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Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města návrh nového Střednědobého výhledu s analýzou financí a 
ratingem statutárního města Děčín na roky 2020 – 2024. 

Předkládaný materiál byl zpracovaný firmou Ing. Luděk Tesař, CITYFINANCE Praha ve spolupráci s odborem 
ekonomickým. Tímto dokumentem je naplňována povinnost vyplývající ze zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Střednědobý výhled rozpočtu (dále 
jen „SVR“) je zpracován v souladu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. Jeho 
smyslem je prokázat schopnost, že město je schopno dostát svým dosavadním závazkům. SVR je podle 
zákona nástroj sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství samosprávy. Sestavuje se 
na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na 
který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje minimálně souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o 
dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných 
záměrů. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2024 je důležitým pomocným nástrojem financování 
města, vymezuje jeho finanční možnosti a schopnost dostát svým závazkům. Na základě zpracovaného SVR 
je možné připravit účinnou strategii hospodaření a financování města a proto je jedním z nejdůležitějších 
podkladů při sestavování rozpočtu na následující rozpočtové období.

Ze zpracované analýzy vyplývá, že výdaje Děčína ukázaly příznivý trend a finanční kondice města se 
zlepšovala i ve vztahu k jeho schopnosti pečovat finančně o dosavadní majetek. Město má dostatečnou 
finanční kondici na údržbu, opravy, a dokonce již i rozumné budování a rozvoj svého majetku. Provozní saldo 
mělo v absolutním vyjádření výborný trend. Rozdíl mezi celkovými běžnými příjmy a běžnými výdaji sníženými 
o opravy byl v roce 2018 již velmi dobrých až výborných 25 % běžných příjmů. Díky dobré práci 
ekonomického managementu se městu podařilo zotavit z období krize. Do obnovy majetku města směřoval 
významný objem financí. Přístup města k zajištění financí na reprodukce majetku, budování a opravy, byl dle 
SVR jednoznačně excelentní.

Z podrobné tabulky na str. 38 SVR vyplývá, že z provozního salda po uhrazení splátek úvěru na období 2020 
– 2024 zbývá na investiční výdaje každoročně cca 148 mil. Kč.

Závěrem analýzy finančního zdraví je konstatováno, že finanční zdraví města je aktuálně hodnoceno 
téměř nejlepší známkou A+A, což znamená – výborná finanční kondice města, především stabilně dobré 
provozní saldo při zohlednění oprav a výborný stav financí na výborné finanční likviditě, nízkém a velmi 
levném dluhu a rezervách. 

Rizika pro finance města posilují zejména vnější hrozby, a to zdražování provozu a investic. Dále úbytek 
obyvatel a žáků a možný nedostatek kvalitních dodavatelů a zaměstnanců na trhu. 

Příležitosti města jsou především v pokračování příprav a realizace investic, oprav a modernizace 
dosavadního majetku a infrastruktury města. 

Doporučení vyplývající ze SVR:

1. Zachovat dosavadní důraz na investice a opravy – posílit finanční likviditu využitím investičního 
úvěrového rámce. Investice budou rychle zdražovat spolu se zdražováním stavebních zakázek, nízká cena 
dluhů se městům zpravidla vyplatí, a to často i s porovnáním s dotacemi, které jsou časově a administrativně 
náročné a akce často prodražují. 

2. Nepřijímat žádná opatření snižující příjmy města, je doporučeno podpořit a přijmout automatické 
valorizace všech příjmů. 

3. Pokračovat v důrazu na provozní střídmost. Běžné příjmy by měly vykazovat vždy lepší vývoj než běžné 
výdaje bez oprav. 

4. Nesnižovat vlastní finanční rezervy pod cca 10 mil. Kč pro potřeby krizových situací a možnost rychlé 
reakce na příležitosti a hrozby. 



Tento Střednědobý výhled rozpočtu nahrazuje původní Rozpočtový výhled rozpočtu statutárního města Děčín 
na roky 2017 - 2021, schválený zastupitelstvem města dne 24. 11. 2016 usnesením č. ZM 16 09 03 01. Je 
pojat vzhledem k aktuální ekonomické situaci a prognóze financí ČR, mnohem konzervativněji a počítá s 
ochlazováním ekonomiky.
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Úvod 

Statutární město Děčín (dále jen město nebo Děčín) sestavuje v tomto 

dokumentu střednědobý výhled rozpočtu, což je povinnost plynoucí ze zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. Dokument je zpracován v souladu se zákonem o pravidlech 

rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. Smyslem střednědobého výhledu 

rozpočtu je prokázat schopnost, že město dostojí svým dosavadním 

závazkům. Střednědobý výhled rozpočtu je podle zákona nástroj sloužící pro 

střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství samosprávy. Sestavuje 

se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 

2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obsahuje 

minimálně souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých 

závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě 

realizovaných záměrů. Obsahem jde tento dokument nad rámec zákonem daných 

náležitostí střednědobého výhledu rozpočtu uváděných v § 3 zákona 

č. 250/2000 Sb. Zejména analyzuje finanční zdraví (rating), trendy financí 

a stanovuje strop bezpečného úvěrového zatížení k financování cílů 

samosprávy.  Uvedeny jsou také možné hrozby s vlivem na finance, včetně 

opatření. Materiál uvádí též SWOT financí a obsahuje doporučení.   

Ze střednědobého výhledu se vychází při zpracování rozpočtu a využívá se jako 

příloha k případným žádostem o úvěry a některé dotace. Smyslem střednědobého 

výhledu rozpočtu je podpořit udržitelnost financí, vymezit finanční možnosti 

samosprávy, podpořit zdravý vývoj financí a prokázat schopnost samosprávy 

dostát svým závazkům. Pro správnou funkci výhledu je třeba, aby byl plněn 

a aktualizován tak, aby průběžně reagoval na ekonomickou situaci, hrozby 

a příležitosti financí ve vazbě na reálné hospodaření samosprávy. Ve 

střednědobém výhledu rozpočtu je nastavena strategie hospodaření a financí 

se zaměřením na stabilitu a finanční zdraví samosprávy. Výhodou střednědobého 

výhledu rozpočtu je značná možnost finančně manévrovat. Ke zpracování 

střednědobého výhledu rozpočtu bylo použito zejména těchto zdrojů: 

• Rozpočet 2019 ze systému MONITOR validovaných dat MF ČR k 30.6.2019; 

• Účetní a finanční výkazy od roku 1997; 

• Monitor státní pokladny MF ČR (http://monitor.statnipokladna.cz); 

• Vyhláška MF ČR č. 119/2019 Sb., o podílu jednotlivých obcí …; 

• Predikce výnosů daní Cityfinance využívající makroekonomické prognózy MF ČR, 

ČNB, KB a.s. a vybraná data ČSÚ. 

Město může díky plánování lépe realizovat cíle, zvládnout hrozby financí a využít 

příležitosti. Aby dobře plnil svou roli, měl by být střednědobý výhled rozpočtu 

ideálně ročně aktualizován.  
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Vybrané použité termíny 

Počet obyvatel  

Podle údajů ČSÚ. Při stanovení počtu obyvatel obce se vychází ze stavu k 1. lednu 

běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým 

statistickým úřadem k 1. lednu běžného roku. 

Počet žáků 

Podle dokumentace škol vedené dle školského zákona. Přesněji se při stanovení 

počtu dětí a žáků vychází z dokumentace škol vedené podle školského zákona, a to 

ze stavu k 30. září roku, který bezprostředně předchází běžnému roku. 

Počet zaměstnanců 

Počet zaměstnanců vykázaný v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé 

činnosti a z funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů. Bere se celkový 

počet zaměstnanců vykázaných v České republice k 1. prosinci bezprostředně 

předcházejícího kalendářního roku. 

Saldo rozpočtu 

Je rozdíl mezi příjmy a výdaji rozpočtu. Pokud jsou plánované vyšší příjmy než 

výdaje, je saldo kladné, v opačném případě záporné. Ze salda rozpočtu rozhodně 

nelze odvodit, že obec hospodaří dobře či špatně. Posoudit hospodaření je mnohem 

složitější a saldo rozpočtu obce/městyse/města je pouze dílčí údaj. 

Upozornění. Splátky úvěrů nejsou vedeny jako rozpočtové výdaje a přebytky 

rozpočtu mohou být použity jednak na splácení úvěrů z minulosti nebo slouží 

k vytvoření finanční rezervy do budoucna na realizaci jiných projektů. Proto 

přebytek rozpočtu se rozhodně nerovná definici „to jsou peníze, které zbývají“. 

Záporné saldo rozpočtu znamená, že v rozpočtu jsou vyšší výdaje než příjmy. 

Chybějící prostředky pocházejí buď z úvěrů, nebo je ke krytí deficitu využito 

prostředků uspořených v minulosti. Záporné saldo znamená špatné hospodaření 

pouze v situaci trvalých deficitů a ty má v ČR hlavně státní rozpočet. 

Bez přebytků a deficitů nelze zajistit hospodaření, ale platí, že podle zákona by 

měly být rozpočty dlouhodobě vyrovnané. 

Provozní saldo 

Běžné příjmy – Běžné výdaje = Provozní saldo 

Součástí běžných výdajů jsou i opravy, které často působí pocitově jako investice. 

Podstatné je, aby bylo provozní saldo obce/městyse/města po snížení o splátky 

dluhů vždy kladné (výjimku může tvořit nárazově řešení problematiky cash flow 

a velké opravy). 

  



Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčína s analýzou financí a ratingem  06. 09. 2019 

        Číslovaná stránka 4/47 

Analýza finančního zdraví 

Doporučujeme zdvořile nejprve se seznámit s obsahem přílohy, která se věnuje 

obecně finančnímu (rozpočtovému) hospodaření samosprávy, viz Příloha 4. Úvod 

do finančního hospodaření samosprávy. 

Analýza 

Počet obyvatel1 města dlouhodobě klesal, pokles bohužel akceleroval a úbytek 

obyvatel město finančně značně oslaboval a patří mezi nejvýznamnější 

hrozby financí. Na počtu obyvatel závisí většina příjmů města (daňové příjmy). 

Za poslední 4 roky od roku 2015 do 2018 počet obyvatel poklesl o 930 (-1,9 %, 

s aktuálním ročním negativním dopadem do rozpočtu ve výši cca 15,4 mil. Kč). 

Počet obyvatel města byl k 1.1.2019 celkem 48 829. Sumárně za posledních 

10 let ubylo řádově 3,5 tis. obyvatel a s nimi město přišlo o 58 mil. Kč 

daňových příjmů. Na obyvatele připadalo v roce 2018 celkem 16,6 tis. Kč 

daňových příjmů (rok před tím to bylo 15 tis. Kč).  

Graf 1. Vývoj počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců v katastru Děčína 

Zdroj: MFČR, ČSÚ a www.cityfinance.cz 

 

1 Počet obyvatel podle údajů ČSÚ. Při stanovení počtu obyvatel obce se vychází ze stavu 

k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým 

statistickým úřadem. 
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Zaměstnanců2, kteří mají v katastru města místo výkonu práce za poslední 4 roky 

přibylo 762 (cca +3,7 %). Na území města bylo v roce 2018 evidováno celkem 

21 569 zaměstnanců, což přináší ročně do příjmů města cca 10,8 mil. Kč. Dle 

počtu zaměstnanců se stanovuje sice poměrně malá část na výnosu daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti3, ale ukazatel má výrazný sociální rozměr. Práci 

a podnikání se ve městě dařilo. 

Tabulka 1. Vývoj počtu obyvatel, žáků a zaměstnanců pracujících 

v katastru Děčína vybranými dopady do daňových příjmů 

 

Rok 2011 byl rokem, kdy Český statistický úřad prováděl sčítání lidu, domů a bytů. 

Ze sčítání lidu se vychází při stanovení počtu obyvatel pro rozdělování sdílených 

výnosů daní dle zákona č. 243/2000 Sb., o Rozpočtovém určení daní (tzv. „RUD“). 

Počet žáků4 ve školských 

zařízeních města je údaj, na kterém 

po novele RUD od roku 20143 záleží 

část daňových příjmů. Za poslední 4 

roky ubylo 164 žáků (-2,5 %) na 

celkem 6449 žáků. Městu bylo do 

sdílených daňových příjmů podle 

počtu žáků v roce 2018 převedeno 

cca 90,5 mil. Kč. Dle kritéria počtu 

 

2 Počet zaměstnanců vykázanému v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 

a z funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů, k celkovému počtu zaměstnanců 

takto vykázaných v České republice, a to podle stavu k 1. prosinci bezprostředně 

předcházejícího kalendářního roku. 

3 1,5 % celostátního výnosu daně se dělí mezi obce dle počtu zaměstnanců vykázanému 

v příloze k vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle zákona 

o daních z příjmů, a to k celkovému počtu zaměstnanců takto vykázaných v České 

republice k 1. prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního roku. 

4 Počet žáků podle dokumentace škol vedené dle školského zákona. Přesněji se při 

stanovení počtu dětí a žáků vychází z dokumentace škol vedené podle školského zákona, 

a to ze stavu k 30. září roku, který bezprostředně předchází běžnému roku. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Počet obyvatel 53 186 52 155 52 058 51 820 51 875 52 165 52 509 52 282 52 260 51 691 50 311 50 289 50 104 49 833 49 739 49 521 49 226 48 809

Počet zaměstnanců 21 292 20 817 20 691 20 196 19 914 20 490 20 382 20 067 18 843 18 372 19 100 18 515 19 198 20 387 20 807 21 081 21 622 21 569

Počet žáků 6 123 6 238 6 419 6 495 6 613 6 612 6 543 6 449

INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY

průměr za 

10 let
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

průměr od 

2014

Počet obyvatel 99,3 98,1 99,8 99,5 100,1 100,6 100,7 99,6 100,0 98,9 97,3 100,0 99,6 99,5 99,8 99,6 99,4 99,2 99,5

Počet zaměstnanců 100,8 97,8 99,4 97,6 98,6 102,9 99,5 98,5 93,9 97,5 104,0 96,9 103,7 106,2 102,1 101,3 102,6 99,8 102,4

Počet žáků 101,9 102,9 101,2 101,8 100,0 99,0 98,6 100,1

DOPAD ZMĚNY POČTU OBYVATEL NA DAŇOVÉ PŘÍJMY 
roční 

průměr od 

r. 2010

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Od 2015

Změna počtu obyvatel -383 -1 031 -97 -238 55 290 344 -227 -22 -569 -1 380 -22 -185 -271 -94 -218 -295 -417 -930

Změna daňových 

příjmů v tis. Kč změnou 

počtu obyvatel

-4 701 -8 210 -863 -2 276 570 3 008 3 861 -2 586 -223 -6 081 -15 002 -238 -2 148 -3 315 -1 177 -2 985 -4 447 -6 919 -14 351

Zdroj: ČSÚ, MFČR, www.cityfinance.cz

46 093
52 116 55 728 60 533

66 680

90 562
97 075

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

Dle kritéria počtu žáků převedeno do 
daňových příjmů v tis. Kč 

*predikce www.cityfinance.cz



Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčína s analýzou financí a ratingem  06. 09. 2019 

        Číslovaná stránka 6/47 

žáků se začínalo v roce 2013 na částce cca 40 mil. Kč. To znamená, že navzdory 

poklesu počtu žáků je financování školství velmi dobře zajištěno. Příjmy 

navýšil růst ekonomiky a zejména novela tzv. RUD v roce 2018, která způsobila, 

že město může počítat s částkou výhledově cca 15 tis. Kč na žáka. Vzhledem 

k jistotě příjmů na žáky jsou investice do školství finančně jedny 

z nejvýhodnějších. Školy, včetně školek jsou ale nadále závislé hlavně na 

dotacích státu. Rolí města je především péče o svěřený majetek školských zařízení. 

Děčínu se problém s úbytkem počtu obyvatel prohloubil a začal se 

projevovat negativně také u naplněnosti školských zařízeních, i když se dařilo práci 

a podnikání městu ubýval počet obyvatel a tento problém zůstává jednou 

z nejvýznamnějších finančních hrozeb.  

