.3. Všechna další zvířata a zvířata s nakažlivými nemocemi jsou z přepravy vyloučena.
14.4. Pověřená osoba může z provozních důvodů s ohledem na bezpečnost cestujících
a bezpečnost a plynulost dopravy přepravu psa bez schrány odmítnout, případně psa bez
schrány z přepravy vyloučit.
14.5. Vodící psy, doprovázející nevidomé, asistenční a služební psy nelze vyloučit z přepravy ani
jejich přepravu odmítnout. Tito psi jsou přepravováni bezplatně a nemusí mít náhubek.
14.6. V integrovaných spojích dálkové dopravy ČD do DÚK platí pro přepravu živých zvířat SPP
ČD a také tarif dopravce.
čl. 15. BČK DÚK (bezkontaktní čipové karty DÚK)
15.1. U vybraných druhů jízdenek může Tarif DÚK stanovit jejich dostupnost pouze ve formě
elektronického zápisu jízdního dokladu uloženého na BČK DÚK.
15.2. Podmínky pořízení BČK DÚK a používání elektronické peněženky určuje Dopravce
v Podmínkách pro vydávání a užívání BČK DÚK, které jsou k dispozici v informační kanceláři
Dopravce.
15.3. 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.
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15.4. 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 6-18“ nebo „dospělý 18+“.
V případě anonymní BČK DÚK je na BČK DÚK automaticky nastaven první profil zákazníka
„přenosný“ a druhý „dospělý 18+“- tyto profily jsou neměnné. Libovolný vydavatel BČK DÚK
je oprávněn na osobní BČK DÚK po předložení potřebných dokladů pro příslušnou kategorii
cestujících (viz Tarif DÚK) nahrát libovolný profil zákazníka s výjimkou profilu „přenosný“.
Výpis profilů zákazníka na osobní BČK DÚK je uveden v Tarifu DÚK v čl. 5.:
15.5. Koordinátor DÚK může omezit platnost některých jízdních dokladů pouze pro držitele
osobních bezkontaktních čipových karet.
15.6. 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.
15.7. 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.
15.8. Na BČK DÚK je možné mít uloženo max. 3 časové jízdenky.
15.9. 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 spolucestujícího, zavazadlo, psa nebo jiné zvíře je nutné zakoupit
papírový jízdní doklad.
15.10. 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.
15.11. 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. 10. Lhůta pro vypořádání zůstatku elektronické peněženky
a časových jízdenek je ze strany Dopravce maximálně 30 dnů.
15.12. V případě nefunkční BČK DÚK, kdy se zároveň nejedná o reklamaci, se postupuje též
analogicky dle čl. 10.
15.13. 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.
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15.14. 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.
15.15. Pokud není reklamace uznána a cestující nepodá žádost o vydání nové BČK DÚK, postupuje
se analogicky k bodu 15.122. Za rozhodující pro výpočet návratku se považuje den po datu,
kdy cestující požádal o vybití kupónů.
15.16. Za provedení operací vyjmenovaných v odstavcích 15.11., 15.12. a 15.15. je účtován
manipulační poplatek ve výši 30 Kč.
15.17. 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 zaplatit
přesným finančním obnosem, který požaduje vložit na BČK DÚK,
c) na osobních pokladnách železničních stanic zařazených do systému DÚK,
d) na mobilním odbavovacím zařízení ve vlaku ČD na území DÚK; při nástupu v obsazené
stanici je možné vkládání peněz na BČK DÚK s manipulační přirážkou dle SPP ČD.
čl. 16. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
16.1. V případě spotřebitelského sporu mezi cestujícím/spotřebitelem a dopravcem/prodávajícím,
který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo vzájemnou dohodou, může cestující jako
spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu příslušnému subjektu mimosoudního
řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz
web: https://adr.coi.cz
čl. 17. Závěrečná ustanovení
17.1. SPP DÚK s účinností od 1. dubna 2019 se zrušují dnem nabytí účinnosti těchto SPP DÚK.
17.2. Tyto SPP pro přepravu cestujících, zavazadel a živých zvířat v DÚK nabývají účinnosti dnem
15. prosince 2019.
17.3. Úplné znění SPP DÚK a Tarifu DÚK je k dispozici:


v sídle Ústeckého kraje,



v informačních kancelářích Dopravců,



v otevřených železničních pokladnách zařazených do systému DÚK,



na internetových stránkách www.dopravauk.cz.

Seznam příloh SPP Dopravy Ústeckého kraje
Příloha č. 1: Seznam Dopravců zapojených do DÚK
Příloha č. 2: Seznam linek zapojených do DÚK
Příloha č. 3: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón v DÚK
Příloha č. 4: Matice povolených cest DÚK
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Příloha č. 1 SPP DÚK: Seznam Dopravců zapojených do DÚK
Plně integrovaní dopravci - vydávají i uznávají jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na
bázi BČK DÚK a nabíjejí elektronické peněženky BČK DÚK;
:
1. ARRIVA CITY s.r.o., U Seřadiště 65/7, 101 00 Praha 10, IČO 26730448,
2. Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, Dělnická 946, 441 01 Podbořany IČO 61325759,
3. Autobusy Karlovy Vary a. s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČO 25332473,
4. ČSAD Slaný s.r.o., Lacinova 1366, 274 01 Slaný, IČO 60193425 (jen do 31. prosince
2019),
5. Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o., Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad
Labem, IČO 06231292,
6. Dopravní podnik města Děčína, a.s., Dělnická 106, 405 29 Děčín VI – Letná, IČO
62240935,
7. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s., Školní 999/6, 430 01 Chomutov,
IČO 64053466,
8. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11, IĆO 25013891,
9. AŽD Praha s. r. o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 Záběhlice, IČO 48029483,
10. ARRIVA vlaky s.r.o., Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8, IČO 28955196,
11. České dráhy a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO 70994226,
12. Die Länderbahn CZ s.r.o., U Studánky 39/1, 400 07 Ústí nad Labem, IČO 08342849,
13. GW Train Regio a.s, U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem, IČO 28664116,
14. KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 – Koloděje, IČO 27423069,
15. MBM rail s.r.o., Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, IČO 25277171,
16. Labská plavební společnost, s.r.o., Kamenická 692/199, 405 02 Děčín II – Nové Město,
IČO 27346471,
17. Railway Capital a.s., Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5, IČO 2415807,
18. RegioJet ÚK a.s., náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, IČO 07544014,
19. Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH, Bahnhofstraße 14 a, 01796
Pirna, (dopravce nenabíjí el. peněženky BČK DÚK),
Dopravci uvedení v bodech 8 až 17 nevydávají vlastní BČK DÚK, uznávají BČK DÚK ostatních
plně integrovaných dopravců uvedených v bodech 1. až 7.

Částečně integrovaný dopravce - nevydává a neuznává BČK DÚK; uznává integrované
papírové jízdní doklady DÚK:
1. ČSAD Střední Čechy, a.s., U Přístavu 811, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
IČO 27616347,
2. ČSAD Česká Lípa a.s., Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5, IČO 25497987,
3. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most,
IČO 62242504
4. Pražské Benátky s. r. o., Křížovnické náměstí 191/3, 110 00 Praha 1, IČO 25759051
4.5.
Die Länderbahn GmbH DLB, Oldřichovská 696, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ
29018889
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Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK
Linky MHD - 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:
Ústí nad Labem

2
3
5
7
9
11
13
15
16
17
18
19
23
27
41
42
43
46
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62

Mírová - Poliklinika - Vozovna DP - Globus - Trmická - Pod Svahem - Divadlo Hlavní nádraží
Koštov konečná - Václavské náměstí – Jezero Milada - Nové Předlice - Divadlo Hlavní nádraží
Všebořice obch. centrum - Severní Terasa - Stříbrníky - Výstupní - Krásné Březno
Severní Terasa - Mírová - Malátova - Poliklinika - Vozovna DP - Nové Předlice –
Jezero Milada - Václavské náměstí
Vozovna DP - Kaufland - Divadlo - Nové krematorium - (Nová Ves - Kojetice)
Přestanov - Stradov - Chlumec - Všebořice obchodní centrum - Na Spálence Hlavní nádraží
Divadlo - Olšinky - Svádov nádraží - Svádov obec - Olešnice
(Dolní Zálezly) - Vaňov - Divadlo - Habrovice - Strážky - (Neznabohy)
Strážky - Habrovice - Skorotice - Božtěšice - Kpt. Jaroše - Všebořice
(Předlická - Předlice Kolonice) - Vozovna DP - Kaufland - Divadlo - Brná - (Církvice)
Všebořice obchodní centrum - Klíše lázně - (Metal) - (Jezero Milada) - Václavské
náměstí
Václavské náměstí – Jezero Milada - (Pod Svahem) - Divadlo - Pekařská - OD Květ
- Sibiřská - (Ryjice)
Dobětice - Severní Terasa - Hornická - Klíše Hvězda - Vozovna DP
Vozovna DP - Klíšská - Divadlo - Střekov osada - Brná
NOČNÍ LINKA Klíše lázně - Divadlo - Krásné Březno - Mojžíř sídliště - Skalka
NOČNÍ LINKA (Staré Předlice) - (U Vozovny) - (Václavské nám.) - Divadlo - Střekov
II - Brná
NOČNÍ DOPRAVA Severní Terasa - Mírová - Hornická - Divadlo - Malátova Dobětice
NOČNÍ DOPRAVA Všebořice - Divadlo - Výstupní - Pod Vyhlídkou
Mírová - Severní Terasa - Divadlo - Krásné Březno - Skalka
Klíše lázně - Divadlo - Malátova - Severní Terasa
(Severní Terasa) - Mírová - Hornická - Divadlo - Malátova - Dobětice
Všebořice - Městský stadion - Divadlo - Malátova - Dobětice
Severní Terasa - Hornická - Divadlo - Výstupní - Žežická
Všebořice - Divadlo - Výstupní - Pod Vyhlídkou
Staré Předlice - Divadlo - Krásné Březno – Mojžíř
Klíše lázně - Divadlo - Výstupní - Krásné Březno – Skalka
Klíše lázně - Divadlo - Krásné Březno - Pod Vyhlídkou
Mírová - Masarykova nemocnice - Vinařská - Divadlo - Kamenný Vrch - Karla IV.
Globus - Divadlo - Kamenný Vrch - Karla IV.