Tabulka 2. Vývoj vybraných ukazatelů příjmů a výdajů Děčína 

 

Saldo rozpočtu vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji za daný rok. Deficity jsou 

přirozenou součástí rozpočtu města v situaci zvýšených výdajů například na 

investice a opravy a říkají, že ten daný rok město realizuje více výdajů než příjmů, 

což je přirozené zejména, když město investuje. Přebytky období deficitů 

vyrovnávají. Svou roli zde hraje také řešení cash flow (tok příjmů a výdajů v čase) 

mezi roky, zejména v období projektů větších investičních dotací. Město obvykle 

střídáním deficitů s přebytky „finančně dýchá“.  

tis. Kč

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Daňové příjmy 463 244 495 580 537 568 541 100 589 342 595 691 529 011 552 417 546 937 544 555 581 883 609 647 622 792 678 120 742 010 809 888

2. Nedaňové příjmy 59 740 25 495 32 914 27 641 33 900 40 097 28 976 30 054 26 822 25 945 48 305 31 976 36 281 33 940 37 205 38 088

3. Kapitálové příjmy 132 084 108 735 137 911 49 116 46 267 223 616 30 317 14 314 10 533 8 925 6 661 8 758 3 777 8 260 25 367 8 373

4. Přijaté dotace 472 387 415 188 238 417 305 234 331 842 333 906 357 373 388 328 624 183 148 978 277 534 123 864 147 468 154 770 125 709 194 443

Příjmy celkem 1 127 455 1 044 997 946 810 923 092 1 001 350 1 193 310 945 677 985 114 1 208 475 728 404 914 384 774 244 810 317 875 090 930 291 1 050 792

5. Běžné výdaje 1 021 406 923 257 704 562 797 489 919 485 978 663 948 506 907 945 912 333 597 771 635 402 658 429 655 029 674 180 760 229 848 208

6. Kapitálové výdaje 120 977 69 618 147 465 102 864 172 170 107 603 114 815 271 742 365 271 150 354 47 000 88 691 115 028 80 236 92 005 183 168

Výdaje celkem 1 142 383 992 875 852 027 900 353 1 091 654 1 086 266 1 063 320 1 179 688 1 277 603 748 126 682 402 747 120 770 058 754 416 852 234 1 031 376

Saldo příjmů a výdajů -14 928 52 122 94 783 22 738 -90 304 107 043 -117 643 -194 574 -69 128 -19 722 231 982 27 124 40 260 120 674 78 057 19 416

tis. Kč

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Daňové příjmy 529 011 552 417 546 937 544 555 581 883 609 647 622 792 678 120 742 010 809 888

2. Nedaňové příjmy 28 976 30 054 26 822 25 945 48 305 31 976 36 281 33 940 37 205 38 088

3. Kapitálové příjmy 30 317 14 314 10 533 8 925 6 661 8 758 3 777 8 260 25 367 8 373

4. Přijaté dotace 357 373 388 328 624 183 148 978 277 534 123 864 147 468 154 770 125 709 194 443

Příjmy celkem 945 677 985 114 1 208 475 728 404 914 384 774 244 810 317 875 090 930 291 1 050 792

5. Běžné výdaje 948 506 907 945 912 333 597 771 635 402 658 429 655 029 674 180 760 229 848 208

6. Kapitálové výdaje 114 815 271 742 365 271 150 354 47 000 88 691 115 028 80 236 92 005 183 168

Výdaje celkem 1 063 320 1 179 688 1 277 603 748 126 682 402 747 120 770 058 754 416 852 234 1 031 376

Saldo příjmů a výdajů -117 643 -194 574 -69 128 -19 722 231 982 27 124 40 260 120 674 78 057 19 416

INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY INDEXY

průměr 

za 10 let
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

průměr za 

poslední 4 

roky

1. Daňové příjmy 103 104 99 100 107 105 102 109 109 109 107,4

2. Nedaňové příjmy 103 104 89 97 186 66 113 94 110 102 104,8

3. Kapitálové příjmy 103 47 74 85 75 131 43 219 307 33 150,5

4. Přijaté dotace 109 109 161 24 186 45 119 105 81 155 115,0

Příjmy celkem 101 104 123 60 126 85 105 108 106 113 108,0

5. Běžné výdaje 100 96 100 66 106 104 99 103 113 112 106,7

6. Kapitálové výdaje 125 237 134 41 31 189 130 70 115 199 128,3

Výdaje celkem 101 111 108 59 91 109 103 98 113 121 108,8

Zdroj: ČSÚ, MFČR, www.cityfinance.cz
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Podrobný vývoj salda rozpočtu znázorňuje následující graf. Celková bilance 

rozpočtu ukazuje, že za poslední 4 roky existoval přebytek 258 mil. Kč a za 

10 let hospodaření byl docílen přebytek 116 mil. Kč. Děčín hospodařil podle zákona 

rozpočtově vzorně. 

Graf 2. Vývoj salda rozpočtu Děčína 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

Graf 3. Vývoj příjmů a výdajů Děčína 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 
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Celkové příjmy a výdaje města měly poslední období progresivní trend, a to 

hlavně díky daňovým příjmům. Historicky byly příjmy a výdaje ovlivňovány vedle 

výkyvu a změn dotací a kapitálových příjmů také následujícími vnějšími faktory. 

V roce 2001 se nejvíce změnilo RUD tzv. velkou novelou. V roce 2003 vznikly 

obce s přenesenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem, v roce 2005 

se změnilo financování školství (pokles). Následovaly dopady finanční krize po roce 

2009 v roce 2012 došlo k přesměrování transferů sociálních dávek mimo rozpočty 

větších měst na úřady práce. Lepší vývoj daňových příjmů zajistila městu novela 

tzv. RUD v roce 2013, kdy pozitivně působil přesun příspěvků na žáky do 

daňových příjmů a dále též výrazně zapracoval dobrý vývoj ekonomiky ČR 

posledních let. Novely RUD v roce 2017 a 2018 byly v režii pro města a obce 

posíleného RUD sdílených daní. 

Podrobnější rozbor dopadů vybraných finančních mezníků do financí Děčína 

rekapitulujeme níže: 

1. Prodej akcií a podílů v letech 1999 a 2000. 

 
2. 2001 novela tzv. RUD – pozitivní dopad cca 100 mil. Kč. Velmi pozitivní 

dopad na příjmy města měla novela zákona o Rozpočtovém určení daní (tzv. 
„RUD“, zákon č. 243/2000 Sb.).  

 

3. 2002 ukončení činnosti okresních úřadů – negativní dopad do 

financí. Kompetence okresního úřadu přešly na město a na kraj. Na základě 

této fáze reformy veřejné správy od roku 2003 město disponuje dotacemi 

na přenesený výkon státní správy. Dotace však pokrývají náklady na 

přenesený výkon státní správy pouze sporadicky. Navíc od té doby na město 

stát převáděl a převádí další povinnosti bez odpovídajících financí. 

Hospodaření města od roku 2002 zkresluje financování přeneseného výkonu 

státní správy.  

 

4. 2005 změna financování školství z dotací – pouze „optický“ dopad na 

finance. Došlo ke změně finančního toku dotací do školství, které již od té 

doby neplynou přes rozpočet města. Projevilo se to jen opticky, výrazným 

poklesem dotačních transferů.  

 

5. 2008/2009 světová finanční krize – negativní dopad cca 90 mil. Kč. 

Město vycházelo z prognóz MF ČR a počítalo s růstem daňových příjmů více 

než 8%. Místo toho se stal v roce 2009 realitou 11% propad, tedy pokles 

daňových příjmů o 66,6 mil. Kč! Město také prodalo v roce 2008 podíl v 

Technických službách města Děčín.  

 

6. 2010 – Značné zadlužení města. Důvodem byly vysoké požadavky na 

investice v rámci realizace IPRM (Integrovaného plánu rozvoje města) tlačí 

město do dluhů a kladou větší požadavky na budoucí výdaje na údržbu 

(odpisy) a provoz. Město nemá kde brát. Město vypracovalo finanční 

plán na financování IPRM.  
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7. 2012 – Změna financování sociálních dávek. Pokles běžných příjmů 

i výdajů města v roce 2012 řádově o 260 mil. Kč byl dál převážně odlivem 

agendy vyplácení sociálních dávek na úřady práce. Tím vzrostl podíl 

provozního salda Děčína na běžných příjmech z 5 na 9 % (republikový 

průměr byl v té době 20 %!).  

 

8. 2018 novela RUD přidala městu, zejména posílením podílu na DPH, celkem 

cca 25 mil. Kč k běžnému růstu daňových příjmů. Spolu s výborným 

vývojem ekonomiky to znamenalo pokračování období skvělého růstu 

daňových příjmů. 

Graf 4. Vývoj struktury příjmů Děčína 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

Struktura příjmů vykazovala dosti zásadní posílení a udržení stability. 

Zásadní stabilita je odvozena od převažujícího vlivu daňových příjmů. Dominantní 

role daňových příjmů je rozhodujícím faktorem stability příjmů (v předchozích 

grafech výše bíle vyznačený podíl) a je zásadní také pro budoucnost příjmů 

města.  

Nedaňové příjmy města představovaly v roce 2018 pouze 4 % všech příjmů 

ve výši cca 38 mil. Kč. Zdrojem nedaňových příjmů byly především příjmy z vlastní 

činnosti cca 20 mil. Kč z toho necelé 3 mil. Kč z pronájmů majetku. Více než 

9 mil. Kč pocházelo ze sankcí a zbytek představovaly ostatní nedaňové příjmy jako 

přijaté nekapitálové příspěvky, pojistné náhrady apod. Výhodou nedaňových 

příjmů je, že nereagují tak citlivě na vývoj ekonomiky a změny zákonů jako daňové 

příjmy.  
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Graf 5. Vývoj nedaňových příjmů Děčína tis. Kč 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

Graf 6: Vývoj daňových příjmů Děčína v tis. Kč 

Zdroj: MF ČR, www.cityfinance.cz 
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Graf 7: Vývoj struktury a změn daňových příjmů Děčína 

Zdroj: www.cityfinance.cz 

Daňové příjmy tvořily v roce 2018 celkem 77 % (více než 3/4) všech příjmů. 

Meziroční růst výnosů daňových příjmů města o cca 68 mil. Kč (+9,1 %) zajistily 

v absolutním vyjádření především výnosy DPH cca +54 mil. Kč (+18,1 %) a daně 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti cca +21 mil. Kč (+13,7 %). Znatelnější 

pokles nastal u výnosů z hazardu -7,2 mil. Kč, v grafu a tabulce je součástí 

místních poplatků. Budoucnost 2019 a dále potáhne nahoru zejména výnos ze 

závislé činnosti fyzických osob. Podrobný dlouhodobý vývoj daňových příjmů 

znázorňují předchozí grafy a tabulka dále. 
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Tabulka 3. Podrobný vývoj daňových příjmů Děčína 

Zdroj: MF ČR, www.cityfinance.cz 

Daňové příjmy v hlubší minulosti měly pro město zajímavý průběh. Po jejich 

úpadku v roce 2009 (finanční krize), kdy zažívaly horší období do roku 2012. Po 

novele RUD na rok 2013 by nastal obrat. Novela 2017 a zejména v roce 2018 

účinná novela RUD zajistily městu výborný růst daňových příjmů. Díky 

novelám RUD a vývoji ekonomiky patřily poslední 3 roky k nejlepším pro 

daňové příjmy. K dynamickému růstu výnosů daní posledních let přispěly také 

změny zákonů s dopadem do lepšího výběru daní. Doping daňových příjmů 

změnami zákona o RUD skončil rokem 2018. 

Poslední novela RUD na rok 2018 zajistila příliv daňových příjmů a další přírůstek 

daňových příjmů plynul z přirozeného růstu ekonomiky. Novela RUD v roce 2018 

městu přidala za vládou dříve uzmuté podíly na DPH (z titulu později zrušené 

důchodové reformy) a také kompenzovala odebrání výnosu z podnikání fyzických 

osob (bylo uzmuto v roce 2017 celkem 30 % lokálního výnosu). Celkově je 

podoba RUD pro město velice příznivá ovšem je třeba počítat výhledově se 

zpomalením dosavadního růstu daňových příjmů. 

Indexy 88,8 104,4 99,0 99,6 106,9 104,8 102,2 108,9 109,4 109,1 INDEXY

Změna v 

tis. Kč

Bilance (tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2018/ 

2017

2018-

2017

1. Daňové příjmy: 595 691 529 011 552 417 546 937 544 555 581 883 609 647 622 792 678 120 742 010 809 888 109,1 67 878

1111 DPFO ZČ: 110 164 101 016 104 842 109 132 108 748 114 674 116 512 122 804 139 294 156 031 177 376 113,7 21 345

1112 DPFO OSVČ: 22 754 12 868 14 817 4 087 6 671 9 088 6 469 7 235 15 857 4 949 3 955 79,9 -993

1113 DPFO zvláštní sazba (z 

kapitálových výnosů): 9 181 8 880 8 918 9 564 11 060 11 457 13 005 13 824 14 034 13 845 15 626 112,9 1 782

1121 DPPO: 159 726 110 797 108 656 100 139 108 783 112 542 124 497 128 313 145 025 147 400 143 479 97,3 -3 921

1122 DPPO za obce: 3 748 21 663 4 406 5 305 3 382 4 911 5 396 6 052 4 825 6 788 10 339 152,3 3 551

1211 DPH: 228 309 221 160 234 368 237 550 219 297 240 613 253 109 255 163 265 797 298 959 353 136 118,1 54 177

133 až 135 +1381 Místní 

poplatky a ostatní DP včetně 

hazardu: 19 090 17 842 33 764 37 480 49 239 46 785 48 038 45 920 50 352 70 271 62 076 88,3 -8 195

1361 Správní poplatky: 26 418 18 590 16 758 19 121 9 831 14 563 15 025 15 087 15 150 15 201 15 848 104,3 647

1511 Daň z nemovitostí: 16 301 16 195 25 890 24 559 27 544 27 248 27 596 28 393 27 785 28 568 28 053 98,2 -514

Sumární přehled daňových 

příjmů v tis. Kč
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2018/ 

2017

2018-

2017

DPFO 142 099 122 763 128 576 122 784 126 479 135 220 135 986 143 864 169 186 174 824 196 958 112,7 22 134

DPPO 163 474 132 460 113 061 105 443 112 165 117 454 129 893 134 366 149 850 154 188 153 818 99,8 -370

DPH 228 309 221 160 234 368 237 550 219 297 240 613 253 109 255 163 265 797 298 959 353 136 118,1 54 177

Poplatky a ostatní DP 45 508 36 432 50 522 56 601 59 070 61 349 63 063 61 007 65 503 85 472 77 924 91,2 -7 548

DZN 16 301 16 195 25 890 24 559 27 544 27 248 27 596 28 393 27 785 28 568 28 053 98,2 -514

Použité zkratky: DP - daňové příjmy DZN - daň z nemovitostí

DPH - daň z přidané hodnoty

DPFO ZČ - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

DPFO - daň z příjmů fyzických osob

DPFOP (OSVČ) - daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 

DPPO - daň z příjmů právnických osob
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Graf 8: Vývoj mimořádných příjmů Děčína 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

Mimořádné příjmy za poslední 4 roky od roku 2015 do roku 2018 docílily téměř 

186 mil. Kč, z toho představovaly 140 mil. Kč investiční přijaté dotace a zbytek 

doplňovaly kapitálové příjmy. Město za stejné období investovalo více než 

470 mil. Kč. Za uvedené poslední 4 roky mimořádné příjmy kryly přibližně 

1/3 investic města (viz další grafy).  

Graf 9. Mimořádné příjmy a investice Děčína 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz  
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Investiční aktivita města zažívá renesanci.  Město investovalo za poslední 

4 roky celkem 470 mil. Kč. Správnou politikou byly zvýšené investice do 

rozvoje, zapojování rezerv a přebytků a zároveň výrazně nižší závislosti na 

dotacích. Investiční dotace hrály slabší roli, když kryly poslední 2 roky maximálně 

1 Kč z 10 ti Kč investovaných. Město tím značně finančně získalo. Praxe ukazuje, 

že dotace investiční akce nejen výrazně zdražují a komplikují, značně prodlužují 

přípravu a realizaci akcí a tím opět zásadně zdražují projekty tím, jak každý 

ztracený rok rostou ceny např. stavebních prací (o cca 15 % ročně, mzdy apod.). 

Akce realizované z dotací tak v průběhu 4 let můžou zdražit investici až násobně. 

Proto se také vyplácí městům v poslední době investovat spíše z levných 

úvěrů než z dotací. Systematicky tento názor zastává též MF ČR (odbor 12). 

Graf 10. Investice a jejich krytí z dotací a vlastních zdrojů Děčína 

Zdroj: MF ČR, propočty www.cityfinance.cz 
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Graf 11. Vývoj struktury výdajů Děčína 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz  
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Výdaje Děčína ukázaly příznivý trend a finanční kondice města se zlepšovala i ve 

vztahu k jeho schopnosti pečovat finančně o dosavadní majetek. Podstatné bylo, 

že se městu od roku 2012 zlepšil vlastní prostor k investicím a opravám i po 

zohlednění nutné reprodukce majetku města (viz na předchozím grafu 

zelený sloupcový). V roce 2012 městu zbývalo z běžných příjmů po odpočtu 

provozních výdajů bez oprav a odpočtu nutné reprodukce majetku 49 mil. Kč, 

v roce 2014 již zbývalo 86 mil. Kč a za rok 2018 to bylo již téměř 188 mil. Kč! Je 

tedy zřejmé, že město má dostatečnou finanční kondici na údržbu, opravy, 

a dokonce již i rozumné budování a rozvoj svého majetku. Vždy je 

podstatné, jak se akce dotknou provozních výdajů a jak zvýší odpisy, jinak řečeno, 

jak objemově a provozně náročný majetek město vybuduje. 

Graf 12. Podíl oprav na běžných výdajích Děčína 

Zdroj: MFČR, propočty www.cityfinance.cz 

 

Nejvyšší nárůsty běžných výdajů zaznamenaly vedle nákupů, souvisejících 

s opravami platy a neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím. 

Podstatné je, že běžné příjmy měly příznivější vývoj než běžné výdaje bez oprav. 

Město tedy dobře zvládlo korigovat růst běžných výdajů, ale přesto pozor na 

růsty rizik provozních výdajů do budoucna, kdy již neporostou tak výrazně 

daňové příjmy.  
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Graf 13. Podrobnější vývoj vybraných běžných výdajů Děčína 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

Jeden z klíčových údajů pro sledování finančního zdraví města je za normálních 

okolností ukazatel provozního salda hospodaření, který znamená rozdíl mezi 

běžnými příjmy (včetně neinvestičních dotací) a běžnými výdaji. Za běžné příjmy 

označujeme všechny příjmy, vyjma kapitálových příjmů (prodejů majetku) 

a investičních dotací. Běžné výdaje jsou výdaje na běžný provoz a údržbu, včetně 

obnovy majetku (neinvestiční opravy). Jsou to tedy všechny výdaje vyjma investic. 

Provozní saldo hospodaření znamená fakticky vlastní finance, které ročně zbývají 

na „volnou útratu“, tedy na investice, ale také na budoucí reprodukci majetku, na 

splátky dluhů či na úspory, a tedy tvorbu rezerv. Proto banky při žádostech o úvěr 

stav a vývoj ukazatele provozního salda velmi bedlivě posuzují a sledují ho také 

v průběhu čerpání a splácení úvěru. Ovšem banky zajímá hlavně to, zda bude mít 

samospráva na splátky, ale už se nezajímají tolik o stav majetku, pokud jím 

samospráva neručí za úvěr.  Provozní saldo vyjadřuje jakousi „roční finanční sílu“ 

samosprávy, a tedy ročně potenciál pro investice, ale také pro obnovu majetku 

samosprávy, splácení dluhů na tvorbu finančních rezerv apod. Ale je snižováno 

opravami, ty provozní saldo zkreslují.  