Teplice
101
102
103
104
105
106

Nová Ves - Bílá cesta - Benešovo náměstí - Plavecká hala - Šanov II - Anger
Řetenice,Tolstého - Nemocnice - Benešovo náměstí - Trnovany - Anger
Prosetice - Pražská - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Trnovany - Šanov II - Panorama
Hudcov - Nemocnice - Valy - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Plavecká hala - Panorama
Řetenice,Tolstého - Nemocnice - Benešovo náměstí - Trnovany - Šanov II - Panorama
Nová Ves - Novoveská - Bílá cesta - Třešňovka - Nemocnice - Jateční - Benešovo náměstí Pražská - Šanov I lázně - Raisova - Panorama
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107
108
111
112
113
122
123
131

Řetenice,Tolstého - Nemocnice - Benešovo náměstí - Pražská - Prosetice
Nová Ves - Bílá cesta - Třešňovka - Benešovo náměstí - Trnovany - Anger
Šanov I lázně - Pražská - Benešovo náměstí - Alejní - Bílá cesta - Nová Ves - Bílá cesta Třešňovka - Nemocnice - Jateční - Hlavní nádraží - (Dopravní podnik) - Trnovany - Šanov II
- Panorama (nostalgická linka)
Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Trnovany - Olympia
Prosetice - Šanov I lázně - Pražská - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Trnovany - Šanov
II - Panorama
Bystřany, hřbitov - Prosetice - Pražská - Šanov I lázně - Zeyerovo náměstí - Benešovo
náměstí - Hlavní nádraží - Městské sály - Zemská - Luna - J. Koziny - Maršovská Sobědruhy, Rudné doly - Sobědruhy - Olympia - Gagarinova - Šanov II
Proboštov, Přítkov - Proboštov - Anger - Maršovská - J. Koziny - Luna - Zemská - Městské
sály - Benešovo náměstí - Dubská - Hřbitovní - Libušina - Nemocnice - Buzulucká
Anger - Maršovská - J. Koziny - Luna - Městské sály - Trnovany - Gagarinova - Panorama Plavecká hala - Hlavní nádraží - Benešovo náměstí - Pražská - Prosetice - Bystřanská - Bílá
cesta - Nová Ves (noční linka)

Varnsdorf
191

Mlékárna - Autobusové nádraží - Nemocnice

Děčín
201
202
204
207
208
209
210
212
214
217
229
232
233
237

Chrochvice – Nemocnice
Bynov – Staré Město
Letná – Březiny
Želenice – Pod Nemocnicí
Autobusové nádraží – Velká Veleň
Autobusové nádraží – Nebočady
Krásný Studenec – Maxičky
Bělá – Folknáře
Škrabky – Loubí ,Podskalí
Autobusové nádraží – Zámek
Bynov – Nebočady
Želenice – Nebočady
Chrochvice – Bynov
Chrochvice – Nemocnice

Bílina
281
282
283

Bílina,sídl.ZCH- Bílina,žel.st.- Bílina,nám.- Bílina,poliklinika- Bílina,žel.st.Bílina,pož.zbroj.- Bílina,sídl.ZCH
Bílina,sídl.ZCH- Bílina,nám.- Bílina,hřbitov- Bílina,poliklinika- Bílina,VMG IBílina,hřbitov- Bílina,pož.zbroj.- Bílina,sídl.ZCH
Bílina,VMG I- Chudeřice,záv.- Bílina,sídl.ZCH- Bílina,nám.- Bílina,poliklinikaBílina,pož.zbroj.- Bílina,sídl.ZCH- Chudeřice,záv.- Bílina,VMG I

Chomutov a Jirkov
301
302
303
304

Globus – Kostnická – Moravská – Jirkov, aut.nádr.
Chomutov, aut.nádr. – Severka – Písečná – Kaufland
Povodí Ohře – Palackého - Jezero
Podhorská – Autoškola – Palackého - Poliklinika
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306
307
308
309
310
311
312
313
314
316
317
340
341
350
351
352
353

Globus – Autoškola - Poliklinika
Vodní – Palackého – Spořice – Vodní
Okály – Palackého - Droužkovice
Masokombinát – Černovice
Jirkov, aut.nádr. – Březenecká I – Globus
Chomutov, žel.st. – Chomutov. aut.nádr. – Jirkov, aut.nádr.
Okály – Chomutov, žel.zast. – Palackého – Důl J. Žižka
Jirkov, aut.nádr. – Jirkov, žel.zast. – Kaufland
Poliklinika – Palackého – Zadní Vinohrady – Poliklinika
Chomutov, aut.nádr. – Jirkov, Staré Vinařice – Jirkov, aut. nádr.
Chomutov, aut.nádr. – Údlice – Přečáply
Jirkov, aut.nádr. – Jirkov, Horník – Palackého – Poliklinika
Jirkov, Horník – Vodní – Palackého – Jirkov, Horník
Písečná – Zahradní TIP – Palackého – Poliklinika
Písečná – Zahradní TIP – Vodní – Chomutov, aut. nádr.
Písečná – Zahradní I – Palackého – Poliklinika
Písečná – Zahradní I – Čelakovského – Vodní – Palackého – Chomutov aut. nádr.

Roudnice nad Labem
368

Žižkova - Železniční stanice - Glazura (jsou uznávány i papírové doklady PID)

Linky 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; na linkách jsou v prodeji vedle jízdních dokladů DÚK
též jízdní doklady tarifu DÚK + VVO:
398 – Teplice – Dubí/Cínovec – Drážďany

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; a v zóně 101 Ústí nad Labem částečně integrované
mobilní jízdenky DPmÚL platné dle Tarifu DÚK; dle tarifních pravidel Tarifu DÚK na
vyjmenovaných linkách jsou uznávány i integrované papírové jízdní doklady PID s výjimkou
bezplatných přeprav:
401
402
403
405
406
407
408

Ebersbach-Jiříkov-Rumburk-Krásná Lípa-Rybniště-Chřibská (jen po území ČR)
Varnsdorf-Chřibská-Česká Kamenice-Děčín (jsou uznávány i doklady Trilex v úseku
Varnsdorf-Rybniště)
Varnsdorf-Dolní Podluží-Chřibská,Krásné Pole (jsou uznávány i doklady Trilex v úseku
Varnsdorf-Rybniště)
Rumburk-Staré Křečany-Krásná Lípa-Doubice
Lobendava-Dolní Poustevna
Staré Křečany,Brtníky-Krásná Lípa-Varnsdorf
Mikulášovice-Velký Šenov-Šluknov,Rožany
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409
410
421
422
423
424
431
432
433
434
435
436
437
438
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
504
502
501
503
506
508
521

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
Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice – Rychnov
Děčín-Hřensko-Hřensko,Mezná-Jetřichovice,Vysoká Lípa
Chlumec - Ústí n.L. - Velké Březno – Děčín
Petrovice,Krásný Les-Ústí n.L.-Velké Březno-Homole u P.,Suletice
Verneřice - Ústí n.L. - Bahratal (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
Teplice-Chlumec
Krupka,Bohosudov-Proboštov-Teplice-Žim
Proboštov,Přítkov-Teplice-Kostomlaty p. Milešovkou
Krupka,Vrchoslav-Teplice-Zabrušany-Duchcov
Teplice-Krupka,Fojtovice
Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby/Chlumec
Osek-Duchcov-Teplice-Krupka, Soběchleby
Dubí-Teplice-Krupka, Vrchoslav
Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem
Dubí-Teplice-Modlany
Dubí-Teplice-Modlany,Kvítkov-Modlany
Dubí-Teplice-Duchcov
Dubí-Teplice-Košťany-Hrob
Teplice-Moldava,Dolní Moldava
Teplice-Proboštov-Dubí
Teplice-Duchcov-Osek
Teplice-Bílina-Louny
Teplice-Světec-Rtyně n.Bílinou,Velvěty
Bílina-Osek-Litvínov,Záluží
Bílina-Ohníč-Teplice
Měrunice-Bílina-Lovosice
Bílina-Lukov
Litvínov-Brandov-Olbernhau (jen po území ČR)
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523
524
525
526
529
544
545
560
561
564
565
568
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
630
631
632
633
634
635

Litvínov-Český Jiřetín
Litvínov,Záluží – Dubí – Chlumec
Litvínov-Mariánské Radčice-Braňany
Litvínov-Osek, Dlouhá Louka
Litvínov-Velemyšleves,,Triangle-západ
Lužice-Most-Strupčice
Braňany-Most-Bělušice,Odolice
Chomutov-Blatno-Kalek,Načetín
Chomutov-Jirkov-Boleboř-Hora Sv. Kateřiny
Chomutov-Jirkov-Litvínov,Janov
Chomutov-Jirkov-Most
Chomutov-Strupčice-Jirkov
Chomutov-Údlice-Velemyšleves
Chomutov-Velemyšleves,,Triangle-západ
Chomutov-Březno-Radonice
Jirkov-Chomutov-Březno-Kadaň
Chomutov-Kadaň-Podbořany
Chomutov-Klášterec nad Ohří
Vejprty-Kovářská-Boží Dar
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
Úštěk-Úštěk,Lukov
Liběšice - Lovečkovice,Touchořiny
Lovečkovice-Úštěk,Konojedy
Úštěk,Lukov - Snědovice - Štětí,Hněvice (jsou uznávány i doklady PID v úseku
Štětí,Radouň – Štětí,sídliště)
Štětí,Hněvice - Štětí,Újezd
Úštěk - Hoštka - Štětí - Roudnice n. L. (jsou uznávány i doklady PID v úseku
Roudnice n.L.,,aut.nádr. – Hoštka)
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636
637
638
639
646
651
655
660
661
662
663
664
665
666
672
675
679
680
681
683
684
685
687
701
702
703
704
705
706
713
715
716
717
718
721
723
725
726
731
732
733
734
735
738
739

Úštěk - Liběšice - Polepy - Roudnice n. L.
Litoměřice-Brozany n.Ohří-Libochovice
Litoměřice-Mšené-lázně-Martiněves,Radešín
Štětí – Hoštka (jsou uznávány i doklady PID v úseku Štětí,sídliště – Hoštka, nám.)
Roudnice n.Labem-Ledčice (jsou uznávány i doklady PID po celé trase)
Litoměřice-Lovosice-Malé Žernoseky
Lovosice-Chotěšov-Libochovice
Lovosice-Třebenice-Třebívlice-Libčeves-Most
Litoměřice-Lovosice-Třebenice-Třebívlice-Libčeves
Lovosice-Třebenice,Kocourov
Lovosice-Velemín,Milešov-Velemín,Dobkovičky-Žalany
Lovosice-Klapý-Třebívlice,Skalice
Lovosice-Klapý-Libochovice-Peruc
Lovosice-Čížkovice,,cementárna
Dušníky-Roudnice n.L., - Štětí - Snědovice,Sukorady - Dubá (jsou uznávány i doklady
PID v úseku Roudnice n.L.,Na Kolečku – Štětí,žel.přejezd)
Roudnice nad Labem-Horní Počaply-Račice-Roudnice nad Labem (jsou uznávány i
doklady PID po celé trase)
Lovosice-Libochovice-Mšené-lázně-Roudnice nad Labem
Roudnice n. L. - Račiněves - Horní Beřkovice (jsou uznávány i doklady PID po celé trase)
Brozany n.Ohří-Roudnice n.Labem-Černěves
Litoměřice-Libotenice-Roudnice n.Labem-Horní Beřkovice (jsou uznávány i doklady PID
v úseku Roudnice n. L.,,ČSAD – Horní Beřkovice, žel. přejezd)
Roudnice nad Labem-Chodouny-Litoměřice
Štětí-Hoštka-Roudnice nad Labem-Libochovice (jsou uznávány i doklady PID v úseku
Roudnice n.L.,Na Kolečku – Štětí,sídliště)
Roudnice nad Labem-Mšené lázně-Louny
Žerotín-Louny-Postoloprty-Chomutov
Chlumčany,Vlčí-Louny-Libčeves
Třebívlice-Děčany-Louny-Bitozeves,,Triangle-východ
Louny-Koštice-Třebívlice-Libčeves,Řisuty
Louny-Slavětín-Peruc,Telce
Třebívlice-Děčany-Libčeves
Louny-Vinařice-Kozojedy (jsou uznávány i doklady PID v úseku Vinařice - Kozojedy)
Louny-Ročov-Třeboc (jsou uznávány i doklady PID v úseku 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-Velemyšleves,,Triangle-západ
Žatec-Chomutov
Žatec-Most
Žatec-Postoloprty-Louny
Žatec-Bitozeves-Blažim-Výškov,Počerady
Žatec-Lišany-Postoloprty
Žatec-Lipno-Louny
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741
742
743
744
745
750
751
752
753
755
762
764
766
773
774
778
801
802
803