Provozní saldo mělo v absolutním vyjádření výborný trend navzdory 

zkreslení provozního salda směrem dolů vlivem zvýšených oprav. Provozní saldo 

se z hodnot -34 mil. Kč v roce 2009 vyhouplo na 156 mil. Kč v roce 2018 

(16 % běžných příjmů, průměr v ČR byl 25 %). V absolutním vyjádření se jednalo 

o historicky nejlepší výsledek Děčína. Provozní saldo posuzují především 

banky při žádostech o úvěry, ale podle nás to není ten nejhlavnější ukazatel, 

srážely ho uváděné opravy, což později očistíme. Evidentní bylo zejména to, že 

město se ze situace, kdy negenerovalo dostatek financí na splátky svých dluhů 
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dostalo již nástupem roku 2014 do situace, kdy bylo schopné z běžných příjmů 

zajistit splátku svých závazků. Od roku 2016 již město bez problémů zajistilo 

splátky, a ještě většinou přes 100 mil. Kč městu zbývalo. Excelentní práce 

ekonomického managementu podpořil dobrý ekonomický vývoj i změny 

zákonů, zejména RUD. Celkově lze vývoj financí od roku 2009 a výsledky 

ekonomického managementu města označit za skvělý příklad zotavení z města. 

Tato tvrzení dokládá ostatně dosavadní vývoj provozního salda podrobně 

v grafech a tabulce dále. 

Graf 14. Vývoj provozního salda Děčína 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

Graf 15. Vývoj provozního hospodaření Děčína 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 
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Graf 16. Vývoj provozního salda Děčína po úhradě splátek dluhů 

 

Graf 17. Porovnání vývoje provozního salda Děčína s průměrem v ČR 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz  

Tabulka 4. Vývoj provozního salda Děčína 

Zdroj: MFČR, propočty www.cityfinance.cz 
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Údaje (čísla značí druhové členění rozp. skladby) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Změna od 2013

1+2+4

1

Běžné příjmy (včetně neinvestičních 

dotací)
954 329 914 354 954 465 957 100 657 117 720 759 730 645 757 576 813 993 904 925 1 004 304

5 Běžné výdaje (provozní) 978 663 948 506 907 945 912 333 597 771 635 402 658 429 655 029 674 180 760 229 848 208

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 8 686 0 22 901 253 888 82 773 198 110 47 241 84 717 20 080 73 526 39 522

PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) -24 334 -34 152 46 520 44 768 59 346 85 357 72 217 102 546 139 813 144 696 156 096

Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis. Kč) -33 020 -34 152 23 619 -209 120 -23 427 -112 752 24 976 17 829 119 733 71 170 116 573

% Podíl provozního salda na běžných příjmech -3% -4% 5% 5% 9% 12% 10% 14% 17% 16% 16%

REPUBLIKOVÝ PRŮMĚR % podílu 

provozního salda na běžných příjmech 24% 17% 22% 18% 20% 24% 22% 25% 27% 26% 25%

Stav na bankovních účtech (tis. Kč) 122 704 7 319 19 696 31 134 51 743 108 907 137 746 128 731 216 946 235 951 240 198 tis. Kč

Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + 

stav na bankovních účtech předchozího 

roku (tis. Kč)

-17 360 88 553 30 938 -189 424 7 707 -61 010 133 883 155 575 248 464 288 116 352 524
Suma od 

2015

Změna běžných příjmů (tis. Kč) 33 064 -39 975 40 111 2 635 -299 983 63 642 9 886 26 930 56 418 90 932 99 380 273 659

Změna běžných výdajů (tis. Kč) 59 178 -30 157 -40 560 4 387 -314 561 37 630 23 027 -3 399 19 151 86 049 87 980 189 780

http://www.cityfinance.cz/
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Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčína s analýzou financí a ratingem  06. 09. 2019 

        Číslovaná stránka 20/47 

Do obnovy majetku města směřoval významný objem financí. Tento vliv, jak je 

zřejmé z dosud uvedeného, způsoboval srážení provozního salda opticky níže 

v přímé vazbě na objem realizovaných oprav. Majetek Děčína, přesněji jen 

stavby představují z rozvahy téměř 3 mld. Kč v roce 2018, to bez majetku 

v organizacích a společnostech. Samotné město potřebuje na reprodukci 

dlouhodobého majetku typu staveb ročně alespoň cca 62 mil. Kč5. Skutečná 

potřeba bude s jistotou vyšší neb účetnictví v případě veřejné správy bohužel 

neodráží skutečnou hodnotu, a hlavně stav majetku. Odpisy mohou být také 

sníženy tak, že jsou časově více rozloženy a vybraný majetek svěřen do organizací, 

které jsou závislé na finančních zdrojích města. Obnova majetku města je vždy 

vícezdrojová a realizuje se především třemi způsoby: 

1. způsobem běžných výdajů (účet 511 – opravy a udržování);  

2. investicemi;  

3. příspěvky na obnovu majetku organizacím a společnostem města (investičními 

i neinvestičními). 

Do obnovy majetku města směřovaly opravy a investice (vyplývá z dalšího 

grafu). Červená čára představuje odpisy, tedy minimální potřebnou částku 

na obnovu majetku z účetnictví, modře jsou opravy a udržování (bez oprav 

realizovaných příspěvkovými organizacemi a obchodními společnostmi) a bílé 

sloupce jsou investice. Za poslední 4 roky od roku 2015 do roku 2018 město 

vynaložilo do majetku samo přímo více než 761 mil. Kč (cca 470 mil. Kč 

investicemi a zbytek opravami). Na pouhou reprodukci by dostačovalo 

cca 245 mil. Kč. Přístup města k zajištění financí na reprodukci majetku, 

budování a opravy byl jednoznačně excelentní. 

Graf 18. Financování obnovy a budování majetku Děčína v tis. Kč 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

 

5 Odpisy – obce od roku 2012 povinně odpisují a odpisy mají sloužit k financování oprav 

a obnovy dosavadního majetku. Tento údaj je zjištěn z účetního výkazu zisku a ztrát (tzv. 

výsledovka, účet 551).   

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Výdaje na opravy a udržování 38 599 71 945 71 784 55 994 57 697 83 673 93 281

Investice 150 354 47 000 88 691 115 028 80 236 92 005 183 168

Odpisy dlouhodobého majetku* 48 745 53 494 57 669 58 835 62 727 61 692 61 523
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Dostáváme se k nejdůležitějšímu údaji celé analýzy. Nyní zohledníme opravy, 

které konečně přičteme k provoznímu saldu (rozdíl běžných příjmů a běžných 

výdajů), dostaneme celkovou výši roční finanční kondice města, viz grafy dále 

(s vyjádřením splátek dluhů). Finanční kondice Děčína byla od roku 2012 ve 

výborném trendu. Finanční kondice Děčína se z 98 mil. Kč v roce 2012 zvýšila 

na 249 mil. Kč v roce 2018. To byly peníze z ročních běžných příjmů, které 

mohla samospráva po úhradě provozu nasměrovat do oprav, investic a na splátky 

dluhů nebo do rezerv. Pro zajímavost konzervativní výhled pracuje se 160 mil. Kč. 

Graf 19. Vývoj finanční kondice Děčína bez finančních rezerv  

Zdroj: MFČR, propočty www.cityfinance.cz 
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Rozdíl mezi celkovými běžnými příjmy a běžnými výdaji sníženými o opravy byl 

v roce 2018 již velmi dobrých až výborných 25 % běžných příjmů (za výborný 

docilovaný výsledek v ČR bývá považováno běžně již cca 33 %, ale u větších měst 

je to méně neb jsou zatížena větší agendou přeneseného výkonu státní správy). 

Ukazatel vyjadřuje podíl z běžných příjmů po úhradě provozu, který zbývá 

samosprávě k rozhodování. Opět je tu však také ještě zkreslení směrem dolů u 

výdajů posílaných organizacím a společnostem na opravy. 

Graf 20. Stav celkového finančního prostoru Děčína v roce 2018 

z běžných příjmů  

 

Graf 21. Vývoj vlastního finančního potenciálu Děčína, včetně rezerv bez 

oprav a s opravami 

 

754 927; 75%

249 377; 25%

2018 - Celkový finanční prostor z běžných příjmů ke krytí dlouhodobých závazků 
samosprávy (včetně závazků současných) v tis. Kč

Běžné výdaje snížené o opravy a udržování poz. nezahrnuje splátky dlouhodobých závazků

Celkový prostor ke krytí dlouhodobých závazků samosprávy, oprav a investic www.cityfinance.cz
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Zdroj: MFČR, propočet www.cityfinance.cz 

Děčín až do roku 2013 zápasil s finanční likviditou, ale dobrý trend ekonomiky 

a skvělá práce finančního managementu města přivedli město do nejvyšších 

objemů vlastního finančního potenciálu v historii města, který byl v moci 

rozhodování samosprávy po úhradě provozu. Děčín se stal spolu např. s Jabloncem 

vzorem velkého města, které vyloženě finančně „povstalo z popela“.  

Graf 22: Stavy na bankovních účtech vs. opravy a investice Děčína 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 
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Graf 23: Stavy na bankovních účtech a provozní saldo Děčína 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

Děčín disponoval na konci roku 2018 finanční rezervou6 cca 240 mil. Kč. 

Rozpočet na 2019 zapojuje veškeré rezervy do investic (plánují se investice za 

343 mil. Kč a k tomu opravy za cca 98 mil. Kč). Účty mají být prakticky vyčerpané. 

Finanční likvidita města byla dosud výborná, výhledově ji bude město řešit. 

Očekáváme ale letos navíc o cca 30 mil. kč vyšší daňové příjmy než rozpočet. 

Graf 24. Vývoj finančních rezerv Děčína, včetně rozpočtu 2019 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz ***k 30.6.2019 z validovaných dat MF ČR MONITOR 

 

6 Základní běžný účet a účty fondů. Součty účtů 068+231+236+241. 
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Stav na bankovních účtech (tis. Kč) 42 521 5 192 129 426 120 664 15 661 122 704 7 319 19 696 31 134 51 743 108 907 137 746 128 731 216 946 235 951 240 198
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Graf 25. Vývoj úvěrů a splátek dlouhodobých úvěrů Děčína 

Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz 

Dluh a další dlouhodobé závazky. Děčín měl k 31. 12. 2018 velmi nízký zůstatek 

dluhu cca 13 mil. Kč. Dluh existuje vůči Americkým společnostem a je splatný 

jednorázově k 31. 12. 2025. K dluhu přistoupila společnost Termo, a. s., která se 

zavázala jej v termínu splatit. Ke noci roku 2019 se plánuje dluh od Komerční 

banky, a. s. v celkové výši 60 mil. Kč s tím, že město od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 

splácí měsíčně 2 mil. Kč a od roku 2020 budou rovnoměrné měsíční splátky 

vypočtené dle skutečně vyčerpaných prostředků k 31. 12. 2019, (při úplném 

vyčerpání úvěru by rovnoměrná splátka byla 2.016 tis. Kč měsíčně), konečný den 

splatnosti je 31. 12. 2021. Úrok je extrémně nízký 1M PRIBOR + 0,03 % p. a. 

Strop bezpečné zadluženosti je možno stanovit s vysokou opatrností na 

cca 1,2 mld. Kč7, a to zároveň zohledňujeme rostoucí finanční rizika a jsme pod 

bankovním limitem. Dosaženo to je díky dosud výbornému trendu finanční kondice 

 

7 Jedná se o odborný odhad. Vycházíme z výše a trendu provozního salda, výdajů na 

opravy, stabilitě a trendu běžných příjmů, výhledu daňových příjmů, struktury a trendu 

výdajů a zohledňujeme vnější i vnitřní rizika. Provozní saldo a výdaje na opravy jsou 

zdrojem umořování dluhu a předpokládáme, že samospráva by měla být schopná 

nejpozději do 10-ti let, ideálně většinou do 5 let bez komplikací vytvořit finance na úplné 

umoření dluhu. Dluh je nutné do max. 20 let bezpečně splatit tak, aby byl zajištěn běžný 

provoz a reprodukce majetku a samospráva mohla nadále plnit úkoly dalších oprav 

a investic. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019

rozpočet
***

Dlouhodobé úvěry (splatné
dlouhodobé závazky)

301 740 339 661 165 670 169 505 108 501 88 909 30 079 13 480 61 862

Uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých půjčených prostředků

253 888 82 773 198 110 47 241 84 717 20 080 73 526 39 522 12 096

Dlouhodobé úvěry a splátky dlouhodobých závazků v tis. Kč
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a zároveň značné stabilitě příjmů Děčína s velmi nízkou závislostí na dotacích. 

V roce 2016, kdy jsme dělali analýzu pro Děčín naposledy, byl limit bezpečného 

dluhu jen 700 mil. Kč. Počítáme, že městu porostou provozní výdaje a náklady 

a ochladí se růst daňových příjmů. Připomeňme, že město generovalo 

v posledních pěti letech z běžných příjmů po úhradě provozu trvale ve výborném 

trendu od 144 mil. Kč do 249 mil. Kč v roce 2018 (za poslední 2 roky to bylo 

přes 225 mil. Kč ročně). Rozpočet 2019 uvádí po započítání rezerv cca 180 mil. Kč 

a výhled počítá obezřetně se 160 mil. Kč, data minulosti viz Graf 19 Vývoj 

finanční kondice Děčína bez finančních rezerv. Z uvedené částky je možné 

realizovat splátky dluhů, opravy, investice, ale také tvořit rezervy. Při docílení 

stropu zadluženosti by směřovalo na splátky 60 mil. Kč bez úroků (20letá 

splatnost, úrok při 3 % p. a. max cca 36 mil. Kč), tj. i s úroky směřovalo na 

splátky max. cca 96 mil. Kč. Při docílení stropu zadluženosti by tedy s rezervou 

aktuálně alespoň 100 až 150 mil. Kč ročně mělo zbýt na další opravy, investice 

a výdaje.  

Další dlouhodobé závazky spočívají v tom, že rozpočet kryje finančně velmi 

rozumně investice projektů školství (zateplování), sportu (multifunkční 

sportoviště), opravy a modernizace majetku.   

 

Dlouhodobé pohledávky8 mělo město v roce 2018 prakticky nulové, a proto 

nehrají roli ani ve výhledu. 

Graf 26. Vývoj dlouhodobých pohledávek Děčína 

 
Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz  

 

8 účty 462 až 471 z účetního výkazu rozvahy. 
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Závěr finanční analýzy  

Děčín překonal plánované finanční cíle od poslední analýzy a výhledu z roku 2016 

a nadále se zlepšilo finanční zdraví města. Celkem se za poslední dekádu, od kdy 

realizujeme finanční poradenství, Děčínu zásadně změnily finance a bez nadsázky 

lze říci, že z finančního hlediska Děčín po finanční krizi doslova „povstal z popela“ 

jako bájný Fénix a je vzorem složité, ale dosud úspěšné cesty ozdravení svých 

financí, která by ještě neměla být zcela uzavřená.  

Finanční zdraví Děčína hodnotíme aktuálně téměř nejlepší známkou A+A 

(první číslo finanční kondice, druhé momentální stav financí. POZ. v roce 2016 to 

bylo B-A-). Tuto známku opíráme o: 

• A+ (výbornou) finanční kondici města, především o stabilně výborný trend 

hodnoceno zejména provozním saldem při zohlednění oprav. Příjmy města byly 

zdravé s důrazem na daňové příjmy a s velmi nízkou závislostí na dotacích. 

Přesto město značně omezoval dosud poměrně značný úbytek obyvatel, který 

město připravil za posledních 10 let o cca 58 mil. Kč ročně na daňových 

příjmech (ubylo 3,5 tis. obyvatel). Město však přesto dokázalo zajistit splátky 

závazků a k tomu vysoké investice a opravy. Děčín příkladně využívá naplno 

svůj finanční potenciál k rozvoji. Přesto, že ubývalo obyvatel i žáků, dařilo se 

ve městě podnikání a práci. Financování školských zařízení bylo změnou zákona 

od roku 2018 zvýhodněno, takže navzdory úbytku žáků je situace financování 

školství z hlediska zajištění vlastních zdrojů města na školství stabilní 

(v ostatním záleží, jak dopadne reforma financování školství). Excelentní bylo 

finanční zajištění reprodukce a modernizace majetku města. Město má finance 

na reprodukci i rozumný rozvoj svého majetku, opravy a investice. Město také 

správně uplatňovalo plánování rezerv v rozpočtu na straně příjmů.  

 

• A (výborný) stav financí zakládáme na dosud výborné finanční likviditě, nízkém 

a velmi levném dluhu a rezervách.  I když likviditu bude muset město výhledově 

řešit s ohledem na zapojení rezerv do investic, dle plánu rozpočtu 2019. 

Obrázek 1. Rating - hodnocení finančního zdraví Děčína  

 

:| :)

A A Výborný

B B Velmi dobrý

Stav financí C C Dobrý

D D Dostatečný

E

:|

E Nedostatečný

:( E D C B A

Finanční kondice

 "síla, power"

POZ. Škála známkování A nejlepší, město pak představuje symbol planetky.

Čím dále a výše od "slunce" se v matici planetka nachází, tím lepší finanční zdraví.

© Ludek Tesař, Cityfinance, www.cityfinance.cz
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Děčínu zbývalo z běžných příjmů po úhradě provozu vyjma oprav v roce 2018 

cca 249 mil. Kč viz strana 21. Z této částky město zajistilo cca 40 mil. Kč na 

splátky dluhů a potřebuje alespoň cca 62 mil. Kč ročně na reprodukci svého 

majetku. Likvidní finanční rezervy města mají být na konci roku 2019 vyčerpané 

použitím na investice. Očekáváme však na rozdíl od rozpočtu 2019 předběžně 

o cca 30 mil. Kč lepší plnění daňových příjmů.  

Tabulka 5. SWOT analýza financí města (řazeno dle významu sestupně) 

Silné stránky financí Slabé stránky financí 

Výborný trend výsledků provozního salda po zohlednění 

oprav. 

Poměrně značný úbytek obyvatel 

i žáků omezuje daňové příjmy. 

Stabilní základna příjmů s důrazem na daňové příjmy 

a velmi nízkou závislostí na dotacích. 

Nástupem roku 2020 slabší, ale 

snadno řešitelná finanční likvidita. 

Výrazné oživení oprav a investic města v poslední době.  

Velmi nízké a extrémně levné zadlužení.  

Přírůstek počtu zaměstnanců.  

Realistické finanční plánování a rezervy v rozpočtu na 

straně příjmů. 

 

Příležitosti financí Ohrožení (rizika) financí 

Zavádění nových technologií a investice 

snižující provozní výdaje a zlepšující komfort 

služeb (zateplování, energie, modernizace atp.) 

Udržitelnost finanční kondice = Zvýšené 

finanční nároky na rozpočet města na krytí 

provozních výdajů (platy, ceny, příspěvky…) 

v kombinaci s ochlazením růstu daňových 

příjmů.  

Investice do dalšího zatraktivnění města, 

zejména do technologií a majetku 

vytvářejících podmínky pro podnikání a bydlení. 

Stagnace ekonomiky ČR. 

Uvážlivé využití dotací období (2014-2020). Nové povinnosti města (kompetence) 

převáděné státem bez financí. 

Rizika pro finance města posilují, zejména vnější hrozby, zdražování 

provozu a investic. Jsou tu rizika s ohledem na růst cen především platů, energií, 

stavebních prací apod. Je třeba počítat s tím, že tlaky na růst provozních výdajů 

příliš nepoleví, ale naopak růst běžných příjmů, zejména daňových, rozhodně 

zvolní. Riziko je také v Děčíně úbytek obyvatel a žáků a možný nedostatek 

kvalitních dodavatelů a zaměstnanců na trhu. Budování a rozvoj infrastruktury pro 

podnikání a bydlení a investice do technologií a modernizace mohou hrozby 

výrazně snížit. Příležitosti vidíme v pokračování příprav a realizace investic, 

oprav a modernizace dosavadního majetku a infrastruktury města. Bezpečné jsou 

investice zejména do školství, ale rozumné jsou jakékoliv investice zlepšující 

infrastrukturu a podmínky pro podnikání a bydlení.  
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Střednědobý výhled rozpočtu 

Děčín dostojí svým dosavadním dlouhodobým závazkům. Pro střednědobý 

výhled rozpočtu je výchozím rok 20209 (dle zákona) a je koncipován do roku 2024 

(na 5 let). Pro přehlednost uvádíme také data rozpočtu 2019. 

Ve výhledu zohledňujeme rostoucí finanční rizika jako je stagnace ekonomiky 

a růst provozních výdajů, platů atd.  

Doporučení (řazeno dle významu sestupně) 

1. Zachovat dosavadní důraz na investice a opravy a také nadále minimálně 

zachovat a zároveň využívat naplno finanční potenciál města k růstu. Posílit 

finanční likviditu nástupem roku 2020, možností je sáhnout v případě 

potřeby k limitu Investičního úvěrového rámce až 1,2 mld. Kč, což je 

zároveň aktuálně bezpečný strop dluhu města. Doporučujeme obezřetně 

nastavit zadávací podmínky, zejména: 

Delší čerpání, např. od 2020 až do 2024 při zachování výhody nedočerpat, bez 

sankcí předčasně splácet, bez poplatků za rezervaci zdrojů atp. Úrok by měl být 

výhledově pod 3 % p. a. Je potřeba vidět, že investice budou rychle zdražovat spolu 

se zdražováním stavebních zakázek, takže nízká cena dluhů se městům většinou 

vyplatí, a to často i s porovnáním s dotacemi, které jsou časově a administrativně 

náročné a akce často výrazně prodražují a obsahují většinou podivuhodné až 

sporadické podmínky udržitelnosti. 

2. Nepřijímat žádná opatření snižující příjmy města, dokud nebude situace 

financí zcela bezpečná. Naopak doporučujeme podpořit a přijmout 

automatické valorizace všech příjmů, které hradí městu a jeho organizacím 

a společnostem zákazníci (poplatky za odpady, dopravu, vodné a stočné, nájmy 

a pronájmy majetku apod.). To pomůže stabilizovat situaci s ohledem na inflaci. 
 

3. Doporučujeme pokračovat v důrazu na provozní střídmost, pokud chce 

město udržet výbornou finanční kondici bude se muset zaměřit na snížení rizik 

souvisejících s růstem provozních výdajů a ochlazením běžných příjmů. Zásadní 

bude výrazně zmírnit vysoký růst provozních výdajů, který již nevyrovná, tak 

jako dosud, vysoký přírůstek běžných příjmů. Běžné příjmy by měly vykazovat 

vždy lepší vývoj než běžné výdaje, a to i v rozpočtech (opravy stranou). 
 

4. Výhledově nesnižovat vlastní finanční rezervy pod cca 10 mil. Kč pro 

potřeby krizových situací a možnost rychlé reakce na příležitosti a hrozby, lze 

samozřejmě řešit i kontokorentem, což má bezesporu město zajištěno. 

 

9 Dle zákona „rok následující po roce, na který se sestavuje rozpočet“, sestavuje se na 

dobu minimálně 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet. 



Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčína s analýzou financí a ratingem  06. 09. 2019 

        Číslovaná stránka 30/47 

Definice finančního potenciálu města 

Finanční potenciál Děčína je zmapován na období 2020 až 2024 (5 let). 

Počítáme se základními zdroji financování, které může město přímo ovlivnit, a jsou 

předvídatelné. Těmito zdroji jsou: 

1. Přebytek provozního rozpočtu včetně oprav (provozní saldo + opravy) 

2. Vlastní finanční rezervy 

3. Investiční úvěrový rámec 

Naopak nepočítáme s nejistými, či těžko předpověditelnými zdroji s vysokou 

nejistotou, které nelze predikovat s dostatečnou přesností nebo vůbec, jako jsou: 

4. Dotace investiční povahy (případně nahodilé neinvestiční dotace) 

5. Kapitálové příjmy (prodeje majetku apod.) 

Dle těchto předpokladů bude město moci využít v období 2020 až 2024 celkem 

minimálně cca 1876 mil. Kč, a to z těchto zdrojů:  

A. 738 mil. Kč (průměrně cca 148 mil. Kč ročně) provozní saldo včetně oprav 

po úhradě splátek dluhů (běžné příjmy – běžné výdaje + opravy, tj. účet 511 

– splátky dluhů), s tím, že: 

• Celkem je provozní saldo po přičtení oprav počítáno 800 mil. Kč 

(160 mil. Kč ročně), ale cca 62 mil. Kč je použito na splátky dluhu (úmor); 

• Alespoň 310 mil. Kč (62 mil. Kč ročně) bude město potřebovat na 

reprodukci svého majetku.  
 

B. 0 mil. Kč, předpokládá na konci roku rozpočet 2019 likvidní finanční rezervu, 

ale očekáváme o cca 30 mil. Kč vyšší daňové příjmy; 

 

C. až 1138 mil. Kč do limitu bezpečné zadluženosti 1,2 mld. Kč. Připomeňme 

opět, že město generovalo v posledních pěti letech z běžných příjmů po 

úhradě provozu trvale ve výborném trendu od 144 mil. Kč do 249 mil. Kč v roce 

2018 (za poslední 2 roky to bylo přes 225 mil. Kč ročně), rozpočet 2019 uvádí 

po započítání rezerv cca 180 mil. Kč a výhled počítá obezřetně se 160 mil. Kč 

(data minulosti viz Graf 19 Vývoj finanční kondice Děčína bez finančních 

rezerv). Při docílení stropu zadluženosti by směřovalo na splátky 60 mil. Kč 

bez úroků (20letá splatnost, úrok při 3 % p. a. max cca 36 mil. Kč), tj. i s úroky 

směřovalo na splátky max. cca 96 mil. Kč. Při docílení stropu zadluženosti by 

tedy s rezervou aktuálně alespoň 100 až 150 mil. Kč ročně mělo zbýt na 

další opravy, investice a výdaje. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je 

třeba zajistit meziroční splátky (nikoliv snížení) každého dluhu nad 550 mil. Kč 

(ve výši 5 % z rozdílu výše dluhu nad 60 % průměru příjmů za poslední 

4 roky). Nezaměňujme výši dluhu, která není zákonem omezena s povinností 

zajistit splátky z výše dluhu, což zákon o rozpočtové odpovědnosti požaduje. 

Strop bezpečné zadluženosti je pod hranicí obvykle stanovovanou dle 

bankovních standardů. 
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Graf 27. Grafické vyjádření finančních možností Děčína na investice 

a opravy v období 2020 až 2024 po úhradě provozu bez přijatých 

investičních dotací a kapitálových příjmů v mil. Kč 

Zdroj: www.cityfinance.cz 

  

http://www.cityfinance.cz/
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Závěr 

Děčín má v období 2020 až 2024 (5 let) finanční potenciál z vlastních zdrojů po 

zajištění provozu a po připočtení oprav a úhradě splátek dluhů  minimálně 

cca 738 mil. Kč (provozní saldo – splátky dluhů + opravy + rezervy na účtech) 

+ až 1138 mil. Kč možnost využití Investičního úvěrového rámce do stropu 

bezpečného zadlužení 1,2 mld. Kč = 1876 mil. Kč bez dotací a kapotálových 

příjmů, či jiných mimořádných příjmů. Využito je také široké spektrum rezerv 

(výčet níže), takže skutečnost bude nejspíše lepší.  

Závěrem je, že skvělé budoucnosti Děčínu finance nebrání a stále ji podporují 

a další vývoj financí a rozvoje je za běžné situace především v rukou města 

samotného. 

 

Předpoklady pro plnění střednědobého výhledu rozpočtu  

Střednědobý výhled rozpočtu je pojat, vzhledem k aktuální ekonomické situaci 

a prognóze financí ČR, mnohem konzervativněji a počítá s ochlazováním 

ekonomiky. Střednědobý výhled uvádí výdaje na opravy a investice 

kumulované do přebytků v jednotlivých letech využitelných libovolně dle 

aktuálních plánů samosprávy.  

Výhled v sobě zahrnuje: 

• Dostatečné rezervy:  

o Výhled nepočítá s kapitálovými příjmy; 

o Výhled nepočítá s nahodilými dotacemi (ať již investiční nebo neinvestiční 

povahy); 

o Výhled nezvyšuje přijaté běžné dotace na provoz (vyjma schválených); 

o Výhled nezvyšuje nedaňové příjmy z vlastní činnosti města ani místní daně; 

o Výhled predikuje nižší růst daňových příjmů, než se kterým počítá MF ČR. 

Výhled počítá s pouze 3,1 % ročním průměrným růstem daňových příjmů 

(za posledních 18 let byl růst průměrně 5,8 %, MF ČR počítá na rok 2020 

přes 7 % růstu daňových příjmů měst a obcí); 

o Další rezervy jsou zakomponované na straně výdajů, kde je vytvořena 

rezerva na ostatních běžných výdajích v celkové výši cca 187 mil. Kč za 

celé období (průměrně cca 37 mil. Kč ročně). 

 

• Růst běžných výdajů průměrně o 3,2 %, výdajů na platy průměrně 

o 3,85 % ročně dle očekávání respektujících vývoj ekonomiky a nařízení vlády. 

Zpočátku plánujeme růst 7 %, dále již nižší.  

 

• Udržení ukazatele (provozní saldo + opravy) > alespoň 160 mil. Kč. (Za 

rok 2018 Děčín docílil cca 249 mil. Kč, rozpočet 2019 počítá s cca 180 mil. Kč, 

ale po započítání rezerv (včetně očekávaných vyšších daňových příjmů), 

podrobně viz strana 19). 
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Doporučená pravidla rozpočtů pro stabilitu financí samosprávy 

 

Následující ukazatele a pravidla pro sestavování rozpočtů vedou k udržení 

a stabilizaci plnění řízení financí. Dodržování ukazatelů finančního zdraví se projeví 

v zajištění stability a dobrého trendu financí samosprávy. 

1. PRAVIDLO: Dobrý trend financování provozu - Běžné příjmy volebního 

období by se měly celkem vyvinout lépe než běžné výdaje (nebo stejně). Opravy 

stranou. 

2. PRAVIDLO: Dobrý provozní výsledek – důrazně doporučujeme nadále v praxi 

zajistit v rozpočtech ukazatel provozní saldo + opravy > alespoň 160 mil. Kč. 

Běžné příjmy musí až na výjimky let vysokých oprav převyšovat běžné výdaje10, 

s jistotou je třeba mít vždy finance alespoň na splátky dluhů. Ovšem je třeba 

myslet také na rezervy a finanční požadavky na reprodukci majetku. 

3. PRAVIDLO: Dluhy pod kontrolou - bezpečný strop zůstatku dlouhodobých 

úvěrů (resp. splatných závazků) je aktuálně 1,2 mld. Kč.   

Podrobný střednědobý výhled rozpočtu uvádí tabulky a grafy dále. 

  

 

10 Výjimku mohou tvořit rozsáhlé mimořádné opravy a rekonstrukce. Tyto mimořádné 

výdaje je však lépe, pokud to lze, evidovat jako investice. 
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Dopady střednědobého výhledu rozpočtu do financí 

Dodržení výhledu by mělo následující dopad do financí města.  

Graf 28. Zobrazení vybraných ukazatelů střednědobého výhledu rozpočtu 

Děčína 

POZ. od 2020 obsahuje provozní saldo + opravy! Zdroj: MFČR ***rozpočet k 30.6.2019 

 

Graf 29. Výhled finančního krytí běžného provozu Děčína 

POZ. od 2020 obsahuje provozní saldo + opravy! Zdroj: www.cityfinance.cz ***rozpočet k 30.6.2019  
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***
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Běžné výdaje (provozní) 674 180 760 229 848 208 924 055 885 000 918 000 955 500 983 000 999 000

Běžné příjmy (včetně
neinvestičních dotací)

813 993 904 925 1 004 304 974 324 1 045 000 1 078 000 1 115 500 1 143 000 1 159 000

PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) 139 813 144 696 156 096 50 269 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000
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Tabulka 6. Výhled provozního salda Děčína 

 

POZ. od 2020 obsahuje provozní saldo + opravy! Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz ***rozpočet 

k 30.6.2019 

 

Graf 30: Výhled provozního salda Děčína, včetně snížení o splátky dluhů 

POZ. od 2020 obsahuje provozní saldo + opravy! Zdroj: MFČR, Zdroj: www.cityfinance.cz ***rozpočet 

k 30.6.2019 

 

 
Podrobné informace střednědobého výhledu rozpočtu viz dále tabulková část.  

tis. Kč

Údaje (čísla značí druhové členění rozp. skladby) 2016 2017 2018 2019 
rozpočet***

2020 
výhled

2021 
výhled

2022 
výhled

2023 
výhled

2024 
výhled

CELKEM 
2020 až 2024

1+2+41 Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) 813 993 904 925 1 004 304 974 324 1 045 000 1 078 000 1 115 500 1 143 000 1 159 000 6 514 824

5 Běžné výdaje (provozní) 674 180 760 229 848 208 924 055 885 000 918 000 955 500 983 000 999 000 5 664 555

a PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) 139 813 144 696 156 096 50 269 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 850 269

% Podíl provozního salda na běžných 

příjmech 17% 16% 16% 5% 15% 15% 14% 14% 14%
b Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 20 080 73 526 39 522 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 13 478 73 958
c=a-b Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis. Kč) 119 733 71 170 116 573 38 173 147 904 147 904 147 904 147 904 146 522 776 311
d Stav na bankovních účtech (tis. Kč) 216 946 235 951 240 198 486 148 390 296 294 444 198 592 102 738 624

e=c+d
Provozní saldo po úhradě splátek úvěrů + stav 

na bankovních účtech předchozího roku (tis. Kč)
248 464 288 116 352 524 278 371 148 390 296 294 444 198 592 102 738 624

% ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ 7% 11% 11% -3% 7% 3% 3% 2% 1%
% ZMĚNY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ 3% 13% 12% 9% -4% 4% 4% 3% 2%
ZMĚNY BĚŽNÝCH PŘÍJMŮ (tis. Kč) 56 418 90 932 99 380 -29 980 70 676 33 000 37 500 27 500 16 000 184 676
ZMĚNY BĚŽNÝCH VÝDAJŮ (tis. Kč) 19 151 86 049 87 980 -39 055 33 000 37 500 27 500 16 000 74 945

2016 2017 2018
2019

rozpočet**
*

2020
výhled

2021
výhled

2022
výhled

2023
výhled

2024
výhled

PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) 139 813 144 696 156 096 50 269 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000

Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis. Kč) 119 733 71 170 116 573 38 173 147 904 147 904 147 904 147 904 146 522
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Graf 31. Dlouhodobý pohled na vývoj provozního salda Děčína 

POZ. od 2020 obsahuje provozní saldo + opravy! Zdroj: MFČR, www.cityfinance.cz  ***rozpočet k 30.6.2019 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019

rozpočet
***

2020
výhled

2021
výhled

2022
výhled

2023
výhled

2024
výhled

PROVOZNÍ SALDO (tis. Kč) -54 163 7 894 70 662 49 789 1 780 -24 334 -34 152 46 520 44 768 59 346 85 357 72 217 102 546 139 813 144 696 156 096 50 269 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000

Zbývá po uhrazení splátek úvěrů (tis. Kč) -95 663 -22 106 40 662 18 289 -12 920 -33 020 -34 152 23 619 -209 120 -23 427 -112 752 24 976 17 829 119 733 71 170 116 573 38 173 147 904 147 904 147 904 147 904 146 522
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Přílohy 

Příloha 1. Střednědobý výhled rozpočtu - tabulková část 

Pro střednědobý výhled rozpočtu je výchozím rokem rok 202011. Tabulky obsahují 

pro srovnání skutečnosti předchozích let a případně aktuální rozpočet.  

Důležité upozornění. 

• Objem příjmů bude každý rok vyšší o přijaté investiční dotace a kapitálové 

příjmy. Ve výhledu není s investičními dotacemi a neschválenými kapitálovými 

příjmy počítáno.  

 

• Kapitálové výdaje obsahují ve výhledu nulové hodnoty s tím, že střednědobý 

výhled počítá s jejich krytím z limitu provozního salda, rezerv (alternativně je 

otevřena cesta krytí dotacemi, kapitálovými příjmy a případně dluhy) ve vazbě 

na schválené projekty samosprávy v rozpočtu a budoucí uzavřené smluvní 

vztahy. 

 

• Běžný finanční potenciál (bez úvěrů) je kumulován z přebytku provozního salda 

do finančních rezerv, což znamená, že tyto prostředky mohou být a budou 

využity na investice a opravy majetku ve vazbě na požadavky samosprávy 

v rozpočtu.  