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 – Jesenice
Podbořany-Kryry-Kolešov
Podbořany-Valeč
Podbořany-Nepomyšl-Podbořanský Rohozec
Ústí n.L.-Chabařovice-Chlumec-Krupka
Krupka,Soběchleby-Teplice-Dubí
Teplice-Osek

Pozn: Jízdní doklady do/z Německa jsou upraveny tarifem a SPP konkrétních dopravců. Pro cesty
do/z Německa nelze použít Tarif DÚK a SPP DÚK.
Železniční linky jsou zapojeny do DÚK pouze ve zde vyjmenovaném úseku; z jízdních
dokladů DÚK jsou vydávány a uznávány integrované papírové jízdní doklady DÚK a
jízdenky na bázi BČK DÚK(nelze použít částečně integrované mobilní jízdenky DPmÚL);
železniční dopravci uznávají papírové jízdní doklady DÚK pouze mezi stanicemi zde uvedenými, v
nichž spoje na linkách a ve vyjmenovaných úsecích uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK v souladu
s platným jízdním řádem zastavují za účelem nástupu nebo výstupu cestujících; ve vyhlášených
rychlících musejí cestující mít platnou jízdenku DÚK pro celou trasu ze stanice nástupu minimálně
do následující stanice nebo do dalších následujících stanic, kde rychlík zastavuje:
Regionální linky:
L2
Děčín - Česká Lípa - Liberec (DÚK v úseku Děčín – Žandov)
L4
Mladá Boleslav - Bakov nad Jizerou - Rumburk (DÚK v úseku Jedlová – Rumburk)
U1
Děčín - Ústí nad Labem - Most - Chomutov - Kadaň-Prunéřov
U2
Chomutov - Klášterec nad Ohří - Karlovy Vary (DÚK v úseku Chomutovt – Perštejn)
U3
(Děčín hl.n) - Ústí nad Labem – Teplice v Čechách - Litvínov
U4
Ústí nad Labem - Roudnice nad Labem – Praha (DÚK v úseku Ústí nad Labem –
Hněvice, ode dne vyhlášení Kralupy nad Vltavou)
U5
Ústí nad Labem - Úpořiny - Bílina - Most
U6
Lovosice - Teplice v Čechách
U7
Ústí nad Labem-Střekov - Děčín
U8
Děčín - Česká Kamenice - Rumburk
U10
Litoměřice – Lovosice - Most
U11
Česká Lípa - Litoměřice - Lovosice - Louny – Postoloprty (DÚK v úseku Dubičná –
Postoloprty)
U12
Osek město - Most - Louny – Rakovník (DÚK v úseku Most – Kounov)
U13
Most - Postoloprty – Žatec západ
U14
Jirkov - Chomutov - Žatec - Lužná u Rakovníka (DÚK v úseku Jirkov – Deštnice)
U16
Chomutov - Kadaň - Prunéřov - Poláky
RE20
Dresden - Litoměřice město (DÚK v úseku Děčín – Litoměřice)
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U21
U22
U28
U32
U40
U51
U57

Roudnice nad Labem – Bříza obec
Vraňany - Zlonice (DÚK v úseku Vraňany – Straškov)
Děčín - Bad Schandau – Sebnitz – Rumburk (DÚK neplatí při výstupu/nástupu na území
Německa)
Ústí nad Labem – Štětí – Lysá nad Labem (DÚK v úseku Ústí nad Labem – Mělník)
Louny – Slaný (DÚK v úseku Louny – Telce)
Ústí nad Labem – Most – Chomutov – Klášterec nad Ohří
Rakovník-Blatno u Jesenice-Žlutice (DÚK v úseku Blatno u Jesenice-Libkovice)

U dálkových linek jsou vydávány a uznávány integrované papírové jízdní doklady DÚK a jízdenky
na bázi BČK DÚKuznávány integrované papírové jízdní doklady DÚK pouze na vlacích kategorie
rychlík „R“ (ve vlacích kategorie EC nelze jízdní doklady DÚK použít):
R15 Praha – Ústí nad Labem – Chomutov – Cheb (DÚK v úsekupouze úsek Ústí n.L. hl.n. –
Klášterec n.O.; DÚK v úseku Ústí n.L. – Hněvice, ode dne vyhlášení Ústí n.L. – Kralupy nad
Vltavou, a zpět pouze na vybraných spojích v případě, že pravidelně zastavují v
železničních stanicích tohoto úseku na území Ústeckého kraje)
R20 Praha – Ústí nad Labem – Děčín (DÚK v úsekupouze úsek Hněvice– Děčín hl.n., ode dne
vyhlášení Kralupy nad Vltavou - Děčín)
R14B Liberec – Česká Lípa – Děčín – Ústí nad Labem (DÚK v úsekupouze úsek Benešov n.Pl. –
Ústí n.L. hl.n.)
R22 Kolín – Česká Lípa – Rumburk – Šluknov (DÚK v úsekupouze úsek Jedlová – Šluknov)
R23 Kolín – Ústí nad Labem hl.n. (DÚK v úsekupouze úsek Mělník – Ústí n.L. západ)
R25 Plzeň – Most (DÚK v úsekupouze úsek Blatno u Jesenice – Most)
Pozn: Jízdní doklady do/z Německa jsou upraveny tarifem a SPP konkrétních dopravců. Pro cesty
do/z Německa nelze použít Tarif DÚK a SPP DÚK.
Linky PID jsou zapojeny do DÚK pouze částečně a jen ve vybraných úsecích; z jízdních
dokladů DÚK jsou uznávány pouze integrované papírové jízdní doklady DÚK (nelze použít
jízdenky na bázi BČK DÚK, ani elektronickou peněženku na BČK DÚK). Úseková platnost
jízdního dokladu je vyznačena v jízdních řádech a odpovídá pásmům stanoveným tarifem a
SPP PID.
464 Mělník – Lužec n. Vlt. – Horní Beřkovice
466 Mělník – Veltrusy – Kralupy n. Vlt.
467 Mělník – Cítov – Roudnice n. Lab.
468 Mělník – Dolní Beřkovice – Horní Beřkovice
475 Mělník – Dolní Beřkovice – Horní Počaply
496 Kralupy n. Vlt. – Veltrusy – Ledčice
585 Třeboc – Ročov/ Kroučová - Vinařice
619 Kroučová, křiž. - Vinařice
Linka Die Länderbahn GmbH je zapojena do DÚK pouze částečně a jen ve vybraném úseku;
z jízdních dokladů DÚK jsou uznávány pouze integrované papírové jízdní doklady DÚK
(nelze použít jízdenky na bázi BČK DÚK, ani elektronickou peněženku na BČK DÚK).
L7 Liberec – Zittau – Varnsdorf – Seifhennersdorf/Rybniště (DÚK v úsekupouze úsek Rybniště–
Varnsdorf, Varnsdorf – Varnsdorf pivovar Kocour)
TURISTICKÉ LINKY jsou 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 ; částečně integrované mobilní jízdenky DPmÚL nelze použít:
Železniční turistické linky:
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T1 Turistická železniční linka Česká Kamenice – Kamenický Šenov
T2 Děčín – Česká Kamenice – Brtníky - Mikulášovice
T3 Turistická železniční linka Ústí nad Labem – Velké Březno - Zubrnice
T5 Turistická železniční linka Libochovice – Mšené Lázně – Roudnice nad Labem
T6 Turistická železniční linka Kadaň – Kadaňský Rohozec – Podbořany
T7 Turistická železniční linka Chomutov – Vejprty
T8 Turistická železniční linka Most – Osek/Děčín – Ústí nad Labem – Moldava v Krušných horách
Lodní turistická linka:
901 Turistická lodní linka Ústí nad Labem – Litoměřice (- Roudnice – Mělník)
902 Turistická lodní linka Ústí nad Labem – Hřensko (- Bad Schandau)
Lodní linka:
903 Štětí-Hněvice
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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
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
201
202
203
208
211
221
231
232
241
242
243
245
246
247

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
Mělník
Dolní Beřkovice
Cítov
Veltrusy
Býkev
Lužec n. Vlt.
Vraňany
Nová Ves
Jeviněves
Kralupy nad Vltavou
Most
Havraň-Lišnice
Korozluky
Malé Březno MO
Komořany-Záluží
Litvínov
Braňany
Želenice
Bečov
Polerady
Volevčice
Bělušice
Skršín
Lužice

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
18 Mělník
18 Mělník
18 Mělník
18 Mělník
18 Mělník
18 Mělník
18 Mělník
18 Mělník
18 Mělník
18 Mělník
20 Most
20 Most
20 Most
20 Most
21 Záluží
22 Litvínov
23 Braňany
23 Braňany
24 Bečov
24 Bečov
24 Bečov
24 Bečov
24 Bečov
24 Bečov
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252
253
254
261
262
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

Nová Ves v Horách
Hora Svaté Kateřiny
Brandov
Český Jiřetín
Klíny
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

25 Horní Jiřetín
25 Horní Jiřetín
25 Horní Jiřetín
26 Český Jiřetín
26 Český Jiřetín
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
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
591
592
601
602

Jeníkov
Zabrušany
Chomutov
Jirkov
Křimov
Blatno CV
Kalek
Hora Sv. Šebestiána
Málkov
Místo
Výsluní
Kadaň
Kadaň-Prunéřov
Kadaň-Tušimice
Klášterec n.O.
Domašín-Petlery
Perštejn
Okounov
Domašín
Vejprty
Kryštofovy Hamry-Černý Potok
Měděnec
Kovářská
Vejprty-Č.Hamry
Loučná
Boží Dar
Kryštofovy Hamry
Vilémov CV
Rokle
Pětipsy
Račetice
Veliká Ves
Libědice
Vilémov-Vinaře
Chbany
Vysoká Pec
Boleboř
Vrskmaň
Strupčice
Pesvice
Všestudy
Všehrdy
Nezabylice
Bílence
Hrušovany
Březno
Radonice
Mašťov
Litoměřice
Mlékojedy