 

• Možnost čerpání úvěrů je stanoveno bezpečným limitem, který je kryt běžnými 

příjmy, potažmo dostatečným provozním saldem. 

 

• Provozní dotace na straně příjmů a výdajů působí neutrálně na saldo, ale budou 

zvedat obrat prostředků přijatých a vydaných.  

 

  

 

11 Dle zákona „rok následující po roce, na který se sestavuje rozpočet“ 
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Tabulka 7. Podrobný střednědobý výhled rozpočtu Děčína 

 

Zdroj: www.cityfinance.cz 

Rozpočtový výhled ***k 30.6.2019 z validovaných dat MF ČR tis.Kč roční změny

ř. Druhové třídění dle rozp. 
skladby Údaj 2017 2018 2019 

rozpočet***
2020 

výhled
2021 

výhled
2022 

výhled
2023 

výhled
2024 

výhled

roční průměr 

% změna 

2000 až 

2017

roční průměr % 

změna 

2024/2020

1 1 Daňové příjmy 742 010 809 888 850 530 915 000 948 000 985 500 1 013 000 1 029 000 5,8 3,1

2 1111 DPFO ze závislé činnosti 156 031 177 376 199 000 218 000 235 000 250 000 260 000 270 000 6,0

3 1112 DPFO OSVČ 4 949 3 955 4 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0,0

4 1113 DPFO zvláštní sazba (srážková) 13 845 15 626 14 000 17 000 18 000 18 500 19 000 19 000  2,9

5 1121 DPPO 147 400 143 479 155 000 162 000 165 000 167 000 169 000 170 000 1,2

6 1122 DPPO za obce 6 788 10 339 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

7 1211 DPH 298 959 353 136 377 000 398 000 410 000 430 000 445 000 450 000 3,3

8 133 až 138 +1381 Místní poplatky (od roku 2017 včetně daně z hazardu) 70 271 62 076 60 530 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 0,0

9 1361 Správní poplatky 15 201 15 848 14 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 0,0

10 1511 Daň z nemovitostí 28 568 28 053 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 0,0

11 2 Nedaňové příjmy 37 205 38 088 30 092 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 -0,1 0

12 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody 19 018 19 965 17 956 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0,0

13 22 Přijaté sankční platby a vratky 5 350

14 23
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. 
příjmy 10 505 8 838 6 786 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

15 24 Přijaté splátky půjček 0
16 3 Kapitálové příjmy 25 367 8 373 3 000 0 0 0 0 0
17 4 Přijaté dotace (transfery) 125 709 194 443 95 415 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 11,8

18 41 Neinvestiční přijaté dotace (transfery vč. hospodářské činnosti) 125 709 156 327 93 702 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 0,0

20 42 Investiční přijaté dotace (transfery) 0 38 115 1 713
       z toho:  4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze 
SR - souhrnného dotačního vztahu 44 950 48 243 52 111 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000 0,0

21 1+2+3+4 PŘÍJMY CELKEM 930 291 1 050 792 979 037 1 045 000 1 078 000 1 115 500 1 143 000 1 159 000 1,1 2,7

22 5 Běžné výdaje 760 229 848 208 924 055 885 000 918 000 955 500 983 000 999 000 2,2 3,2

23 50 Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné 183 082 212 093 242 434 260 000 270 000 280 000 290 000 300 000 3,8

24 51
Neinvestiční nákupy a související výdaje ve výhledu bez oprav 
(účet 511) 312 241 342 933 401 684 310 000 320 000 330 000 340 000 350 000 3,2

25 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 24 256 25 955 29 695 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0,0

26 533 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 229 041 252 014 233 949 240 000 247 000 255 000 262 000 270 000

27 53 bez 5331+54 až 59 (bez 
výhledu a rozpočtu)

Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky 
obyv. (soc. dávky) a ostatní neinv. výdaje: 11 609 15 214 16 083 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 Suma 2020 

až 2024

28 59 pouze výhled a rozpočet Rezerva na běžné výdaje a ostatní neinvestiční výdaje 210 29 000 35 000 44 500 45 000 33 000 186 500

29 6 Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ!) 92 005 183 168 343 076 0 0 0 0 0

30 5+6 VÝDAJE CELKEM 852 234 1 031 376 1 267 131 885 000 918 000 955 500 983 000 999 000 2,0 3,2

31 ř.21 - ř.30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 78 057 19 416 -288 094 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 0,0

32 1+2+41 Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) 904 925 1 004 304 974 324 1 045 000 1 078 000 1 115 500 1 143 000 1 159 000 7,4 2,7

33 5 Běžné výdaje (provozní)* 760 229 848 208 924 055 885 000 918 000 955 500 983 000 999 000 2,2
Suma 2020 

až 2024

34 ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO (POZOR ve výhledu + opravy) 144 696 156 096 50 269 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 800 000
35 8123 Přijaté dlouhodobé půjčky 14 755 24 767 60 478 0 0 0 0 0 0
36 8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků 73 526 39 522 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 13 478 61 862

37 ř.31+ř.35-ř.36 Změna stavu na účtech a finančního majetku 19 287 4 661 -239 712 147 904 147 904 147 904 147 904 146 522
38 8 FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak) -78 057 -19 416 288 094 -160 000 -160 000 -160 000 -160 000 -160 000
39 ř.21+ř.35 Příjmy veškeré (včetně dluhů) 945 047 1 075 559 1 039 515 1 045 000 1 078 000 1 115 500 1 143 000 1 159 000
40 ř.30+ř.36+ř.37 Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor) 945 047 1 075 559 1 039 515 1 045 000 1 078 000 1 115 500 1 143 000 1 159 000
41 ř.39-ř.40 Kontrolní saldo úplné (včetně financování) 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Stav na bankovních účtech a fondech: 235 951 240 198 486 148 390 296 294 444 198 592 102 738 624
Suma 2020 

až 2024

43 ř.34-ř.36 Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů* 71 170 116 573 38 173 147 904 147 904 147 904 147 904 146 522 738 138
44 ř.1+ř.11+pol. 4112 a 4212 Dluhová základna 824 165 896 220 932 733 1 000 000 1 033 000 1 070 500 1 098 000 1 114 000

45 ř.36+leasing pol. 5178 +úroky 
pol. 5141 Dluhová služba 73 526 39 522 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 13 478

46 ř.45/ř.44 *% Ukazatel dluhové služby 8,92% 4,41% 1,30% 1,21% 1,17% 1,13% 1,10% 1,21%
47 rozvaha Dlouhodobé úvěry (splatné dlouhodobé závazky) 30 079 13 480 61 862 49 766 37 670 25 574 13 478 0

48 rozvaha Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) 2 2 2 0 0 0 0 0
tis. Kč

49 rozvaha Stavby (účet 021) 2 945 700 2 941 600 Suma 2020 až 24

50 Reprodukce dlouhodobého majetku (doporučený údaj) 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 310 000

51 ř.43-ř50
Zbývá po zahrnutí reprodukce majetku bez splátek dluhů 
(bez přijatých úvěrů, investičních dotací, kapitálových 
příjmů)

98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 490 000

Vysvětlivky: RUD = rozpočtové určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.) DOPORUČENÝ ÚDAJ tis. Kč

POZ. Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:" STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ 1 200 000 678 939 135 788

**bez 511 Oprav *ve výhledu včetně oprav 916 623 549 974 je 60% příjmů za 4 roky
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Tabulka 8. Podrobný střednědobý výhled rozpočtu Děčína s pohledem na 

finance od r. 2012 

 

Zdroj: www.cityfinance.cz

Rozpočtový výhled ***k 30.6.2019 z validovaných dat MF ČR tis.Kč

ř. Druhové třídění dle rozp. 
skladby Údaj 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

rozpočet***
2020 

výhled
2021 

výhled
2022 

výhled
2023 

výhled
2024 

výhled

1 1 Daňové příjmy 544 555 581 883 609 647 622 792 678 120 742 010 809 888 850 530 915 000 948 000 985 500 1 013 000 1 029 000
2 1111 DPFO ze závislé činnosti 108 748 114 674 116 512 122 804 139 294 156 031 177 376 199 000 218 000 235 000 250 000 260 000 270 000

3 1112 DPFO OSVČ 6 671 9 088 6 469 7 235 15 857 4 949 3 955 4 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
4 1113 DPFO zvláštní sazba (srážková) 11 060 11 457 13 005 13 824 14 034 13 845 15 626 14 000 17 000 18 000 18 500 19 000 19 000
5 1121 DPPO 108 783 112 542 124 497 128 313 145 025 147 400 143 479 155 000 162 000 165 000 167 000 169 000 170 000

6 1122 DPPO za obce 3 382 4 911 5 396 6 052 4 825 6 788 10 339 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
7 1211 DPH 219 297 240 613 253 109 255 163 265 797 298 959 353 136 377 000 398 000 410 000 430 000 445 000 450 000

8 133 až 138 +1381 Místní poplatky (od roku 2017 včetně daně z hazardu) 49 239 46 785 48 038 45 920 50 352 70 271 62 076 60 530 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000

9 1361 Správní poplatky 9 831 14 563 15 025 15 087 15 150 15 201 15 848 14 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000

10 1511 Daň z nemovitostí 27 544 27 248 27 596 28 393 27 785 28 568 28 053 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000
11 2 Nedaňové příjmy 25 945 48 305 31 976 36 281 33 940 37 205 38 088 30 092 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
12 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody 15 427 16 110 16 143 20 133 19 972 19 018 19 965 17 956 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
13 22 Přijaté sankční platby a vratky 5 350

14 23
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. 
příjmy 4 820 26 314 6 238 8 292 6 589 10 505 8 838 6 786 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

15 24 Přijaté splátky půjček 0
16 3 Kapitálové příjmy 8 925 6 661 8 758 3 777 8 260 25 367 8 373 3 000 0 0 0 0 0
17 4 Přijaté dotace (transfery) 148 978 277 534 123 864 147 468 154 770 125 709 194 443 95 415 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

18 41 Neinvestiční přijaté dotace (transfery vč. hospodářské činnosti) 86 616 90 570 89 023 98 503 101 933 125 709 156 327 93 702 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

20 42 Investiční přijaté dotace (transfery) 62 362 186 963 34 841 48 965 52 837 0 38 115 1 713
       z toho:  4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze 
SR - souhrnného dotačního vztahu 49 928 40 909 40 932 40 799 41 591 44 950 48 243 52 111 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000

21 1+2+3+4 PŘÍJMY CELKEM 728 404 914 384 774 244 810 317 875 090 930 291 1 050 792 979 037 1 045 000 1 078 000 1 115 500 1 143 000 1 159 000
22 5 Běžné výdaje 597 771 635 402 658 429 655 029 674 180 760 229 848 208 924 055 885 000 918 000 955 500 983 000 999 000
23 50 Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné 143 914 146 445 156 677 166 013 174 145 183 082 212 093 242 434 260 000 270 000 280 000 290 000 300 000

24 51
Neinvestiční nákupy a související výdaje ve výhledu bez oprav 
(účet 511) 204 253 238 750 249 665 217 144 274 711 312 241 342 933 401 684 310 000 320 000 330 000 340 000 350 000

25 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 72 463 67 477 69 097 69 897 23 226 24 256 25 955 29 695 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
26 533 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 162 926 165 895 170 139 188 677 191 686 229 041 252 014 233 949 240 000 247 000 255 000 262 000 270 000

27 53 bez 5331+54 až 59 (bez 
výhledu a rozpočtu)

Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org. a půjčky 
obyv. (soc. dávky) a ostatní neinv. výdaje: 14 215 16 834 12 851 13 297 10 413 11 609 15 214 16 083 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000

28 59 pouze výhled a rozpočet Rezerva na běžné výdaje a ostatní neinvestiční výdaje 210 29 000 35 000 44 500 45 000 33 000

29 6 Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ!) 150 354 47 000 88 691 115 028 80 236 92 005 183 168 343 076 0 0 0 0 0

30 5+6 VÝDAJE CELKEM 748 126 682 402 747 120 770 058 754 416 852 234 1 031 376 1 267 131 885 000 918 000 955 500 983 000 999 000
31 ř.21 - ř.30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -19 722 231 982 27 124 40 260 120 674 78 057 19 416 -288 094 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000
32 1+2+41 Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) 657 117 720 759 730 645 757 576 813 993 904 925 1 004 304 974 324 1 045 000 1 078 000 1 115 500 1 143 000 1 159 000

33 5 Běžné výdaje (provozní)* 597 771 635 402 658 429 655 029 674 180 760 229 848 208 924 055 885 000 918 000 955 500 983 000 999 000

34 ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO (POZOR ve výhledu + opravy) 59 346 85 357 72 217 102 546 139 813 144 696 156 096 50 269 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000
35 8123 Přijaté dlouhodobé půjčky 121 215 23 626 49 312 22 519 0 14 755 24 767 60 478 0 0 0 0 0

36 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených 
prostředků 82 773 198 110 47 241 84 717 20 080 73 526 39 522 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 13 478

37 ř.31+ř.35-ř.36 Změna stavu na účtech a finančního majetku 18 721 57 498 29 195 -21 939 100 593 19 287 4 661 -239 712 147 904 147 904 147 904 147 904 146 522
38 8 FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak) 19 722 -231 982 -27 124 -40 260 -120 674 -78 057 -19 416 288 094 -160 000 -160 000 -160 000 -160 000 -160 000
39 ř.21+ř.35 Příjmy veškeré (včetně dluhů) 849 619 938 009 823 556 832 836 875 090 945 047 1 075 559 1 039 515 1 045 000 1 078 000 1 115 500 1 143 000 1 159 000
40 ř.30+ř.36+ř.37 Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor) 849 619 938 009 823 556 832 836 875 090 945 047 1 075 559 1 039 515 1 045 000 1 078 000 1 115 500 1 143 000 1 159 000
41 ř.39-ř.40 Kontrolní saldo úplné (včetně financování) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Stav na bankovních účtech a fondech: 51 743 108 907 137 746 128 731 216 946 235 951 240 198 486 148 390 296 294 444 198 592 102 738 624

43 ř.34-ř.36 Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů* -23 427 -112 752 24 976 17 829 119 733 71 170 116 573 38 173 147 904 147 904 147 904 147 904 146 522
44 ř.1+ř.11+pol. 4112 a 4212 Dluhová základna 620 429 671 097 682 555 699 871 753 651 824 165 896 220 932 733 1 000 000 1 033 000 1 070 500 1 098 000 1 114 000

45 ř.36+leasing pol. 5178 +úroky 
pol. 5141 Dluhová služba 82 773 198 110 47 241 84 717 20 080 73 526 39 522 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 13 478

46 ř.45/ř.44 *% Ukazatel dluhové služby 13,34% 29,52% 6,92% 12,10% 2,66% 8,92% 4,41% 1,30% 1,21% 1,17% 1,13% 1,10% 1,21%
47 rozvaha Dlouhodobé úvěry (splatné dlouhodobé závazky) 339 661 165 670 169 505 108 501 88 909 30 079 13 480 61 862 49 766 37 670 25 574 13 478 0

48 rozvaha Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) 109 109 50 87 2 2 2 2 0 0 0 0 0

49 rozvaha Stavby (účet 021) 2 594 780 2 762 438 2 790 645 2 888 723 2 934 330 2 945 700 2 941 600

50 Reprodukce dlouhodobého majetku (doporučený údaj) 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000

51 ř.43-ř50
Zbývá po zahrnutí reprodukce majetku bez splátek dluhů 
(bez přijatých úvěrů, investičních dotací, kapitálových 
příjmů)

98 000 98 000 98 000 98 000 98 000

Vysvětlivky: RUD = rozpočtové určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.) DOPORUČENÝ ÚDAJ tis. Kč

POZ. Rozpis tříd, případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:" STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ 1 200 000

**bez 511 Oprav *ve výhledu včetně oprav 916 623 549 974 je 60% příjmů za 4 roky
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Tabulka 9. Kumulovaný střednědobý výhled rozpočtu Děčín   

 

Zdroj: www.cityfinance.cz 

 

 

Kumulovaný rozpočtový výhled ***k 30.6.2019 z validovaných dat MF ČR tis.Kč

ř.

Druhové 
třídění dle 

rozp. 
skladby

Údaj 2016 2017 2018
2019 

rozpočet*
**

2020 
výhled

2021 
výhled

2022 
výhled

2023 
výhled

2024 
výhled

1 1 Daňové příjmy 678 120 742 010 809 888 850 530 915 000 948 000 985 500 1 013 000 1 029 000
11 2 Nedaňové příjmy 33 940 37 205 38 088 30 092 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
16 3 Kapitálové příjmy 8 260 25 367 8 373 3 000 0 0 0 0 0
17 4 Přijaté dotace (transfery) 154 770 125 709 194 443 95 415 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

18 41 Neinvestiční přijaté dotace (transfery vč. hospodářské 
činnosti) 101 933 125 709 156 327 93 702 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

20 42 Investiční přijaté dotace (transfery) 52 837 0 38 115 1 713 0 0 0 0 0

0 0        z toho:  4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze 
SR - souhrnného dotačního vztahu 41 591 44 950 48 243 52 111 55 000 55 000 55 000 55 000 55 000

21 1+2+3+4 PŘÍJMY CELKEM 875 090 930 291 1 050 792 979 037 1 045 000 1 078 000 1 115 500 1 143 000 1 159 000
22 5 Běžné výdaje 674 180 760 229 848 208 924 055 885 000 918 000 955 500 983 000 999 000
29 6 Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ!) 80 236 92 005 183 168 343 076 0 0 0 0 0
30 5+6 VÝDAJE CELKEM 754 416 852 234 1 031 376 1 267 131 885 000 918 000 955 500 983 000 999 000
31 ř.21 - ř.30 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 120 674 78 057 19 416 -288 094 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000
32 1+2+41 Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) 813 993 904 925 1 004 304 974 324 1 045 000 1 078 000 1 115 500 1 143 000 1 159 000 tis.Kč

33 5 Běžné výdaje (provozní)* 674 180 760 229 848 208 924 055 885 000 918 000 955 500 983 000 999 000
Suma 2020 

až 2024

34 ř.32-ř.33 PROVOZNÍ SALDO (POZOR ve výhledu + opravy) 139 813 144 696 156 096 50 269 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000 800 000
35 8123 Přijaté dlouhodobé půjčky 0 14 755 24 767 60 478 0 0 0 0 0 0

36 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 20 080 73 526 39 522 12 096 12 096 12 096 12 096 12 096 13 478 61 862

42 0 Stav na bankovních účtech a fondech: 216 946 235 951 240 198 486 148 390 296 294 444 198 592 102 738 624
43 ř.34-ř.36 Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů* 119 733 71 170 116 573 38 173 147 904 147 904 147 904 147 904 146 522 738 138
47 rozvaha Dlouhodobé úvěry (splatné dlouhodobé závazky) 88 909 30 079 13 480 61 862 49 766 37 670 25 574 13 478 0
48 rozvaha Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) 2 2 2 2 0 0 0 0 0
50 Reprodukce dlouhodobého majetku (doporučený údaj) 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 310 000

51 ř.43-ř50
Zbývá po zahrnutí reprodukce majetku bez splátek dluhů 
(bez přijatých úvěrů, investičních dotací, kapitálových 
příjmů)

98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 490 000

Vysvětlivky: RUD = rozpočtové určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.) DOPORUČENÝ ÚDAJ tis. Kč

*ve výhledu včetně oprav STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ 1 200 000

916 623 549 974 je 60% příjmů za 4 roky

http://www.cityfinance.cz/
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Příloha 2. Střednědobý výhled rozpočtu Děčína – povinně zveřejňované informace 

Tabulka 10. Informace podle zákona č. 250/2000 ke zveřejnění na úřední desce a schvalované zastupitelstvem 

 

Střednědobý výhled rozpočtu - informace podle zákona č. 250/2000 Sb. tis.Kč

ř.

Druhové 
třídění dle 

rozp. 
skladby

Údaj 2020 
výhled

2021 
výhled

2022 
výhled

2023 
výhled

2024 
výhled

1 1+2+3+4 PŘÍJMY CELKEM 1 045 000 1 078 000 1 115 500 1 143 000 1 159 000

2 5+6 VÝDAJE CELKEM 885 000 918 000 955 500 983 000 999 000

3 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 160 000 160 000 160 000 160 000 160 000

5 rozvaha Dlouhodobé závazky (úvěry) 49 766 37 670 25 574 13 478 0

6 rozvaha Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) 0 0 0 0 0

7 *
Zbývá na cíle, včetně reprodukce majetku, po 
úhradě přijatých závazků (bez rezerv, přijatých 
úvěrů, investičních dotací a kapitálových příjmů)

147 904 147 904 147 904 147 904 146 522

8 Rezervy 486
* finanční zdroje a potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů (Vypočte se = provozní saldo - splátky dluhů + opravy)
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Příloha 3. Ekonomické hodnocení finančního zdraví  (rating) 

Předpokladem pro řízení financí s citem12 je znalost stavu financí a finanční 

kondice. Rozhodující pro budoucnost je vývoj, stav, trendy a potenciál financí. 

Teprve se znalostí finančního zdraví lze smysluplně navrhnout finanční strategii. 

Samospráva může získat ucelený pohled na finance pouze tehdy, má-li souhrnné 

informace v časové řadě a v souvislostech. Bez těchto svodných údajů se může 

stát, že se finance snadno vymknou kontrole. Zhodnotíme nyní celkový vývoj 

financí samosprávy. Poté vyvodíme srozumitelné a stručné závěry, které 

vyhodnotíme tím, že stanovíme rating financí samosprávy a SWOT analýzu. 

Ekonomické hodnocení finančního zdraví (rating) 

Obrázek 2: Podstata hodnocení finančního zdraví dle Cityfinance 

Zdroj: Luděk Tesař, www.cityfinance.cz 

Použili jsme vlastní stupnici ekonomického hodnocení finančního zdraví 

samospráv, která je ojedinělá tím, že na rozdíl od stupnic jiných společností je 

zaměřená na praxi samosprávy. Současně hodnotíme stav financí a finanční 

kondici samosprávy. Hodnocení u ratingu je odstupňováno obdobně jako na 

vysokých školách na škále od A (výborný) až po E (nedostatečný). 

Stav financí 

Stav financí je finanční stavovou veličinou13 zobrazující aktuální stav finančních 

a účetních ukazatelů bez ohledu na finanční kondici subjektu.  

 

12 www.cityfinance.cz 

13 Stavová veličina vycházející zejména ze stavu závazků, příjmů, výdajů, salda rozpočtu, 

provozního salda, pohledávek, rozložení aktiv, cash flow, finanční obnovy majetku…  



Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčína s analýzou financí a ratingem  06. 09. 2019 

        Číslovaná stránka 43/47 

Finanční kondice (síla) 

Finanční kondice zahrnuje finanční potenciál, tedy schopnost vytvářet finance bez 

ohledu na stav financí subjektu. Tento ukazatel je kondiční.14 Je stanoven 

s ohledem na „finanční velikost samosprávy“, myšleno finanční objemy, tedy 

běžné obraty na straně příjmů a výdajů. 

Tabulka 11. Stupnice ekonomického hodnocení finančního zdraví 

(rating) 

 

Výsledkem hodnocení je zpracování do matice, kde pozice dle svislé osy 

znázorňuje stav financí a pozice dle základny vyhodnocuje finanční kondici (sílu). 

Pozice města v matici stanovuje výsledný rating, říkáme mu „sluneční rating“ 

díky vzhledu výsledného znázornění.  

Obrázek 3. Matice pro hodnocení finančního zdraví obcí dle Cityfinance 

 

Zjednodušeně lze říci, že čím blíže „žhnoucímu slunci“ se město/městys/obec 

nachází, tím více jsou její (jeho) finance v ohrožení a „zóna života“ je v modrých 

polích.  

 

14 Kondiční veličina, tedy schopnost vytvářet finance a měnit stav financí, vyjadřuje finanční 

potenciál. 
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Příloha 4. Úvod do finančního hospodaření  samosprávy 

Při posuzování finanční kondice obce, městyse nebo města je nutné si uvědomit, 

že rozpočet je složen z příjmů a výdajů. Příjmy se dělí na ty, které se každoročně 

opakují (tzv. běžné příjmy), to jsou veškeré příjmy, vyjma kapitálových příjmů 

(prodejů majetku) a investičních dotací. Výdaje je možné dělit podobně. Výdaje, 

které obec/městys/město musí každý rok vynaložit na provoz (běžné nebo též 

provozní výdaje, paralela ke státnímu rozpočtu, kde se nazývají mandatorními 

a quasimandatorními výdaji). Běžné výdaje musí samospráva vydat ze zákona 

nebo jimi financuje své provozní aktivity (údržba města nebo obce, provoz 

příspěvkových organizací, organizačních složek, úřadu apod.). Rozdíl mezi 

běžnými příjmy a běžnými výdaji nazýváme provozní saldo (to jsou prostředky, 

které zbývají samosprávě po úhradě provozu z běžných příjmů k „volnému“ 

rozhodování). Vedle běžných výdajů existují také investice (kapitálové výdaje). 

Kapitálové výdaje jsou nárazové výdaje většinou na rozvoj a větší opravy. Rozdíl 

mezi veškerými příjmy a veškerými výdaji uskutečněnými od 1. ledna do 

31. prosince daného roku (tzv. rozpočtového roku) se nazývá saldo rozpočtu. 

Provozní saldo rozpočtu je ale jiný a mnohem důležitější údaj než samotné saldo 

rozpočtu. Když totiž existuje deficitní rozpočet, znamená to, že 

obec/městys/město realizovalo daný rok více výdajů než příjmů, ale deficit může 

být pokryt z úspor z předchozích let, z dotací, které dorazí až následující rok, 

úvěrem apod. Avšak záporné provozní saldo může znamenat vážnou situaci, kdy 

obec/městys/město již nemá dostatek pravidelných příjmů na úhradu samotného 

provozu (běžných výdajů). To je obdobné, jako kdyby lidem doma nezbývalo daný 

rok dost peněz z výplaty na nájem a jiné výdaje chodu domácnosti. 

Vážnější úvaha se však týká delší budoucnosti fungování samosprávy 

a správy veřejného majetku. Města a obce v běžných výdajích většinou nemají 

zahrnuty výdaje na odpisy15 a nevytváří na ně ani rezervy, a to je opravdu velmi 

vážný problém. Města, městyse a obce financují opravy a havárie většinou 

z běžného rozpočtu nahodile a nevytváří odpovídající finanční zdroje (rezervy, 

fondy) na obnovu svého majetku, včetně technologických celků tak, aby existoval 

dlouhodobý finanční přehled (bilance) potřeby financí na opravy a investice 

a skutečně vynaložených prostředků. Přesto často budují nový majetek, který 

opět vyvolá potřebu vytvářet další zdroje na další odpisy (opravy a modernizace 

takto vybudovaného majetku). Výsledkem je často roky vytvořený zbytečně velký 

objem zanedbaného či zastaralého obecního majetku (včetně infrastruktury), který 

již dobře neslouží svému účelu.  

 

15 Odpisy = v prostředí samospráv zjednodušeně finance potřebné na obnovu dosavadního 

majetku. 
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Ideální by byl stav, kdyby rozpočet samosprávy pokryl z běžných příjmů základní 

provozní výdaje16 a obnova majetku byla řešena tvorbou finančních zdrojů na 

odpisy majetku a jejich čerpání, obdobně jako je tomu v podnikatelském sektoru. 

Obrázek 4. Na čem závisí příjmy a výdaje samosprávy 

PŘÍJMY  VÝDAJE  
Počet obyvatel  Provoz  
Počet žáků  Objem a stav majetku – údržba 
Velikost katastru Majetek udržitelný = odpisy alokovány do 

výdajů či fondu na obnovu majetku  
Daň z nemovitostí Ceny nakupovaných služeb a zboží – kvalita 

a kvantita, vývoj cen a spotřeby 
Místní poplatky Efektivita organizací a společností 
Vlastní činnost Smlouvy – ceny vs. dodávky 

Podniky, pronájmy majetku atd. Zaměstnanci – kvalita a produktivita, počty 

a růst mezd 
Dotace Správa dluhu - výše a ceny dluhů  

Na výkon státní správy Úřad a samospráva – lidé a efektivita jejich 

práce, efektivita procesů 
Na provoz zařízení samosprávy Investice  
Investiční dotace Politika rozvoje a řízení projektů 

Počet zaměstnanců pracujících v katastru Obnova majetku 
Výnosy sdílených daní v ČR Rozložení portfolia aktiv vč. kapitálu 
Prodeje majetku Náklady na dluhy – úroky a poplatky 

  

  

Zdroj: www.cityfinance.cz 

 

Zřejmé je, že samospráva může efektivně řídit finance především skrze 

výdaje. Proto stav a vývoj financí bude vždy záviset především na stavu příjmů 

daného vnější ekonomikou, počtu obyvatel, a hlavně na politice samosprávy na 

straně výdajů. 

 

16 tzn. kladné provozní saldo. 
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Kontakt na zpracovatele 

 

 
 
Ing. Luděk Tesař 
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M:  602 690 061 

F:  257 199 615 

E: ludek.tesar@cityfinance.cz 

 tesar@cityfinance.cz 

sekretariat@cityfinance.cz 

 

IČO: 74372246    Adresa: 

DIČ: CZ7403252780   Nad Horou 352 

ČÚ: 35-8828820267/0100  252 07 Štěchovice Praha-západ 

Živnost vedena u MČ Praha 5     

 

Profesní profil zpracovatele 

Ekonom specializující se od roku 1998 na města a obce s dlouholetou zkušeností z MF ČR, ÚV ČR 

a podnikatelského sektoru. Spoluautor zákona o rozpočtovém určení daní, poradce bývalého 

místopředsedy vlády a ministra financí Bohuslava Sobotky, bývalý kancléř hejtmana Pardubického kraje 

Michala Rabase, spoluzakladatel značky Regionservis a zakladatel značky Cityfinance. Držitel licence 

ČNB dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Tvůrce systému financování obnovy majetku obcí, 

zkušený ve standardech řízení kvality ISO, CAF17 a EFQM18, strategickém a projektovém řízení 

s osvědčením dle mezinárodních standardů IPMA19. Pořadatel tradiční úspěšné konference Rozpočet 

a finanční vize měst a obcí, na které vystupují ekonomické kapacity ČR, např. viceguvernéři a ředitelé 

z ČNB, předsedkyně ČSÚ, hlavní ekonom KB, náměstci a ředitelé z MF ČR a další osobnosti finančního 

světa. Zastával funkce od referenta, analytika, ředitele odboru, přes vrchního vládního radu, poradce 

ministra a místopředsedy vlády až po projekt partnera, jednatele. Je autorem velkého množství 

odborných článků, řadu let byl korektorem časopisu Daně a právo v praxi a je nezávislým poradce 

mnoha úspěšných měst a obcí v ČR. Reference a další informace naleznete na www.cityfinance.cz  

 

17 Společný sebehodnotící rámec (Common Assessment Framewor) 

18 EFQM (European Foundation for Quality Management). 

19 International Project Management Association (IPMA) je nadnárodní sdružení projektových 

manažerů. 
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Konané dne: 24. 10. 2019 ZM 19 08 04 01

Název:
Problematika střednědobého úvěru

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo problematiku čerpání střednědobého úvěru v roce 2019 a
schvaluje

dočerpání úvěru na jiné akce schváleného rozpočtu, zejména akce uvedené v důvodové zprávě.

Stanovisko RM:
Rada města projednala problematiku čerpání střednědobého úvěru v roce 2019 a svým usnesením č. RM 19 
17 35 02 ze dne 8. 10. 2019 po úpravě doporučuje zastupitelstvu města schválit dočerpání úvěru na jiné akce 
schváleného rozpočtu, zejména akce uvedené v důvodové zprávě.

Cena: 45 419 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje ZM schválit

Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá do jednání orgánů města návrh na dočerpání střednědobého úvěru.

Dne 18. 12. 2018 byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru (viz Příloha č. 1 a 2) s Komerční bankou, a. s. 
Praha. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č. ZM 18 09 04 02 ze dne 13. 
12. 2018. Tímto dodatkem byla prodloužena doba čerpání úvěru do 31. 12. 2019 a změněna splátka na 2.016 
tis. Kč měsíčně. Ostatní podmínky Smlouvy o úvěru nebyly měněny. 

V příloze č. 3 tohoto materiálu je uveden přehled akcí financovaných ze střednědobého úvěru pod pořadovým 
číslem 1. - 5. Od počátku přijetí úvěru bylo vyčerpáno na tyto akce z celkového objemu 100 mil. Kč celkem 
54.581 tis. Kč, zůstatek nečerpaného úvěru je tedy 45.419 tis. Kč. 

Na základě výsledků hospodaření města za I. pololetí t. r. a dle sdělení odboru rozvoje nebude úvěr do konce 
tohoto roku na původně zamýšlené akce vyčerpán. Stavební práce akce Obnova historické části Podmokel – 
etapa C (okolí Husova nám.) byly pozastaveny a nelze předvídat případné znovuzahájení. Případné 
financování akce bude realizováno z vratek dle zjišťovacího protokolu v celkovém objemu cca 7,0 mil. Kč. 
Akce Kanalizace Horní Oldřichov – 1. a 2. etapa byla pozastavena z důvodu reklamace projektové 
dokumentace u projektanta. Z tohoto důvodu odbor ekonomický navrhuje spolu s odborem rozvoje v zájmu 
dočerpání výhodného úvěru dočerpání úvěru na jiné akce schváleného rozpočtu, zejména na akce navržené 
odborem rozvoje, a to ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ, Stavební úpravy interiéru budovy 
A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu – část A – úpravy interiéru a ZŠ 
Školní - zateplení a oprava střešního pláště. Očekávané čerpání nově navrhovaných akcí je v objemu 48.400 
tis. Kč. Jmenovité akce navrhované k financování úvěru nejsou součástí usnesení ZM ani Smlouvy o úvěru s 
Komerční bankou, a. s. Praha, změna financování na jiné akce je tudíž možná.

Navržený postup je plně v souladu s doporučením ve zpracovaném Střednědobém výhledu rozpočtu 
statutárního města Děčín na roky 2020 – 2024. 

Vyjádření:



Příloha:
Dodatek 1 ke Smlouvě o 
úvěru_anonymizovana_v
erze.pdf

Komentář: Příloha č. 1

Příloha: Smlouva_o_uveru_KB_pr
iloha_c_2.pdf Komentář: Příloha č. 2

Příloha: rozpocet_úvěr_2019_srpe
n_or.pdf Komentář: Příloha č. 3

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 15.10.2019 12:54 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.10.2019 16:57 
podepsáno

typ zobrazení anonymně
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99017170580 

 registrační číslo 
 
Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka“) 
 
a 

Obec / Kraj  (dále jen „Klient“) 
Název: Statutární město Děčín 
Sídlo obecního / krajského úřadu: Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
IČO: 00261238 
    
 
se dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 18.4.2017, reg. č. 99017170580 (dále jen „Smlouva“). 
 
1. Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:  
 
a) Znění článku 3.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje zněním: 
 
3.2 Klient je oprávněn požádat o poskytnutí Úvěru na základě řádně vyplněné Žádosti nejpozději do 31.12.2019. 

Pokud Klient nevyčerpá Úvěr ve lhůtě podle předcházející věty, jeho právo na poskytnutí nevyčerpané části 
Úvěru zaniká. V případě, že Banka po uplynutí lhůty podle první věty tohoto článku umožní Klientovi Čerpání, 
považuje se Čerpání za řádně poskytnuté podle této Smlouvy. 

 

b)  Znění článku 6.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje zněním: 
 
6.1 a) Klient se zavazuje splatit Bance jistinu Úvěru způsobem podle článku 6.3 této Smlouvy nejpozději do 

Konečného dne splatnosti 31.12.2021. 
 

b)  Klient se zavazuje, že v období od 1.7.2019 do 31.12.2019 bude splácet jistinu Úvěru v pravidelných 
měsíčních splátkách ve výši 2 016 000,00 Kč [LSM1]splatných vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. 
Pokud výše vyčerpané a nesplacené jistiny Úvěru k datu splatnosti jakékoli splátky jistiny splatné v Době 
čerpání  nedosahuje  sjednané  výše této splátky jistiny, Klient uhradí splátku jistiny pouze do výše vyčerpané 
části jistiny Úvěru. 