49 Lahošť
49 Lahošť
50 Chomutov
51 Jirkov
52 Křimov
52 Křimov
52 Křimov
52 Křimov
52 Křimov
52 Křimov
52 Křimov
53 Kadaň
53 Kadaň
53 Kadaň
54 Klášterec n.O.
54 Klášterec n.O.
54 Klášterec n.O.
54 Klášterec n.O.
54 Klášterec n.O.
55 Vejprty
55 Vejprty
55 Vejprty
55 Vejprty
55 Vejprty
55 Vejprty
55 Vejprty
55 Vejprty
56 Vilémov
56 Vilémov
56 Vilémov
56 Vilémov
56 Vilémov
56 Vilémov
56 Vilémov
56 Vilémov
57 Vysoká Pec
57 Vysoká Pec
57 Vysoká Pec
57 Vysoká Pec
57 Vysoká Pec
57 Vysoká Pec
58 Všehrdy
58 Všehrdy
58 Všehrdy
58 Všehrdy
58 Všehrdy
59 Radonice
59 Radonice
60 Litoměřice
60 Litoměřice
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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
673
681
682
683

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
Chotiněves
Dobříň
Bechlín
Libkovice p.Řípem

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
67 Polepy
68 Dobříň
68 Dobříň
68 Dobříň
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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
762
763
764
765

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.
Brňany
Terezín
Dolánky n.Ohří
Doksany

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
76 Bohušovice nad Ohří
76 Bohušovice nad Ohří
76 Bohušovice nad Ohří
76 Bohušovice nad Ohří
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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
853
854
855
856

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
Raná
Kozly
Chraberce - Mnichovský Týnec
Dobroměřice

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
85 Libčeves
85 Libčeves
85 Libčeves
85 Libčeves
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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
948
949
951
952

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
Kryry-Strojetice
Podbořanský Rohozec
Blatno LN
Kryry-Stebno

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
94 Vroutek
94 Vroutek
95 Blatno
95 Blatno
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953
954
961
962
963

Lubenec
Jesenice
Libočany
Čeradice
Nové Sedlo

95 Blatno
95 Blatno
96 Libočany
96 Libočany
96 Libočany
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bod 12.2 priloha 1.pdf k usnesení č. 036/80R/2019
bod 12.2 příloha 1

Žadatelé o zařazení do 16. ročníku Stipendijního programu Ústeckého kraje od akademického roku 2019/2020
poř.
příjmení
č.

jméno

titul

rok nar.

psč

město

1.

Bába

Marek

1999

Ústí nad Labem

2.

Blažková

Lenka

1995

Teplice

3.

Boháčková

Marcela

1996

Litvínov

4.

Cimrmanová

Tereza

1999

Lovosice

5.

Čepeláková

Iveta

1994

Litvínov

6.

Čiháková

Barbora

1997

Lovosice

7.

Feixová

Tereza

1993

Čížkovice

8.

Hájková

Aneta

1998

Teplice

9.

Holečková

Nikola

1996

Háj u Duchcova

10. Hovorka

Martin

1992

Teplice

11. Chrásková

Hana

1996

Jirkov

12. Jobánek

Michael

1996

Chomutov

13. Justýn

Jaromír

1997

Jirkov

14. Kalíková

Kateřina

1998

Roudnice nad Labem

15. Klementová

Tereza

1998

Most

16. Kohútková

Eliška

1998

Štětí

17. Kovandová

Eliška

1997

Lovosice

18. Kozlík

Ondřej

1995

Podbořany

19. Langová

Barbora

1995

Most

20. Marschová

Andrea

1997

Chomutov

21. Mašková

Nikola

1997

Chlumec

22. Medřická

Lucie

1994

Chomutov

23. Nedvěd

Martin

1997

Louny

24. Pancová

Šárka

1998

Dolní Podluží

25. Paták

Daniel

1996

Kadaň

26. Pavlousková

Petra

1998

Chlumec

ulice

vysoká škola
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fakulta

program

obor

poř.
příjmení
č.

jméno

27. Pavlová

Michaela

1999

Keblice

28. Peterová

Aneta

1996

Podbořany

29. Srbková

Pavlína

1995

Vtelno - Most

30. Šádová

Renata

1995

Meziboří

31. Šindelářová

Barbora

1997

Most

32. Špinková

Lenka

1996

Osek

33. Toběrná

Markéta

1990

Děčín

34. Tůmová

Denisa

1997

Meziboří

35. Weisheitelová Sandra

1998

Malšovice

36. Zadinová

1994

Klášterec nad Ohří

Zuzana

titul

rok nar.

psč

město

ulice

vysoká škola
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bod 12.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 036/80R/2019

bod 12.2 příloha 2

Krajský úřad
Číslo smlouvy:

SMLOUVA O ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU
ÚSTECKÉHO KRAJE A O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
uzavřená dle § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
Ústecký kraj
Sídlo:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Mgr. Bc. Petrem Šmídem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
waicova.d@kr-ustecky.cz / 475 657 212
Jana Minářová, oddělení správní odboru školství, mládeže
a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon:
minarova.j@kr-ustecky.cz / 475 657 924
IČ:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu:
1630952/0800
Dále jen:
„Ústecký kraj“
a
Student/studentka
Jméno a příjmení:
Trvalý pobyt:
Datum narození:
E-mail/telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Dále jen:
„Student“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU
ÚSTECKÉHO KRAJE A O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE
Tato smlouva je uzavírána v souladu se „Stipendijním programem Ústeckého kraje“ (dále jen
„Program“), který je přílohou č. 1 k této smlouvě. Program byl schválen usnesením
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 038/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019.
Neinvestiční dotace (dále jen: „Stipendium“) je Studentovi poskytována na základě žádosti ze
dne ……………….
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Úvod
Student byl podle zásad obsažených v Programu zařazen Ústeckým krajem do Programu
poprvé pro akademický rok …………., a to na základě výsledků losování.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že budou postupovat ve všech záležitostech
souvisejících se Stipendiem, tzn. i ve všech záležitostech souvisejících se závazkem studenta
pracovat či podnikat na území Ústeckého kraje po ukončení studia, podle této smlouvy a
Programu, který je přílohou smlouvy.
Pokud je ve smlouvě užit samostatně výraz „zákon“ je myšlen zákon č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů.
I.
Úvodní ustanovení
Student splnil podmínky a byl zařazen do Programu. Student navštěvuje …… ročník
prezenčního studia na …………(název školy, studijní program a obor), dále jen jako:
„studium“). Předpokládaný termín ukončení studia je ……………………… Ústecký kraj
poskytne Studentu pro každý akademický rok studia stipendium - finanční obnos ve výši
20 000 Kč, kdy platí, že Stipendium bude s ohledem na výše uvedené Studentovi poskytováno
na …………… akademických roků.
II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek, za kterých Ústecký kraj poskytne Studentovi
Stipendium pro účely financování jeho studia, tedy na úhradu výdajů vzniklých při tomto studiu
v daném akademickém roce. Ústecký kraj vyplatí Studentu na základě jeho žádosti (viz článek
II. Programu) Stipendium v částce v celkové výši 20 000 Kč pro každý akademický rok studia,
počínaje … ročníkem až do jeho řádného ukončení, maximálně však po dobu standardní doba
studia prvního zvoleného magisterského studijního programu (viz § 46 odst. 2 věty druhé
zákona) nebo prvního zvoleného bakalářského studijního programu (viz § 45 odst. 2 zákona)
a prvního zvoleného magisterského studijního programu bezprostředně navazujícího
na bakalářský (viz § 46 odst. 2 věty první zákona). Podmínkou poskytnutí takového Stipendia
Ústeckým krajem je, aby Student splnil jednotlivé podmínky uvedené v Programu (viz článek
I. bod 6 Programu), který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1 a je pro
Studenta závazný. Zároveň platí, že Stipendium je možné poskytnout Studentu v maximální
výši 100 000 Kč, přičemž výplatní termín každé jednotlivé částky à 20 000 Kč na každý
akademický rok studia je do 31. 12. každého kalendářního roku. Student se zavazuje, že
Stipendium použije ke smlouvou stanovenému účelu.
III.
Závazky studenta
1. Student se zavazuje, že bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do
90 dní po řádném ukončení studia začne pracovat nebo podnikat na území Ústeckého kraje
a bude zde pracovat nebo podnikat právě tolik kalendářních let, na kolik akademických roků
mu bylo poskytnuto Stipendium v částce 20 000 Kč (Závazek). Závazek musí být splněn ve
lhůtě maximálně 10 let ode dne řádného ukončení studia jako takového, a to včetně
započtení doby, po kterou bude plnění Závazku případně odloženo.
2. Student se zavazuje vrátit Ústeckému kraji částku odpovídající výši souhrnu všech
poskytnutých Stipendií, které Student v rámci Programu obdržel, případně její poměrnou
část dle podmínek stanovených Programem, pokud nedoloží, že místo výkonu jeho závislé
nebo samostatné výdělečné činnosti je/bylo výhradně na území Ústeckého kraje. Po
vrácení Stipendia dle výše uvedeného není Student povinen k plnění závazku dle bodu
1. tohoto článku smlouvy.
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3. Student je povinen poskytnuté Stipendium použít na úhradu nezbytných výdajů vzniklých
ve spojitosti se studiem.
4. Student/Absolvent je povinen do 30 dnů po řádném ukončení ročníku, na který obdržel
Stipendium, či do 30 dnů po řádném ukončení studia v případě posledního roku studia,
předložit Ústeckému kraji finanční vypořádání dotace v souladu s § 10a odst. 8 zákona
č. 250/2000 Sb. Konkrétní výše jednotlivých výdajů nemusí být v rámci finančního
vypořádání
prokazována.
Výdaje
se
stanoví
jako
paušální
a
budou
Studentem/Absolventem vyúčtovány paušální částkou v procentním členění: výdaje na
bydlení, výdaje na stravování, výdaje na jízdné, výdaje na literaturu a vzdělávací pomůcky,
výdaje na telefon a internet.
5. Nepoužité Stipendium je Student povinen vrátit na číslo účtu Ústeckého kraje uvedené
v identifikaci smluvních stran.
IV.
Publicita

1. Smluvní strany jsou povinny v případě informování sdělovacích prostředků o Programu
uvést fakt, že Program byl podpořen Ústeckým krajem.

2. Student (event. Absolvent viz čl. V. bod 4. této smlouvy) souhlasí s případným oslovením
ze strany Ústeckého kraje pro potřeby propagace Programu ve sdělovacích prostředcích.

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

1. Student souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, roku narození, obce, v níž má
trvalé bydliště a výše Stipendia a se zápisem těchto údajů do veřejně přístupného
informačního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje. Tato smlouva bude
zveřejněna dle § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na úřední desce Ústeckého kraje způsobem
umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, což se týká i případných
dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode dne zveřejnění (doba zveřejnění bude
zachována i v případě ukončení smlouvy).

2. Student je povinen hlásit Ústeckému kraji všechny změny adresy svého trvalého bydliště,
eventuálně také adresy pro účely doručování. Změna adresy Studenta nebude řešena
dodatkem ke smlouvě, podléhá však souhlasu kontaktní osoby uvedené v označení
smluvních stran na první straně této smlouvy. Tento souhlas musí být písemný.

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, případně také příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce či zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu.

4. Student může Smlouvu ukončit výpovědí bez uvedení důvodu pouze do doby řádného
ukončení studia za podmínek dle čl. XI. bod 1. Programu. Po ukončení studia se ze
Studenta stává Absolvent. Absolvent může ukončit smlouvu výpovědí bez uvedení důvodu
za podmínek dle čl. XI. bod 2. Programu. Ústecký kraj může smlouvu vypovědět pouze
tehdy, jestliže právo Studenta na Stipendium trvale zaniklo z důvodů uvedených v
Programu. Výpovědi smluvních stran musí být písemné a musí být doručeny druhé smluvní
straně na adresu uvedenou v bodu 5. tohoto článku smlouvy.
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5. Případné spory vzniklé mezi Studentem/Absolventem a Ústeckým krajem při poskytování
Stipendia rozhoduje Ministerstvo financí ve smyslu § 10b odst. 1 písm. a) zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů.
6. Veškerá korespondence vůči
a) Ústeckému kraji musí být adresována na adresu Ústecký kraj – Krajský úřad,
odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad
Labem nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem) na adresu
epodatelna@kr-ustecky.cz popř. datovou schránkou ID t9zbsva.
b) Studentovi musí být adresována na adresu……………………………………….. Při
změně adresy Studenta se použije postup dle čl. V. bodu 2. této smlouvy.
V případě pochybností se má za to, že písemnost zaslaná doporučenou poštovní přepravou
byla doručena třetí den po dni odeslání písemnosti.
7. Studentu bude příslušné Stipendium poskytnuto vždy bankovním převodem na účet
Studenta uvedený na první straně této smlouvy, popřípadě na jiný účet jím písemně
sdělený, do konce kalendářního roku, na který je Stipendium Studentovi poskytováno.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran jsou obsaženy v Programu.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Ústecký kraj tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy a o poskytnutí Stipendia
na akademický rok 2019/20 bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. …………
ze dne ………….
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných
a číslovaných dodatků.
3. Tato smlouva je provedena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž jedno
vyhotovení obdrží Student a dvě vyhotovení Ústecký kraj.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
5. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to
mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují
nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude
odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto smlouvou jako celkem.

VII.
Podpisy smluvních stran
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

V Ústí nad Labem dne

Mgr. Bc. Petr Šmíd
náměstek hejtmana Ústeckého kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 077/16R/2017
ze dne 7. 6. 2017

Jméno Příjmení
student/studentka

Přílohy
Příloha č. 1 - Stipendijní program Ústeckého kraje
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bod 12.12 priloha 1.pdf k usnesení č. 046/80R/2019
bod 12.12 příloha 1

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

název organizace

účel přijetí daru

dárce

ve výši

finanční dar
1. Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková
organizace, IČO: 61357286, sídlo: Měcholupy 1, PSČ:
439 31

na úhradu obědů pro žáky na období od 2.1. do 30.6. 2020

58 308,00

2. Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov,
příspěvková organizace, sídlo: 61515477, sídlo: Duchcov,
Masarykova 909/12, PSČ: 419 01

na materiální zajištění oslav 100. výročí školy

10 000,00

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

na pořízení vybavení školní jídelny

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

na projekt "Léto s kamarádem" (letní tábory)

50 000,00

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

na náklady spojené s pořízením rovnátek pro

15 000,00

6. Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského
8, příspěvková organizace, IČO: 62769651, Litoměřice,
Čelakovského 1007/8a, PSČ: 412 01

na realizaci projektu "Obchůdky s Albertem"

3 000,00

7. Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov,
příspěvková organizace, IČO: 61515582, sídlo: Duchcov,
Školní 1, PSČ: 419 01

na nákup materiálu na zhotovení výrobků spojených s projektem
"Obchůdky s Albertem 2019"

3 000,00

8. Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková
organizace, IČO: 44555237, sídlo: Tisá 280, PSČ: 403 36

na mimořádné kapesné

430 000,00

30 000,00

č.ř.

název organizace

účel přijetí daru

dárce

ve výši

nabytí majetku formou daru
1. Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147,
příspěvková organizace, IČO: 00556807, sídlo: Děčín IVPodmokly, Ruská 147/46, PSČ: 405 02

48 ks monitorů ACER včetně příslušenství

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

16 kusů PC monitorů Dell P190s

7 680,00

5 kusů projekčních pláten

7 290,00

2 ks

sofa

8 086,00

3 ks

sedací pytel

2 970,00

2 ks

odkládací stůl

1 ks

stojan

2 ks

dílenský vozík s nářadím

31 440,60

3 ks

akušroubovák

22 843,60

1 ks

akumulátorová úhlová bruska

3. Gymnázium a Střední odborná škola Podbořany,
příspěvková organizace, IČO: 18380824, sídlo:
Podbořany, Kpt. Jaroše 862, PSČ: 441 01

4. Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského
822, příspěvková organizace, IČO: 61345733, sídlo:
Chomutov, Čelakovského 822, PSČ: 430 02

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

24 000,00

77 670,20

398,00
3 622,00

8 310,00

skříň šatní 80/180

500,00

komoda se 3 zásuvkami

500,00

koupelnová skříňka

400,00

vitamínové doplňky, těstoviny a olej pro děti od firmy Amway

14 970,00

1 400,00

23 543,00

bod 12.13 priloha 2.pdf k usnesení č. 047/80R/2019

bod 12.13 příloha 2

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE
uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů a § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1
Smluvní strany
Kraj Vysočina,
se sídlem:
IČO:
zastoupený:
(dále jen “Příjemce”)
bankovní spojení:

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
70890749
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050004999/6800

a
Ústecký kraj,
se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČO:
70892156
zastoupený:
Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem kraje
(dále jen “Poskytovatel”)
bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., centrála v Praze
číslo účtu: 94-882993349/0800
Čl. 2
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na
realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet („projekt“) realizovaného pod záštitou Asociace
krajů ČR.
Čl. 3
Závazek Příjemce
1)

Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje
se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu
s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

Čl. 4
Dotace
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1)

Poskytovatel poskytuje Příjemci na Projekt dotaci ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát
tisíc korun českých).

2)

Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Čl. 5
Způsob poskytnutí dotace
Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce uvedený
v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 60-ti kalendářních dnů ode dne uzavření této
smlouvy.
Čl. 6
Podmínky použití dotace
1)

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a je povinen projekt zrealizovat
nejpozději do 30. 6. 2020.

2)

Uznatelné náklady na realizaci projektu vznikají nejdříve dnem podpisu této smlouvy
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3)

Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů
souvisejících s realizací projektu. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být
vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví.

4)

Uznatelné náklady projektu jsou:
a) náklady spojené s realizací projektu (jednání koordinátorů, apod.)
b) náklady spojené s publicitou projektu (tisk letáků, propagační předměty projektu,
reklamní osvětové kampaně, apod.)
c) náklady spojené se vzděláváním v oblasti elektronické bezpečnosti (e-learningy
včetně technické podpory, semináře, soutěže, grafické práce, apod. )
Čl. 7
Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:
a) dotaci přijmout,
b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého
finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zajistit řádné a oddělené
sledování dotací poskytnutých na projekt a celkových nákladů na projekt.
d) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého
bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovnictví) nebo svými
pokladními doklady,
e) doručit Poskytovateli do 31. 7. 2020 závěrečnou zprávu projektu, která bude
obsahovat:
- stručný popis realizovaného projektu,
- finanční vyúčtování projektu (finanční vypořádání dotace).
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Čl. 8
Důsledky porušení povinností Příjemce
1)

V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle
ustanovení tohoto zákona.
Čl. 9
Ukončení smlouvy

1) Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou
výpovědí smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.
2) Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace.
3) Výpovědním důvodem je porušení povinností Příjemcem stanovených touto smlouvou
nebo obecně závaznými právními předpisy, kterého se Příjemce dopustí zejména pokud:
a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
b) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární
orgán Příjemce odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání nebo činností Příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský,
anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů,
c) Příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže
uzavření této smlouvy,
d) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejich nápravě
vyzván Poskytovatelem.
5)

V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace
nevzniká a nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení
dotace, se Příjemce zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním
převodem na účet Poskytovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od doručení výpovědi.

6)

Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího
udělení.

7)

Výpovědní doba činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího
po měsíci, v němž byla výpověď doručena Příjemci. Účinky doručení pro účely této
smlouvy však nastávají i tehdy, pokud Příjemce svým jednáním nebo opomenutím
doručení zmařil.

8)

Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že Příjemce
vrátí poskytnuté peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení smlouvy
dojde až vypořádáním všech práv a povinností smluvních stran.

9)

Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do
konce lhůty pro podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení
Poskytovateli. V takovém případě je Příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace
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Poskytovateli do 15 dnů ode dne účinnosti výpovědi, a to bezhotovostním převodem na
účet Poskytovatele.
10)

Při ukončení smlouvy dohodou je Příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na
účet Poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané
oběma smluvními stranami, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11)

Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních
prostředků na účet Poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12)

Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení smlouvy
musí být učiněn písemně a musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku
smlouvy.

13)

Pokud Příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto
článkem Poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Čl. 10
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této smlouvy oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
2) Kontaktní osobou Příjemce oprávněnou a povinnou poskytovat Poskytovateli veškerou
nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Lucie Časarová tel: 721 947 046 email:
casarova.l@kr-vysocina.cz
3) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně
číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 10
odst. 1 této smlouvy. Změnu Čl. 10 odst. 2 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce
jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Poskytovateli.
4) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
5) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Příjemce Poskytovatel výslovně prohlašuje, že
je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy
včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které
jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez
písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění
podmínek této smlouvy.
6) Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Příjemce
a dvě pro Poskytovatele.
7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
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8) Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada ………. kraje svým
usnesením č……………. ze dne …………….
O přijetí dotace a uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina svým
usnesením č. 1503/26/2019/RK ze dne 17. 9. 2019.

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

.................................................................
Oldřich Bubeníček
hejtman

V Jihlavě dne ............................