 

c)  Klient se zavazuje splatit Bance zbývající část jistiny Úvěru v pravidelných měsíčních rovnoměrných splátkách 
splatných vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce počínaje dnem 31.01.2020. 

 

Výše splátek bude vypočtena jako podíl zůstatku jistiny Úvěru ke dni následujícímu po uplynutí Doby čerpání 
a celkového počtu splátek jistiny do Konečného dne splatnosti. Výše splátky jistiny bude zaokrouhlena na celá 
sta nahoru s tím, že o případný rozdíl se poníží poslední splátka. Výši splátek vypočtenou dle tohoto článku 
sdělí Banka Klientovi písemným oznámením odeslaným Klientovi nejpozději do 10.01.2020. Oznámení o výši 
splátek dle předcházející věty se doručením Klientovi stává součástí této Smlouvy, závaznou pro Klienta i 
Banku.  

 

d)   Klient je oprávněn splatit jistinu Úvěru nebo její část předčasně. 
 

e)  Pokud Klient po uplynutí Doby čerpání uhradí část jistiny Úvěru předčasně nebo pokud Klient splatí kteroukoliv 
splátku jistiny Úvěru v částce vyšší, než je dohodnutá výše splátky jistiny Úvěru, a předčasná splátka jistiny 
Úvěru 
i)  dosahuje minimálně výše poslední splátky jistiny Úvěru, zkracuje se lhůta pro splacení jistiny Úvěru podle 

článku 6.1 písm. a)  této Smlouvy o poslední splátku, popřípadě v závislosti na výši předčasně splacené 
jistiny Úvěru o splátky předcházející poslední splátce jistiny Úvěru, popřípadě se poměrně sníží výše 
poslední splátky jistiny Úvěru takto zkrácené lhůty,  

ii) nedosahuje výše poslední splátky jistiny Úvěru, poslední splátka jistiny Úvěru se poměrně sníží o 
předčasně splacenou jistinu Úvěru. 

 
 

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
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3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat 
dodatek (včetně Smlouvy se všemi případnými předchozími dodatky a dokumenty, které tvoří součást Smlouvy, 
pokud už nebyla dříve v registru smluv uveřejněna) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jeho uzavření. 
Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru 
smluv na e-mailovou adresu Banky cap4060skp@kb.cz. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění tohoto 
dodatku  na e-mailovou adresu martoma@mmdecin.cz . 

Čerpání dle tohoto dodatku je podmíněno ověřením Bankou, že dodatek byl řádně uveřejněn prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Banka je 
oprávněna poskytnout Čerpání i bez tohoto ověření. 

  

Neobdrží-li Banka potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv zasílané správcem registru smluv nebo 
informaci o uveřejnění v registru smluv zaslanou Klientem na shora uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 
31.1.2019[LSM2], platí, že je dodatek zrušen od počátku. 

 
 
Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto dodatku předepsané příslušnými právními předpisy 
upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným 
nesplněním zákonných podmínek platnosti tohoto dodatku. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 
zastupitelstva Klienta č. ZM 18 09 04 02 přijatým na jeho zasedání konajícím se dne 13.12.2018. 
 
 
 
 

V Děčíně dne 18.12.2018 
 
Statutární Město Děčín 
 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno:  
Funkce:  
 

 

V Děčíně dne 18.12.2018 
 
Komerční banka, a.s. 
 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno:  
Funkce:   
 
 

 
Osobní údaje zkontroloval(a) dne 18.12.2018 

bankovní poradce - Corporate 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. 
 

 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno:  
Funkce:  
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Přehled akcí financovaných ze střednědobého úvěru Příloha č. 3
(v tis. Kč)

Poř. 
číslo Paragraf Název akce

Celkové 
rozpočtové 
náklady (v 

tis. Kč)

Čepání 2017-
2018 z úvěru

Celková 
potřeba 

financování v 
roce 2019

SR 2019
UR z 

úvěru x) 
31.8.2019

UR z 
rozpočtu 
31.8.2019

Čerpání k 
24.8.2019 
z úvěru

Čerpání k 
24.8.2019 z 
rozpočtu

Očekávané 
čerpání v roce 

2019

1. 3111 Snížení energetické náročnosti 
MŠ Na Pěšině 10 587 10 587 x x x x 0

2. 2212 Rekonstrukce mostu u Promptusu 18 994 17 523 x x x x 0

3. 3699 Obnova historické části Podmokel 
- etapa C (okolí Husova nám.) 54 482 11 412 29 484 29 384 29 484 4 716 5 780 -7 082 5 780

4. 3141
Zateplení budovy Školní jídelny 
Děčín I, Sládkova 1300/13 - kap. 
část

14 313 x 4 469 4 500 4 469 0 4 469 4 469

5. 2321 Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 
2. etapa 32 698 x 32 698 26 500 26 525 6 173 4 810 18 4 810

Celkem původní akce 131 074 39 522 66 651 60 384 60 478 10 889 15 059 -7 064 15 059

6. 3113 ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX 
Bynov, zateplení ZŠ 48 170 14 502 14 502 0 14 502 0 1 184 14 502

7. 6171

Stavební úpravy interiéru budovy 
A6, úpravy hygienického zařízení 
ve 2. a 3. patře včetně sanace 
suterénu - část A - úpravy interiéru

32 897 29 797 21 752 0 29 880 0 12 389 29 800

8 3113
ZŠ Školní zateplení a oprava 
střešního pláště 5 521 5 521 0 0 5 521 0 836 4 098

Celkem nově navrhované akce 86 588 x 49 820 36 254 0 49 903 0 14 409 48 400
Celkem 217 662 39 522 116 471 96 638 60 478 60 792 15 059 7 345 63 459

K 31. 8. 2019 čerpání úvěru celkem 54 581
Zůstatek úvěru 45 419

Komentář:
1. Akce dokončena
2. Akce dokončena

3.

4. Akce dokončena
5.

6.

7.

8. Stavba byla zahájena a bude dokončena v roce 2019.  

V současné době jsou stavební práce pozastaveny z důvodu technických. U projektanta stavby byla reklamována projektová dokumentace. I přes složitá 
jednání s dodavatelem  projektové dokumentace došlo k určité dohodě a projektová dokumentace bude přepracována. Z tohoto důvodu nelze přesně určit 
termín znovuzahájení stavebních prací a tudíž nelze odhadnout profakturované náklady do konce roku 2019. 

V současné době probíhá vyšetřování Policie České republiky a práce jsou pozastaveny, tudíž nelze předvídat případné znovuzahájení stavebních prací. 
Z tohoto důvodu nelze určit výši předpokládaných nákladů profakturovaných do konce roku 2019. 

Realizace akce je rozdělena na 3 etapy,  kdy v roce 2018 byla realizována I. etapa, v roce 2019 II. etapa a v roce 2020 bude realizována III. etapa. V 
nároku na rozpočet na rok 2020  jsou započteny náklady na koordinátora BOZP a AD.   

Stavba byla zahájena v roce 2018. Dokončení prací mělo být dle SOD 12/2019. S ohledem na  dodatečné stavební práce bude termín pro dokončení 
posunut na 04/2020.  



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 24. 10. 2019 ZM 19 08 04 02

Název:
Statut sociálního fondu statutárního města Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na úpravu Statutu statutárního města Děčín a
schvaluje

Statut sociálního fondu statutárního města Děčín s účinností od 01.01.2020.

Stanovisko RM:

Rada města doporučuje schválit usnesení v navrženém znění.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit

Důvodová zpráva:
Sociální fond byl zřízen v r. 1997 usnesením RM č. 920/97 jako trvalý fond určený pro oblast péče o 
zaměstnance a členy zasutpitelstva města, kteří jsou pro výkon své funkce uvolněni. Sociální fond je zdrojem 
financování aktivit v oblasti péče o lidské zdroje. Použití prostředků sociálního fondu je taxativně vyjmenováno 
v čl. III Statutu sociálního fondu statutárního města Děčín. 
Úprava statutu spočívá v bodě 2, článku II - Tvorba sociálního fondu, a to navýšení o jedno procento (ze 4 % 
na 5 %) z ročního objemu vyplacených prostředků na platy zúčtovaných k výplatě v běžném roce - jednotný 
příděl z rozpočtu běžného roku na základě schválení Zastupitelstvem města Děčín. Bude tedy součástí 
návrhu rozpočtu na rok 2020, který se bude schvalovat v prosinci letošního roku.
Navýšení tvorby sociálního fondu z rozpočtu města je navrhováno v rámci zvyšování kvality bonusů, motivace 
pro zaměstnance města a zachování stability zaměstnanosti na magistrátu. 

Vyjádření:

Příloha:

Statut sociálního fondu 
statutárního města 
Děčín_191008_s 
vyznačenými 
změnami.pdf

Komentář:          



Příloha:
Statut sociálního fondu 
statutárního města 
Děčín_191008_čistopis.p
df

Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 16.10.2019 08:38 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA 16.10.2019 08:49 
podepsáno
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S t a t u t 
sociálního fondu statutárního města Děčín 

 
 

Poznámka k rovnosti žen a mužů.  
V rámci dodržení genderového náhledu, tedy rovnosti přístupu k ženám a mužům a 
současnému zachování čtivosti textu tohoto statutu, je termínem „zaměstnanec“ myšlen 
zaměstnanec i zaměstnankyně. Obdobně nahlížejte na další osoby, které je možno vyjádřit v 
ženském i mužském rodě. 

 
 

 
I. 

Účel sociálního fondu 
 
Sociální fond je zdrojem financování aktivit v oblasti péče o lidské zdroje a je určen 
pro všechny zaměstnance statutárního  města  Děčín  mimo  zaměstnance konající 
práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dále je určen 
členům zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni a 
důchodcům, kteří byli bezprostředně před odchodem do důchodu zaměstnanci 
statutárního města Děčín.  
 
 
 

II. 
Tvorba sociálního fondu 

Sociální fond je tvořen z: 
 
1) zůstatku sociálního fondu z minulých let, 
2) jednotného přídělu z rozpočtu běžného roku na základě schválení Zastupitelstva 

města Děčín, a to ve výši 4 % 5 % z ročního objemu vyplacených prostředků na 
platy zúčtovaných k výplatě v běžném roce fyzickým osobám, které jsou 
k statutárnímu městu Děčín v pracovním poměru a z odměn vyplacených členům 
zastupitelstva města dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce. Převod je 
prováděn čtvrtletně podle skutečného čerpání, 

3) darů, 
4) ostatních příjmů. 

 
 
 

III. 
Použití prostředků sociálního fondu 

 
Prostředků sociálního fondu je možné použít v souladu s platnou legislativou k: 
1) příspěvku na stravování, 
2) příspěvku na dětské rekreace v době prázdnin,  
3) příspěvku na kulturní a sportovní akce, 
4) odměnám při životních výročích, 
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5) odměnám při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní 
nebo invalidní důchod, 

6) odměnám pro dárce krve, 
7) jednorázové sociální výpomoci (návratná  i nenávratná), 
8) příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 
9) příspěvku na doplňkové penzijní spoření, 
10) využívání benefetitů systémem osobních kont. 
 
 
Účel a režim poskytování prostředků ze sociálního fondu je upraven Směrnicí – 
hospodaření s prostředky sociálního fondu statutárního města Děčín, v platném 
znění. Rozpočet sociálního fondu každoročně sestavuje tajemník magistrátu a 
schvaluje správní rada sociálního fondu. Prostředky sociálního fondu jsou používány 
v rámci schváleného rozpočtu tohoto fondu na příslušný kalendářní rok. Nevyčerpané 
prostředky sociálního fondu se převádějí do dalšího období v rámci finančního 
vypořádání. 
 
 

IV. 
Správa sociálního fondu 

 
Rozpočet sociálního fondu spravuje odbor provozní a organizační. 
 
 
 

V. 
Správní rada sociálního fondu 

 
Správní rada sociálního fondu samostatně posuzuje poskytování prostředků. O 
použití prostředků sociálního fondu správní rada sociálního fondu hlasuje a 
rozhodnutí je přijato, pokud se pro něj vysloví souhlas nadpoloviční většina 
přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas tajemníka. 
1) členy správní rady sociálního fondu jmenuje a odvolává tajemník magistrátu, 
2) správní rada sociálního fondu je pětičlenná, 
3) členy správní rady sociálního fondu jsou: Tajemník magistrátu, který je současně 

jejím předsedou, další členové z řad zaměstnanců statutárního města Děčín, 
4) předseda svolává schůze správní rady sociálního fondu podle potřeby. Termín 

jednání musí být oznámen členům minimálně 7 kalendářních dnů předem, 
5) správní rada sociálního fondu je schopna se usnášet, pokud je na jejím zasedání 

přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, 
6) správní rada sociálního fondu předkládá jednou za rok informaci o čerpání 

sociálního fondu radě města.  
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VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Ruší se Statut sociálního fondu statutárního města Děčín ze dne 01.03.2013 

01.03.2019. 
2) Statut sociálního fondu statutárního města Děčín byl schválen Zastupitelstvem 

města Děčín dne 28.02.2019 ……………..usnesením č. ZM 19 02 05 08 
………………..a nabývá účinnosti dnem 01.03.2019 …………………... 

 
 
 
 
 
Děčín, 01.03.2019 ……………………….. 
 
 
 
Jaroslav Hrouda      Ing. Jaromír Zajíček, MPA 
primátor       tajemník 
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VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Ruší se Statut sociálního fondu statutárního města Děčín ze dne 01.03.2019. 
2) Statut sociálního fondu statutárního města Děčín byl schválen Zastupitelstvem 

města Děčín dne ……………..usnesením č. ZM ………………..a nabývá účinnosti 
dnem …………………... 

 
 
 
 
 
Děčín, ……………………….. 
 
 
 
Jaroslav Hrouda      Ing. Jaromír Zajíček, MPA 
primátor       tajemník 
 
 
 
 
 
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 24. 10. 2019 ZM 19 08 04 03

Název:
Zápis č. 7/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 16.9.2019

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 7/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 16.9.2019 a tento 
bere na vědomí

Stanovisko RM:

Cena: 0,00
Návrh postupu: FV doporučuje ZM vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Viz.příloha - Zápis č. 7/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 16.9.2019

Vyjádření:

Příloha: Zapis_FV_ZM_7_2019_an
on.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 15.10.2019 12:56 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.10.2019 16:59 
podepsáno











Konané dne: 24. 10. 2019 ZM 19 08 04 04

Název:
Zápis z 9. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 02.10.2019

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis z 9. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 02.10.2019.

Stanovisko RM:

Cena: 0,00
Návrh postupu: KV ZM doporučuje vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Děčín doporučuje vzít na vědomí zápis z 9. zasedání kontrolního výboru 
zastupitelstva města ze dne 2.10.2019.

Vyjádření:

Příloha: Zapis_KV_ZM_9_191002_
anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 16.10.2019 07:45 
podepsáno

Předkladatel: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 16.10.2019 08:18 
podepsáno

typ zobrazení anonymně









Konané dne: 24. 10. 2019 ZM 19 08 04 05

Název:
Dodatek č. 7 ke smlouvě na veřejné služby v přepravě cestujících - změna přílohy č. 1 a č. 9

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 
na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a

schvaluje

uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města 
Děčína a o kompenzaci za tyto služby, týkající se doplnění linek městské autobusové dopravy a dopravních 
prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje schválit uzavření dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě 
cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby, týkající se doplnění linek 
městské autobusové dopravy a dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby.

Cena:      
Návrh postupu: schválit uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o veřejných službách



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřená na dobu od 1.7.2015 do 30.6.2025,
- dodatek č. 1, zapojení MAD do DÚK a kompenzace za rok 2016 ve výši 47 500 tis. Kč,
- dodatek č. 2, kompenzace za rok 2017 ve výši 55 250 tis. Kč,
- dodatek č. 3, změna tarifu MAD na tarif DÚK a přečíslování linek MAD,
- dodatek č. 4, kompenzace za rok 2018 ve výši 61 577 tis. Kč,
- dodatek č. 5, změna tarifu DÚK dle výměru MF,
- dodatek č. 6, kompenzace za rok 2019 ve výši 70 000 tis. Kč,
- návrh dodatku č. 7, přehled tras linek MAD a seznam dopravních prostředků používaných k zajišťování 
závazků veřejné služby.

V navrhovaném dodatku č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního 
města Děčína a o kompenzaci za tyto služby je doplněn přehled tras linek městské autobusové dopravy
- o linku č. 515 216, ZOO - Zámek s nově vzniklou zastávkou s názvem „Parkoviště“ (schváleno radou města 
dne 11.6.2019 usnesením č. RM 19 11 42 03), 
- o linku č. 515 218, Na Vyhlídce - Horní Oldřichov s nově vzniklou zastávkou s názvem “Na Vyhlídce“, “Lesní 
cesta“, “U zámečku“ (schváleno radou města dne 23.7.2019 usnesením č. RM 19 13B 42 01), zavedení této 
linky vychází ze studie revitalizace Bynova, 
- rozšíření linky č. 515 204 o nově vzniklou zastávku s názvem “Březiny sídliště“ (schváleno radou města dne 
28.5.2019 usnesením č. RM 19 10 42 05).
Dále se v návrhu dodatku č. 7 mění seznam dopravních prostředků používaných k plnění smlouvy. Jsou zde 
doplněna vozidla na CNG pořízena a spolufinancována z programu: “Nákup nízkoemisních a bezemisních 
vozidel pro přepravu osob II. výzva č. 14 ITI ÚChA“. 

Rada města se zabývala podanou „peticí občanů“ - Nesouhlas s připravovanou změnou obslužnosti Horního 
Oldřichova městskou hromadnou dopravou. Na základě jednání se zástupci této městské části připravil 
Dopravní podnik města Děčína, a.s. změnu jízdních řádů na linku č. 515 218. 