...............................................................
Jiří Běhounek
hejtman
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bod 12.14 priloha 2.PDF k usnesení č. 048/80R/2019

bod 12.14 příloha 2

Krajský úřad

Dodatek č.1
ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci dotačního
programu

„Sport 2019“
č. 19/SML0791/SoPD/SMT
Číslo poskytovatele: 19/SML0791/SoPD/SMT/01
Číslo příjemce:

Smluvní strany
Poskytovatel:
Ústecký kraj
Sídlo:
Zastoupený:
Kontaktní osoba:
E-mail/telefon:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Mgr. Bc. Petrem Šmídem, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje
Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Krajského úřadu Ústeckého kraje
waicova.d@kr-ustecky.cz / +420 475 657 212
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a.s.
1630952/0800

a
Příjemce:
Děčínská sportovní, příspěvková organizace
Sídlo/bydliště:
Oblouková 1400/6, 405 02 Děčín
Zastoupený:
Ing. Igorem Bayerem, ředitelem
Kontaktní osoba:
Ing. Igor Bayer, ředitel
E-mail/telefon:
IČ (datum narození): 75107350
DIČ:
CZ75107350
Bank. spojení:
číslo účtu:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy a dohodly se na
těchto změnách:

Článek 1
Mění dosavadní termín ukončení realizace projektu a termín uznatelnosti nákladů
z původního 30. 6. 2019 na nový termín 12. 7. 2019.

Článek 2
1. Tento dodatek odsouhlasila Rada Ústeckého kraje dne 30. 10. 2019 svým usnesením
č. ………...
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne ……………

V ………………….

dne …………..

…………………………………………….

………………………………………………

Ústecký kraj
Mgr. Bc. Petr Šmíd,
náměstek hejtmana kraje
na základě pověření dle usnesení
Rady Ústeckého kraje č. 077/16R/2017

Děčínská sportovní, příspěvková
organizace
Ing. Igor Bayer, ředitel

bod 15.4 priloha 2.pdf k usnesení č. 071/80R/2019

Opravený tabelární seznam úspěšných žadatelů v Programu na podporu včelařů – DT2 – Rozšíření chovu včel
Žadatel Fyzická osoba
Pořadové
číslo

Číslo žádosti

Jméno a Příjmení FO

Adresa

Datum narození

Název projektu

Výměna 5 ks typově
zastaralých úlů za nové
úly s monitorovacím
dnem
Výměna 5 ks zastaralých
úlů za nové nástavkové
úly s monitorovacím
dnem

Nově
Maximální procentuální
požadovaná
podíl dotace na
dotace , o níž
celkových uznatelných
je
nákladech projektu
rozhodováno

Termín ukončení

Původní
rozdělení
dotace v %

Původně
požadovaná
výše dotace

Původní
celkové
náklady
projektu

Hodnocení
výběrové
komise

Upravená
částka dle
koeficientu
(0,9294)

05.03.2019

30.09.2019

80,00

16400,00

20500,00

4,00

15242,16

15241,75

5 ks nástavkových úlů s
příslušenstvím

05.03.2019

30.09.2019

80,00

16400,00

20500,00

4,00

15242,16

Stručná anotace

Termín
zahájení

5 ks nástavkových úlů s
příslušenstvím

Nové celkové náklady
projektu

Ukazatel

74,35

20 500,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

15241,75

74,35

20 500,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

1

ZPZ_EA_0720

Jaromír Košťál

2

ZPZ_EA_0722

Jaromír Košťál

3

ZPZ_EA_0769

Tomáš Vladyka

obměna starých úlů

5 ks nástavkových úlů s
příslušenstvím

01.08.2019

30.09.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18597,50

74,39

25 000,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

4

ZPZ_EA_0729

Zdeňka Lebedová

Rozšíření chovu včel

5 ks nástavkových úlů s
příslušenstvím

19.07.2019

31.08.2019

80,00

15950,40

19938,00

4,00

14824,30

14823,20

80,00

18 529,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

5

ZPZ_EA_0678

Jaromír Gabriel

Nové úly Langstroth 5ks

5 ks nástavkových úlů, rámky

05.03.2019

31.08.2019

76,62

19997,82

26100,00

4,00

18585,97

18531,00

71,00

26 100,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

6

ZPZ_EA_0674

Petr Lindák

Obnova starých úlů

5 ks nástavkových úlů s
příslušenstvím

05.03.2019

30.09.2019

80,00

18000,00

22500,00

4,00

16729,20

16717,50

74,30

22 500,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

Rámečky typu Hoffman

05.03.2019

31.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

16000,00

80,00

20 000,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

7

ZPZ_EA_0731

Alexandr Szilagyi

Výměna rámečků.
Ochrana včelstev proti
moru včelího plodu v
ochra. pásmu.

8

ZPZ_EA_0627

Jan Musil

Rozšíření chovu včel v
Dobrčicích

4 ks kompletního úlu, mezistěny 15
kg, rámky Hoffman

05.03.2019

31.08.2019

77,50

19995,00

25800,00

4,00

18583,35

18582,50

74,33

25 000,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

9

ZPZ_EA_0654

Radek Limr

Rozšíření chovu včel
nákup nových
nástavkových úlů

4 ks nástavkových úlů

01.04.2019

30.09.2019

80,00

12800,00

16000,00

4,00

11896,32

11840,00

74,00

16 000,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

10

ZPZ_EA_0733

Ladislava Vacková

Rozšíření včelstev

5 ks nástavkových úlů

05.03.2019

31.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18550,00

74,20

25 000,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

11

ZPZ_EA_0644

Vlastimil Hévr

Rozšíření chovu včel v
Hradci

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

19.04.2019

01.09.2019

80,00

14262,40

17828,00

4,00

13255,47

12799,04

74,00

17 296,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

12

ZPZ_EA_0692

Jiří Straka

Včely Kolonie Předlice

nástavkové úly včetně příslušenství

05.03.2019

30.09.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18588,00

80,00

23 235,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

13

ZPZ_EA_0700

Pavlína Kolářová

Rozšíření včelstva

5 ks nástavkovýh úlú

05.03.2019

30.09.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18588,00

80,00

23 235,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

14

ZPZ_EA_0650

František Korytár

Chov včel bez reziduí léčiv
ve včelích produktech.
Ekologický chov včel.

2 ks termosolárních úlú

21.07.2019

30.09.2019

80,00

17344,00

21680,00

4,00

16119,51

16119,08

74,35

21 680,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

15

ZPZ_EA_0640

Rudolf Mark

Včelařství v Loučném - I.

nástavkové úly včetně příslušenství

01.04.2019

30.09.2019

75,00

19830,00

26440,00

4,00

18430,00

17482,50

75,00

23 310,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

16

ZPZ_EA_0652

Rozšíření zájmového
chovu včel

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

05.03.2019

30.09.2019

80,00

19600,00

24500,00

4,00

18216,24

18200,00

80,00

22 750,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

Václav Rajn

17

ZPZ_EA_0667

Václav Samek

Rozšíření včelnice o dva
termosolární úly.

2 ks termosolárních úlú

08.03.2019

31.08.2019

80,00

18136,00

22670,00

4,00

16855,60

16855,14

74,35

22 670,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

18

ZPZ_EA_0774

Ondřej Elísek

Rozšíření chovu včel na
k.ú. Srdov

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

05.03.2019

31.08.2019

80,00

15488,00

19360,00

4,00

14394,55

14358,40

80,00

17 948,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

5 ks nástavkových úlů, plastové
rámky

06.03.2019

31.08.2019

79,98

19999,80

25006,00

4,00

18587,81

18586,96

74,33

25 006,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

19

ZPZ_EA_0651

Pavel Filip

Zlepšení zdravotního
stavu včelstev výměnou
starých úlů za nové a
zateplené

20

ZPZ_EA_0671

Kateřina Valešová

Tři jsou málo

nástavkové úly včetně příslušenství

05.03.2019

31.08.2019

80,00

14480,00

18100,00

4,00

13457,71

13392,00

72,00

18 600,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

21

ZPZ_EA_0718

Josef Plicka

Rozšíření včelstev

3 nástavkové úly včetně příslušenství

05.03.2019

31.08.2019

80,00

17280,00

21600,00

4,00

16060,03

13344,00

80,00

16 680,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

22

ZPZ_EA_0745

František Kadeřábek

Výměna starých úlů

5 ks úlů

01.06.2019

20.09.2019

80,00

17044,00

21305,00

4,00

15840,69

15840,27

74,35

21 305,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

23

ZPZ_EA_0659

Pavel Ševčík

Rozšíření včelstev Malá
Veleň

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství , stáčecí nádoby

05.03.2019

30.09.2019

80,00

19928,00

24910,00

4,00

18521,08

18125,04

74,35

24 378,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

24

ZPZ_EA_0697

Tomáš Čapek

Rozšíření chovu včel

4 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

12.03.2019

01.09.2019

80,00

14937,60

18672,00

4,00

13883,01

13817,28

74,00

18 672,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

25

ZPZ_EA_0737

Břetislav Šípal

Nahrazení starých
nevyhovujících úlů

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

15.03.2019

30.09.2019

80,00

11440,00

14300,00

4,00

10632,34

10624,90

74,30

14 300,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

Matěj Páv

Posílení zavčelení krajiny
v nezavčelených územích
dle mapy hustoty
zavčelení

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

10.03.2019

30.09.2019

80,00

16848,00

21060,00

4,00

15658,53

15658,11

74,35

21 060,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

Rozšíření chovu včel na
Peruci

5 nástav.úly s příslušenstvím

11.03.2019

31.07.2019

75,40

19981,00

26500,00

4,00

18570,34

18568,55

70,07

26 500,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

Rozšíření chovu včel

3 nástav.úly s příslušenstvím

01.05.2019

15.08.2019

80,00

11101,60

13877,00

4,00

10317,83

10225,60

80,00

12 782,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

26

ZPZ_EA_0734

27

ZPZ_EA_0708

28

ZPZ_EA_0838

Marcel Kováč

29

ZPZ_EA_0633

Marcel Šolc

Rozšíření chovu včel v
okounovském poohří

nástav.úly s příslušenstvím

05.03.2019

30.09.2019

60,00

19158,60

31931,00

4,00

17806,00

10316,91

32,31

31 931,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

30

ZPZ_EA_0711

Jiří Vackář

Včely na Strachaly

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

05.03.2019

31.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18588,00

80,00

23 235,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

31

ZPZ_EA_0648

Radek Beneš

Obnova úlů

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

10.03.2019

30.08.2019

80,00

14000,00

17500,00

4,00

13011,60

13011,60

80,00

16 264,50

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

32

ZPZ_EA_0690

Miroslav Cingl

Zřízení nové včelnice
Cínovec

4 nástav.úly s příslušenstvím

05.03.2019

30.09.2019

80,00

16304,00

20380,00

4,00

15152,94

15152,53

74,35

20 380,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

33

ZPZ_EA_0646

Jan Brož

Rozšíření stávajícího
počtu včelstev z devíti na
čtrnáct

5 ks nových úlů

01.07.2019

31.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18588,00

80,00

23 235,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

34

ZPZ_EA_0637

Rozšíření chovu včel

včelí úly a příslušenství pro úly

01.07.2019

26.09.2019

80,00

15797,60

19747,00

4,00

14682,29

14293,60

80,00

17 867,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

Č

1

. Martina Bláhová

Nikola Brunnerová

Č

1

35

ZPZ_EA_0668

Miroslav Pipota

Obnova zastaralých
včelích úlú.

včelí úly a příslušenství pro úly

05.03.2019

30.09.2019

80,00

19128,00

23910,00

4,00

17777,56

17737,60

80,00

22 172,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

36

ZPZ_EA_0629

Pavel Ranš

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje

Mokař

16.07.2019

31.08.2019

80,00

12521,60

15652,00

4,00

11637,58

11629,44

74,30

15 652,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

37

ZPZ_EA_0679

Martin Mužík

Obměna zastaralých úlů
a racionalizace včelaření v
horském prostředí

včelí úly a příslušenství pro úly

05.03.2019

30.09.2019

80,00

19932,80

24916,00

4,00

18525,54

18525,05

74,35

24 916,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

38

ZPZ_EA_0663

Ilona Rodová

Můj pomocník

Motúčko

13.03.2019

31.08.2019

80,00

11840,80

14801,00

4,00

11004,84

11004,54

74,35

14 801,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

39

ZPZ_EA_0812

Václav Hach

Rozšíření včelstev

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

05.03.2019

31.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18588,00

80,00

23 235,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

40

ZPZ_EA_0783

MIlan Řezníček

Rozšíření a obnova
včelstev

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

05.03.2019

31.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18588,00

80,00

23 235,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

41

ZPZ_EA_0764

Zdeněk Švestka

Rozšíření včelaření

úly, mezistěny,rozpěrák, kombinéza

06.03.2019

30.08.2019

80,00

19996,00

24995,00

4,00

18584,28

18513,49

80,00

23 141,86

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

42

ZPZ_EA_0743

Jana Švestková

Rozšíření včelaření

včelí úly a příslušenství pro úly

06.03.2019

30.08.2019

80,00

19996,00

24995,00

4,00

18584,28

18584,00

80,00

23 230,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

43

ZPZ_EA_0840

Jaroslav Černý

Rozšíření chovu včel

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

10.06.2019

31.08.2019

80,00

17600,00

22000,00

4,00

16357,44

16000,00

80,00

20 000,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

44

ZPZ_EA_0696

Jiří Cimr

Pořízení nových
nástavkových úlů

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

01.04.2019

30.09.2019

77,77

19998,56

25715,00

4,00

18586,66

18584,23

72,27

25 715,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

45

ZPZ_EA_0830

Jiří Hájek

Rozšíření zájmového
chovu včel

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

01.04.2019

31.07.2019

80,00

19676,00

24595,00

4,00

18286,87

18221,25

75,00

24 295,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

46

ZPZ_EA_0709

Josef Vítovec,

Rozšíření chovu včel

úly, mezistěny, mřížky, mezerníky

01.04.2019

31.08.2019

80,00

7380,80

9226,00

4,00

6859,72

6827,24

74,00

9 226,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

47

ZPZ_EA_0673

Roman Bouša

rozšíření chovu včel

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

19.04.2019

30.09.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18588,00

80,00

23 235,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

48

ZPZ_EA_0819

Jiří Valenta

Apis mellifera Strážky,
včelař ing. Jiří Valenta

úly, mezistěny, motůčko

10.03.2019

31.08.2019

75,24

19998,79

26580,00

4,00

18586,88

18584,74

69,92

26 580,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

49

ZPZ_EA_0765

Lukáš Střílek

Rozšíření chovu včel

včelí úly a příslušenství pro úly

01.04.2019

01.09.2019

80,00

12000,00

15000,00

4,00

11152,80

11152,08

73,65

15 142,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

50

ZPZ_EA_0689

Ladislav Moural

Modernizace úlů

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

01.05.2019

31.07.2019

80,00

12900,00

16125,00

4,00

11989,26

11987,20

80,00

14 984,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

51

ZPZ_EA_0685

Jaroslav Oulehle

Rozšíření chovu včel

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

19.03.2019

30.06.2019

80,00

18813,20

23516,50

4,00

17484,99

15232,60

79,50

19 160,50

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

52

ZPZ_EA_0664

Radek Řehák

Rozšíření chovu včel

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

19.03.2019

30.07.2019

80,00

18813,20

23516,50

4,00

17484,99

17402,21

74,00

23 516,50

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

Ú

Ú

-

-

Racionalizace přepravy
materiálu mezi
stanovištěm včelstev a
místem výkonu
souvisejících činností.

elektrická nákladní tříkolka

31.07.2019

30.09.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18588,00

80,00

23 235,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

Výměna starých úlů za
nové

3x nástav.úl

01.04.2019

30.09.2019

80,00

11520,00

14400,00

4,00

10706,69

10706,40

74,35

14 400,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

53

ZPZ_EA_0803

Jaroslav Mynařík

54

ZPZ_EA_0705

František Pumpr

55

ZPZ_EA_0736

Václav Krtek

Rozšíření chovu včel v
obci Rašovic u Klášterce
nad Ohří

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

12.03.2019

31.07.2019

78,70

19998,46

25411,00

4,00

18586,57

18496,28

73,50

25 165,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

56

ZPZ_EA_0706

Ladislav Maťaše

Nákup nových úlů na
rozšíření počtu včelstev

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

05.03.2019

31.08.2019

80,00

19760,00

24700,00

4,00

18364,94

18320,00

80,00

22 900,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

57

ZPZ_EA_0724

Jiří Říha

Obměna včelích úlů a
rozšíření včelařského
vybavení

3 nástav.úl s příslušenstvím

01.04.2019

31.08.2019

80,00

19970,00

24962,50

4,00

18560,12

18559,62

74,35

24 962,50

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

58

ZPZ_EA_0626

Rozšíření chovu včel

včelí úly a příslušenství pro úly

06.03.2019

31.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18587,50

74,35

25 000,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

včelí úly a příslušenství pro úly

01.07.2019

31.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18400,00

80,00

23 000,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

3

. David Kulhavý

59

ZPZ_EA_0719

Jan Suja

Založení nového
stanoviště a výměna
starých rámků ve
stávajících úlech, jako
opatření proti MVP

60

ZPZ_EA_0625

Jiří Vodochodský

Rozšíření chovu včel

včelí úly a příslušenství pro úly

06.03.2019

31.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18587,50

74,35

25 000,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

61

ZPZ_EA_0790

Jindřich Beran

Rozšíření chovu včel a
jejich obnova

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

01.08.2019

30.09.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18250,00

73,00

25 000,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

62

ZPZ_EA_0787

Vladimír Olič

Rozšíření chovu včel založení nového
stanoviště

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

01.04.2019

30.09.2019

79,90

19998,97

25030,00

4,00

18587,04

18464,89

79,90

23 110,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

63

ZPZ_EA_0767

Zdeněk Pail

Nákup Motúčka

Motúčko klasik

01.08.2019

30.09.2019

80,00

11345,60

14182,00

4,00

10544,60

10494,68

74,00

14 182,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

64

ZPZ_EA_0814

Roman Dejmek

Malá včelnice

včelí úly a příslušenství pro úly

01.04.2019

30.09.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18520,00

80,00

23 150,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

65

ZPZ_EA_0695

Rita Krupičková

Včelín v Krásném Lese

3 nástav.úl s příslušenstvím

15.03.2019

30.09.2019

80,00

7224,00

9030,00

4,00

6713,99

6712,80

80,00

8 391,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

66

ZPZ_EA_0677

Vladislav Andrš

Pořízení motorového
kolečka

motokolečko

29.03.2019

30.09.2019

80,00

11634,40

14543,00

4,00

10813,01

10812,72

74,35

14 543,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

67

ZPZ_EA_0630

Helena Hauzírková
Řeháková

Včely Těchlovice 93

2 ks nástavkových úlů, drobně
včelařské pomůcky

19.03.2019

30.09.2019

80,00

8800,00

11000,00

4,00

8178,72

5440,00

80,00

6 800,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

68

ZPZ_EA_0807

Ladislav Ondráček

Včely kolem nás

Nástavkové úly - rozšíření

23.07.2019

30.09.2019

80,00

6965,60

8707,00

4,00

6473,83

6469,30

74,30

8 707,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

69

ZPZ_EA_0796

František Job

Rozšíření chovu včel

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

27.03.2019

30.09.2019

80,00

16000,00

20000,00

4,00

14870,40

14869,60

80,00

18 587,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

-

Ú

v-

Rošíření chovu včel
Brodce

4 ks úlů s jejich příslušenství

20.03.2019

30.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18588,00

80,00

23 235,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

Obnova starých úlů

příslušenství k úlům

01.04.2019

01.08.2019

80,00

19784,00

24730,00

4,00

18387,25

18300,20

74,00

24 730,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

Rozšiřuji chov včel

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

01.04.2019

30.09.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18500,00

74,00

25 000,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

DOPLŇUJI

Mateří mřížky, propolisová mřížka,
bedny na rámky

24.03.2019

30.09.2019

80,00

9164,80

11456,00

4,00

8517,77

8517,54

74,35

11 456,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

Petr Hůlka

Modernizace chovu včel

Motúčko klasik

19.03.2019

30.09.2019

77,00

19831,35

25755,00

4,00

18431,26

18430,28

71,56

25 755,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

ZPZ_EA_0158

Jiří Štyndl

Rozšíření chovu včel

Nástavkové úly - rozšíření 5 ks, nové
5 ks

01.04.2019

30.09.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18584,00

80,00

23 230,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

76

ZPZ_EA_0837

Vladimír Čeliš

Rozšíření chovu včel v
lesnaté krajině

nástavkové úly s příslušenstvím

21.03.2019

30.09.2019

80,00

18000,00

22500,00

4,00

16729,20

16728,75

74,35

22 500,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

77

ZPZ_EA_0794

Alexandr Kárász

Rozšíření včel v
Litoměřicích 2019

nástavkové úly s příslušenstvím

23.07.2019

30.09.2019

80,00

19868,00

24835,00

4,00

18465,32

18377,90

74,00

24 835,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

78

ZPZ_EA_0742

Karel Křenek

Rozšíření chovu včel ve
Lhotě

3 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

08.04.2019

31.08.2019

80,00

13800,00

17250,00

4,00

12825,72

12677,68

74,00

17 132,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

79

ZPZ_EA_0653

Miloš Pícha

VÝMĚNA VČELÍCH ÚLŮ

nástavkové úly s příslušenstvím

25.03.2019

31.08.2019

80,00

19788,80

24736,00

4,00

18391,71

18383,20

80,00

22 979,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

80

ZPZ_EA_0717

Josef Petrovič

Petrovičovy včelky
Zetorky

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

21.06.2019

31.08.2019

80,00

19864,00

24830,00

4,00

18461,60

18336,00

80,00

22 920,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

81

ZPZ_EA_0777

Miroslav Červinka

Obnova úlů

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

01.06.2019

30.09.2019

80,00

16000,00

20000,00

4,00

14870,40

14870,40

80,00

18 588,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

82

ZPZ_EA_0716

Michal Lát

Získáváni včelího pylu

přístroj pro získávání pylu, separátor,
sušička

27.03.2019

30.09.2019

80,00

16720,80

20901,00

4,00

15540,31

15188,80

80,00

18 986,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

83

ZPZ_EA_0749

Milan Reiss

Včelaření v obci Pesvice

nástavkové úly s příslušenstvím

01.04.2019

31.08.2019

80,00

16369,60

20462,00

4,00

15213,91

15213,16

79,26

19 194,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

84

ZPZ_EA_0806

Miroslav Němec

Obnova úlů, výměna
starých souší

nástavkové úly s příslušenstvím

10.04.2019

31.07.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18587,50

74,35

25 000,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

85

ZPZ_EA_0752

Evžen Šmidt

Zavčelení Horního Podluží
a jeho okolí

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

01.08.2019

30.09.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18588,00

80,00

23 235,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

Výměna pěti zastaralých
úlů za nové nástavkové s
oddělit. monitorovacím
Varroa dnem a
příslušenstvím

nástavkové úly s příslušenstvím

01.05.2019

31.08.2019

75,47

19999,55

26500,00

4,00

18587,58

18587,20

80,00

23 234,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

Rozšíření chovu včel v kú
Kotelice

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

25.03.2019

30.09.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18588,00

80,00

23 235,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

70

ZPZ_EA_0773

Otakar Štejnar

71

ZPZ_EA_0823

Michal Kadlec

72

ZPZ_EA_0754

Ing. Jaroslav Sykáček

73

ZPZ_EA_0715

Martin Klapálek

74

ZPZ_EA_0809

75

86

ZPZ_EA_0802

87

ZPZ_EA_0623

. Pavel Růdl

Tomáš Lisec

1

o-

3

7

7

88

ZPZ_EA_0624

Lenka Budajová

Rozšíření chovu včel_2

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

25.03.2019

30.09.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18588,00

80,00

23 235,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

89

ZPZ_EA_0676

Jan Mesl

Včely UL 2

nástavkové úly s příslušenstvím

05.03.2019

01.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18587,35

65,95

28 184,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

90

ZPZ_EA_0632

Petr Merta

Rozšíření chovu včel

nástavkové úly s příslušenstvím

01.04.2019

31.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

16719,53

74,35

22 487,60

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

91

ZPZ_EA_0639

Michal Vítovec

Rozšíření chovu

nástavkové úly s příslušenstvím

13.04.2019

31.08.2019

75,00

19908,75

26545,00

4,00

18503,19

18311,30

70,00

26 159,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

92

ZPZ_EA_0805

Jiří Pergler

Doplnění včelařských
pomůcek

nástavkové úly s příslušenstvím

01.04.2019

38.7.2019

80,00

17328,80

21661,00

4,00

16105,39

17738,40

80,00

22 173,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

93

ZPZ_EA_0631

Michal Kára

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje

Mokař

16.07.2019

30.09.2019

80,00

12521,60

15652,00

4,00

11637,58

11629,44

74,30

15 652,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

94

ZPZ_EA_0801

Tomáš Ondrášek

Rozšíření chovu včel

4 ks nástavkovýách úlů s
příslušenstvím

05.03.2019

31.08.2019

80,00

19368,00

24210,00

4,00

18000,62

17999,65

79,86

22 539,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

95

ZPZ_EA_0808

Další rozšíření chovu včel

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

01.05.2019

31.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18588,00

80,00

23 235,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

96

ZPZ_EA_0792

.Zbyněk Putna

Úly pro Včelkov v
Litoměřicích

nástavkové úly s příslušenstvím

23.07.2019

31.08.2019

80,00

19868,00

24835,00

4,00

18465,32

18377,90

74,00

24 835,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

97

ZPZ_EA_0810

Ivana Traspeová

Rozšíření chovu včel

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

23.03.2019

30.09.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18400,00

80,00

23 000,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

98

ZPZ_EA_0233

Jiří Mádle

Rozšíření chovu včel

4 nástavkové úly s příslušenstvím

05.03.2019

30.09.2019

80,00

18064,00

22580,00

4,00

16788,68

16000,00

80,00

20 000,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

99

ZPZ_EA_0680

Jaroslav Kalousek

Léčení včelstev za pomoci
termosolárních úlů

2 termosolární nástavkové úly s
příslušenstvím

31.07.2019

30.09.2019

80,00

17344,00

21680,00

4,00

16119,51

16119,08

74,35

21 680,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

100

ZPZ_EA_0829

. Ladislav Hakala

Rozšíření chovu včely
medonosné, 1.etapa

5x úl, mezistěny

01.05.2019

31.08.2019

80,00

13520,00

16900,00

4,00

12565,49

7476,21

63,00

11 867,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

101

ZPZ_EA_0828

Ladislav Hakala

Rozšíření chovu včely
medonosné, 1.etapa

5x úl

01.05.2019

31.08.2019

80,00

14720,00

18400,00

4,00

13680,77

8124,75

69,00

11 775,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

102

ZPZ_EA_0815

Pavel Modlík

Rozšíření chovu

nástavkové úly s příslušenstvím

03.04.2019

30.09.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18520,00

80,00

23 150,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

103

ZPZ_EA_0662

Alexandr Guth

Rozšíření chovu Včel

3 ks nástavkových úlů s
příslušenstvím

03.04.2019

31.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18588,00

80,00

23 235,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

104

ZPZ_EA_0776

Jan Žalud

Včelí louka Louny

4 ks nástavkových úlů s
příslušenstvím, stáčecí nádoby

05.03.2019

31.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18584,00

80,00

23 230,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

105

ZPZ_EA_0793

Jaroslav Stejskal

ROZŠÍŘENÍ CHOVU VČEL V
OBCI VELKÉ ŽERNOSEKY A
ZAVČELENÍ OBLASTI

dno, nástavek, krmítko, víko,
mezistěny, rámky

10.03.2019

31.08.2019

80,00

19989,60

24987,00

4,00

18578,33

18490,38

74,00

24 987,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

Kateřina Veselá

106

ZPZ_EA_0780

Milan Zelený

ROZŠÍŘENÍ CHOVU VČEL V
OBCI CHOTĚŠOV A
ZAVČELENÍ OBLASTI

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

14.03.2019

31.08.2019

80,00

19960,00

24950,00

4,00

18550,82

18463,00

74,00

24 950,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

107

ZPZ_EA_0834

Vendula Červínová

Rozšíření chovu včel

úly, mezišteny, přířezy

12.04.2019

31.05.2019

80,00

14680,00

18350,00

4,00

13643,59

13643,23

74,35

18 350,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

108

ZPZ_EA_0721

g. Blanka Křepínská

zakoupení motorového
kolečka pro dopravu
nástavků

Motůčko s příslušenstvím

30.06.2019

30.09.2019

80,00

17164,80

21456,00

4,00

15952,97

15952,54

74,35

21 456,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

109

ZPZ_EA_0703

Michal Trtek

včelnice Kotelice

8 nástavkových úly s příslušenstvím

01.04.2019

30.09.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18560,00

80,00

23 200,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

110

ZPZ_EA_0699

Petr Trögl

Rozšíření chovu včel v
obci Boleboř

3 nástavkové úly s příslušenstvím

01.04.2019

30.09.2019

80,00

7770,40

9713,00

4,00

7221,81

7221,60

80,00

9 027,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

111

ZPZ_EA_0831

Ludmila Frenzel

Vcely v Rajci

5 ks nástavkových úlů a příslušenství

01.05.2019

30.09.2019

80,00

19851,20

24814,00

4,00

18449,71

18357,95

65,00

28 243,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

112

ZPZ_EA_0710

Martin Kolář

Rozšíření včelstev Habří

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

03.04.2019

30.09.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18587,65

76,02

24 451,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

113

ZPZ_EA_0835

Petr Ullrich

Rozšíření včelstev

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

29.03.2019

31.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

17760,00

74,00

24 000,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

114

ZPZ_EA_0827

Petr Ullrich

Rozšíření chovu včel

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

01.04.2019

31.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

17027,40

74,00

23 010,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

115

ZPZ_EA_0675

Marek Nejedlý

Rozšíření chovu včel

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

05.04.2019

30.09.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18588,00

80,00

23 235,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

116

ZPZ_EA_0824

Pavel Neumann

Rozšíření včelstev

2 nástavkové úly s příslušenstvím

03.04.2019

24.07.2019

80,00

5440,00

6800,00

4,00

5055,94

5032,00

74,00

6 800,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

117

ZPZ_EA_0826

Ingrid Vlčková

Rozšíření včelstev II.

3 nástavkové úly s příslušenstvím

01.04.2019

30.08.2019

80,00

11552,00

14440,00

4,00

10736,43

10736,00

80,00

13 420,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

118

ZPZ_EA_0782

Jan Piňos

Rozšíření chovu včel

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

01.05.2019

31.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18585,00

74,34

25 000,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

119

ZPZ_EA_0781

Lucie Piňosová

Rozšíření chovu včel

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

01.05.2019

31.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18585,00

74,34

25 000,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

120

ZPZ_EA_0649

František Mazura

Nové úly nástavkové
39*24

10 ks úlů (5ks na rozšíření, 5 ks na
výměnu)

05.03.2019

31.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18500,00

74,00

25 000,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

121

ZPZ_EA_0825

Rostislav Přinda

Podpora včelařů na území
Ústeckého kraje

5 ks úlů na rozšíření, 5 ks úlů na
výměnu

04.04.2019

30.09.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18584,00

80,00

23 230,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

122

ZPZ_EA_0839

Leona Havlasová

Rozšíření včelaření

5 ks nástavkových úlů, včetně
příslušenství

20.04.2019

01.08.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18587,50

74,35

25 000,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

123

ZPZ_EA_0804

Nikola Füleky

Udržení a optimalizace
chovu včel v k.ú. Červený
Hrádek

5 ks nástavkových úlů s
příslušenstvím

01.04.2019

30.09.2019

79,00

19790,29

25051,00

4,00

18393,10

18391,51

77,35

23 777,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

124

ZPZ_EA_0800

Beno Macík

Rozšíření včelařského
stanoviště

úl, rámky, mezistěny

02.04.2019

31.08.2019

80,00

19999,60

24999,50

4,00

18587,63

18587,13

74,35

24 999,50

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

125

ZPZ_EA_0762

Gabriela Baumruková

Rozšíření včelstev

5 ks nástavkových úlů s
příslušenstvím

04.04.2019

30.09.2019

80,00

20000,00

25000,00

4,00

18588,00

18357,60

80,00

22 947,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.

126

ZPZ_EA_0757

Zdeněk Pospíšilík

Zdravá a silná včelstva

výměna varroa den, 20 ks nástavků

15.07.2019

30.08.2019

80,00

17720,00

22150,00

4,00

16468,97

16468,52

74,35

22 150,00

Žádost splnila kritéria
po obsahové i
ekonomické úrovni.
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