Vyjádření:

Příloha:
Dodatek č-7 Smlouva o 
veřejných službách + 
přílohy.pdf

Komentář:          

Příloha:
anonym 0 Smlouva o 
veřejných službách 2015- 
2025 DPMD Celá.pdf

Komentář:          

Příloha: anonym 1_Dodatek.pdf Komentář:          

Příloha: anonym 2_dodatek.pdf Komentář:          

Příloha: anonym 3_Dodatek.pdf Komentář:          

Příloha: anonym 4_Dodatek.pdf Komentář:          



Příloha: anonym 5_Dodatek.pdf Komentář:          

Příloha: anonym 6_ Dodatek.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Přemysl Mička OKD 15.10.2019 12:53 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.10.2019 16:50 
podepsáno

typ zobrazení anonymně



Dodatek č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
 
 
1. Statutární město Děčín 
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná: Jaroslav Hrouda, primátor 
IČ: 00261238 
DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 19-921402389/0800 
(dále jen „město“) 
 
 
2. Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem: Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají: Ing. Martin Weiss – předseda představenstva 
                                      Jiří Štajner – člen představenstva 
zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ: 62240935 
DIČ: CZ62240935 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 3408-431/0100 
(dále jen „dopravce“, společně s městem dále jen „Smluvní strany“) 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 
službách dodatkem č. 7 následujícího znění. 
 

III. 
Předmět dodatku 

 
Příloha č. 1  - Přehled tras linek MAD se ruší a je nahrazena přílohou č. 1 – Přehled tras linek 
MAD, která tvoří součást tohoto dodatku. 
 
Příloha č. 9 – Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby se ruší 
a je nahrazen přílohou č. 9 - Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné 
služby, která tvoří součást tohoto dodatku.   



 
IV. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento dodatek ke Smlouvě o veřejných službách je účinný po dobu účinnosti Smlouvy o 
spolupráci mezi městem a Ústeckým krajem. 
 
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením č. ZM xx xx dne xx xx 
 
3. Tento dodatek existuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze stran obdrží po 2 
vyhotoveních. 
 
4. Strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o veřejných službách řádně přečetly a s 
jeho obsahem souhlasí. 
 
5. Tento dodatek č. 7 Smlouvy o veřejných službách nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 
poslední smluvní stranou.  
 
 
 
 
 
 V Děčíně dne……………..     V Děčíně dne…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za statutární město Děčín:     Za Dopravní podnik města Děčína a. s.: 
 
 
 
 
…………………………….     ……………………………… 
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       Příloha č. 9 Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby 
 

 
  SEZNAM DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ     

 
Seznam dopravních prostředků používaných k plnění Smlouvy o veřejných službách 

v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 

 

RZ/SPZ 

 

značka/typ 
délka 
[m] 

počet 
míst 

k sezení 

počet 
míst k 
stání 

rok 
výroby uk

on
če

ní
 

nízkopodlažní 
[ANO/NE] 

klimatizace 
[ANO/NE] 

evid.č. 
DPMD 

4U4 8778 Mercedes Benz Citaro 18 m 39 134 6/2008  ANO NE 231 
5U3 4332 Mercedes Benz Citaro 18 m 39 134 8/2009  ANO ANO 232 
8U4 0233 Mercedes Benz Conecto 18 m 43 96 1/2015  ANO ANO 233 
9U5 1801 MAN LION´S CITY G 18 m 43 122 3/2018  ANO ANO 234 
9U6 3194 MAN LION´S CITY G 18 m 43 122 8/2018  ANO ANO 235 
9U6 3195 MAN LION´S CITY G 18 m 43 122 8/2018  ANO ANO 236 
2U6 5605 Mercedes Benz Citaro 15 m 43 100 6/2005  ANO NE 604 
3U6 3995 Mercedes Benz Citaro 15 m 43 100 7/2006  ANO NE 605 
3U6 3996 Mercedes Benz Citaro 15 m 43 100 7/2006  ANO NE 606 
5U1 4637 Mercedes Benz Citaro 15 m 50 84 11/2008  ANO ANO 607 
5U1 4638 Mercedes Benz Citaro 15 m 50 84 11/2008  ANO ANO 608 
4U2 9735 Mercedes Benz Sprinter 7 m 11 12 1/2008  ANO ANO 702 
9U9 2598 Iveco DEKSTRA 8 m 15 23 4/2019  ANO ANO 703 
9U9 2599 Iveco DEKSTRA 8 m 15 23 4/2019  ANO ANO 704 
9U9 2601 Iveco DEKSTRA 8 m 15 23 4/2019  ANO ANO 705 
9U9 2602 Iveco DEKSTRA 8 m 15 23 4/2019  ANO ANO 706 
9U9 2603 Iveco DEKSTRA 8 m 15 23 4/2019  ANO ANO 707 
4U2 9801 Mercedes Benz Citaro 12 m 37 61 11/2007  ANO ANO 801 
4U2 9802 Mercedes Benz Citaro 12 m 37 61 11/2007  ANO ANO 802 
4U2 9803 Mercedes Benz Citaro 12 m 37 61 11/2007  ANO ANO 803 
4U2 9804 Mercedes Benz Citaro 12 m 30 73 11/2007  ANO NE 804 
4U2 9805 Mercedes Benz Citaro 12 m 30 73 11/2007  ANO NE 805 
4U4 9026 Mercedes Benz Citaro 12 m 37 62 6/2008  ANO ANO 806 
4U4 9027 Mercedes Benz Citaro 12 m 37 62 6/2008  ANO ANO 807 
4U4 9028 Mercedes Benz Citaro 12 m 37 62 6/2008  ANO ANO 808 
4U4 9029 Mercedes Benz Citaro 12 m 30 73 6/2008  ANO NE 809 
4U4 9030 Mercedes Benz Citaro 12 m 30 73 6/2008  ANO NE 810 
5U3 2811 Mercedes Benz Conecto 12 m 30 64 3/2009  ANO ANO 811 
5U3 2812 Mercedes Benz Conecto 12 m 30 64 3/2009  ANO ANO 812 
5U3 2813 Mercedes Benz Conecto 12 m 30 64 3/2009  ANO ANO 813 
5U3 4326 Mercedes Benz Citaro 12 m 30 73 8/2009  ANO ANO 814 
5U3 4327 Mercedes Benz Citaro 12 m 30 73 8/2009  ANO ANO 815 
5U3 4328 Mercedes Benz Citaro 12 m 37 62 8/2009  ANO ANO 816 
5U3 4329 Mercedes Benz Citaro 12 m 37 62 8/2009  ANO ANO 817 
5U3 4331 Mercedes Benz Citaro 12 m 37 62 8/2009  ANO ANO 818 
6U3 7819 Irisbus CITELIS 12 m 29 71 11/2010  ANO ANO 819 
6U3 7820 Irisbus CITELIS 12 m 29 71 11/2010  ANO ANO 820 
6U3 7821 Irisbus CITELIS 12 m 29 71 11/2010  ANO ANO 821 
6U5 1822 Irisbus CITELIS 12 m 29 71 3/2011  ANO ANO 822 
6U5 1823 Irisbus CITELIS 12 m 29 71 3/2011  ANO ANO 823 
6U5 1824 Irisbus CITELIS 12 m 29 71 3/2011  ANO ANO 824 
6U5 1825 Irisbus CITELIS 12 m 29 71 3/2011  ANO ANO 825 
6U5 1826 Irisbus CITELIS 12 m 29 71 3/2011  ANO ANO 826 
7U2 1827 Mercedes Benz Conecto 12 m 27 76 8/2012  ANO ANO 827 
7U2 1828 Mercedes Benz Conecto 12 m 27 76 8/2012  ANO ANO 828 
7U2 1829 Mercedes Benz Conecto 12 m 27 76 8/2012  ANO ANO 829 
7U2 8830 Mercedes Benz Conecto 12 m 30 69 8/2013  ANO ANO 830 
RYKO 1871 Mercedes Benz Conecto 12 m 30 69 8/2013  ANO ANO 831 
7U7 8832 Mercedes Benz Conecto 12 m 30 69 8/2013  ANO ANO 832 
9U5 1791 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 3/2018  ANO ANO 833 
9U5 1792 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 3/2018  ANO ANO 834 
9U5 1793 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 3/2018  ANO ANO 835 



       Příloha č. 9 Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby 
 

 
9U5 1794 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 3/2018  ANO ANO 836 
9U5 1795 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 3/2018  ANO ANO 837 
9U5 1796 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 3/2018  ANO ANO 838 
9U5 1797 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 3/2018  ANO ANO 839 
9U5 1798 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 3/2018  ANO ANO 840 
9U5 1799 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 3/2018  ANO ANO 841 
9U6 3193 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 8/2018  ANO ANO 842 
9U6 2951 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 8/2018  ANO ANO 843 
9U6 2952 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 8/2018  ANO ANO 844 
9U6 2953 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 8/2018  ANO ANO 845 
9U6 2954 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 8/2018  ANO ANO 846 
9U6 2955 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 8/2018  ANO ANO 847 
9U6 3215 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 8/2018  ANO ANO 848 
9U6 3216 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 8/2018  ANO ANO 849 
9U6 2810 MAN LION´S CITY 12 m 33 50 8/2018  ANO ANO 850 
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Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
1.   Statutární město Děčín 

sídlem:                                    Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná:  Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ:    00261238 
DIČ:    CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení:                  Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu:                              19-921402389/0800 

 (dále jen „město“) 
 

2.   Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem:                                    Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají:  Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
                                               Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR:   Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ:    62240935 
DIČ:    CZ62240935 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu:   3408-431/0100  

 (dále jen „dopravce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

Tato smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína 
a o kompenzaci za tyto služby (dále též jen „smlouva“) je mezi stranami uzavírána na základě 
zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 
a č.1107/70, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,  
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 296/2010 Sb., 
o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, a nařízení 
vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a 
bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb 
v přepravě cestujících. 
 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je: 

a) závazek dopravce provozovat po dobu účinnosti této smlouvy městskou autobusovou 
dopravu (dále jen „MAD“) na území města formou veřejných služeb v přepravě 
cestujících, za podmínek stanovených v této smlouvě,  
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b) závazek města uhradit dopravci za podmínek, v termínech a ve výši stanovených 
v této smlouvě kompenzaci za výše uvedenou činnost dopravce. 

 
 

IV. Rozsah provozu MAD  
 

1. Rozsah provozu MAD v zájmové oblasti města, ke kterému se dopravce na základě této 
smlouvy zavazuje, je vymezen v podobě:  
a) přehledu tras linek MAD uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a  
b) schválenými jízdními řády MAD a vydanými licencemi. 

2. Jízdní řády jsou uvedeny v příloze č. 2 k této smlouvě. 
3. Dopravce smí provádět operativní krátkodobé změny v jízdních řádech pouze v případě 

mimořádných událostí (operativní uzavírky komunikací v případě dopravních nehod, 
nesjízdnosti apod.) 

4. Dopravce smí provádět krátkodobé nebo dlouhodobé změny jízdních řádů (tzv. výluky) v 
případě schválených uzavírek komunikací a jen se souhlasem dopravního úřadu. 

5. Dopravce smí v měsících červenec a srpen příslušného kalendářního roku zavést 
prázdninové jízdní řády. Tyto prázdninové jízdní řády podléhají schválení oddělení 
silničního a dopravního úřadu.  

6. Dopravce smí v období vánočních a novoročních svátků provést tyto úpravy jízdních 
řádů: 
- dne 01. 01. zahájit provoz MAD mezi      7.   a    9.  hodinou 
- dne 24. 12. ukončit provoz MAD mezi   17.   a  18. hodinou 
- dne 25. 12. zahájit provoz MAD mezi      7.  a     9. hodinou 
- dne 31. 12. ukončit provoz MAD mezi   19.   a   20. hodinou 
- ve dnech školních prázdnin omezit provoz na rozsah prázdninového jízdního řádu. 
Tyto úpravy jízdních řádů podléhají schválení dopravního úřadu a nejsou považovány za 
změnu smlouvy. 

7. V případě zvýšené krátkodobé poptávky po přepravních výkonech je dopravce oprávněn 
posílit provoz smluvně dohodnutý v celé trase nebo její části. Toto posílení nepodléhá 
schválení dopravního úřadu a není považováno za změnu smlouvy a je zahrnuto do 
závazku veřejné služby. Patří sem i nezbytné posilové spoje z důvodu obvyklých 
kulturních, společenských a sportovních akcí. 

8. Jiné změny jízdních řádů jsou považovány za změnu smlouvy a řídí se ustanovením o 
možných změnách smlouvy. 

 
 

V. Specifikace některých provozních a jiných parametrů v souvislosti s vozidly MAD 
pořízenými z dotací poskytnutých v rámci projektů  

 
1. V případě, že budou v průběhu účinnosti této smlouvy pořizována vozidla, jež budou 

dopravcem použita k plnění závazků dle této smlouvy, na něž budou zároveň poskytnuty 
dotace v rámci projektů, a poskytovatel dotace bude požadovat doplnění této smlouvy o 
specifikace parametrů či podmínek provozu těchto vozidel, zavazují se strany písemným 
dodatkem tuto smlouvu v uvedeném smyslu upravit. 
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VI. Smluvní přepravní podmínky MAD a tarifní podmínky a MAD 
 

1. Smluvní přepravní podmínky MAD jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.  
2. Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy. 
3. Změna smluvních přepravních podmínek je v kompetenci dopravce a může být provedena 

kdykoliv v průběhu smluvního období.  
4. Město i dopravce může kdykoliv v průběhu smluvního období navrhnout změnu jízdného 

a tarifních podmínek MAD. Tento návrh na změnu bude zpravován formou dodatku k této 
smlouvě a musí být schválen v orgánech města. 

5. Přeprava zaměstnanců dopravního podniku a některých dalších osob bude prováděna v 
souladu s usnesením Rady města č. 0335002 ze dne 24.12.2003 a směrnicí pro 
poskytování jízdenek MHD ze dne 01.01.2004. Stanovení ceny zlevněné jízdenky pro 
zaměstnance a jejich rodinné příslušníky je v pravomoci dopravce. 

6. Smluvní přepravní a tarifní podmínky uvedené v bodě 1 a 2 platí pro pravidelné linky 
MAD na území statutárního města Děčína. 

 
 

VII. Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících 
 

1. Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících, poskytovaných 
dopravcem na základě této smlouvy, způsob jejich prokazování, jsou uvedeny 
v příloze č. 5 této smlouvy. 

2. Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících, poskytovaných 
dopravcem, a způsob jejich prokazování, musejí splňovat minimální požadavky stanovené 
nařízením vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů 
kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním 
veřejných služeb v přepravě cestujících. 

 
 

VIII. Výchozí finanční model a kompenzace dle výchozího finančního modelu 
 

1. Před uzavřením této smlouvy předložil dopravce městu za účelem splnění povinnosti 
stanovené v § 23 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 
cestujících a o změně dalších zákonů výchozí finanční model plánovaných nákladů, 
výnosů a čistého příjmu, které mají vyplynout z této smlouvy (dále též jen „výchozí 
finanční model“).  

2. Výchozí finanční model byl sestaven dopravcem v souladu s vyhláškou č. 296/2010 Sb., o 
postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, je 
součástí této smlouvy jako příloha č. 6 a zahrnuje všechny předpoklady známé dopravci 
v době uzavření této smlouvy a jejich očekávaný vývoj. 

3. Součástí výchozího finančního modelu je stanovení kompenzace, tj. maximální částky, 
kterou se město zavazuje uhradit dopravci podle dále uvedených podmínek za dopravcem 
poskytnuté veřejné služby v přepravě cestujících (dále jen „kompenzace“) pro ten který 
kalendářní rok.  

4. Výše kompenzace pro období trvání této smlouvy byla stanovena ve výchozím finančním 
modelu na základě předpokládaných nákladů a výnosů, a to při respektování podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy, zejména pak vyhl. č. 296/2010 Sb., o 
postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace. 



Stránka 4 z 10 
 

5. V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 296/2010 Sb., o postupech pro 
sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace se rozsah nákladů 
sjednává v příloze č. 7 k této smlouvě. 

6. Kompenzace závazku veřejné služby je vypočtenou částkou bez DPH. Pokud podle platné 
legislativy by byla kompenzace předmětem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, bude k vypočtené částce kompenzace připočítána DPH v sazbě platné 
ke dni zdanitelného plnění.  

7. Město prohlašuje, že se podrobně seznámilo s výchozím finančním modelem předloženým 
dopravcem a konstatuje, že dle výchozího finančního modelu podíl čistého příjmu 
k provozním aktivům dopravce, nepřevyšuje pro dobu, pro kterou je výchozí finanční 
model sestaven, maximální dovolenou míru výnosů na kapitál, která je dle  
vyhl. č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální 
výše kompenzace stanovena v maximální míře 7,5% ročně a tedy, že kompenzace 
stanovená ve výchozím finančním modelu dopravcem pro jednotlivé kalendářní roky, 
na které je tato smlouva uzavírána, není nadměrná ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 
citované vyhlášky.   

 
 

IX. Skutečná kompenzace a způsob jejího určení a úhrady 
 
1. Skutečná kompenzace, která bude v jednotlivých letech hrazena městem dopravci (dále 

jen „skutečná kompenzace“), bude určena a hrazena dle pravidel stanovených níže 
v tomto článku smlouvy. 

2. Dopravce je povinen každoročně nejpozději do 3 měsíců před začátkem následujícího 
kalendářního roku předložit městu: 

a) svůj rozpočet na následující kalendářní rok, (dále jen „rozpočet dopravce“),  
b) odhad skutečné kompenzace na následující kalendářní rok  

3. Rozpočet dopravce na následující kalendářní rok a odhad skutečné kompenzace 
na následující kalendářní rok musejí být schváleny v orgánech města. Pokud město bude 
souhlasit s dokumenty uvedenými v předchozí větě, schválí je do 2 měsíců od jejich 
obdržení. Pokud město nebude souhlasit s výší skutečné kompenzace, sdělí tuto 
skutečnost dopravci do 1 měsíce od obdržení rozpočtu dopravce, spolu s uvedením, 
jaká výše skutečné kompenzace, je pro město maximálně přijatelná. Dopravce následně do 
1 měsíce od obdržení vyjádření města provede úpravy svého rozpočtu a rozsahu provozu 
MAD dle článku IV. této smlouvy tak, aby velikost odhadované skutečné kompenzace 
odpovídala požadavku města. 

4. Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace jsou uvedeny v příloze č. 8 této 
smlouvy. V roce uzavření smlouvy je rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace 
totožný s výchozím finančním modelem. V následujících letech rozpočty dopravce a 
odhady skutečné kompenzace předložené dopravcem městu a schválené v orgánech města 
dle předchozího odstavce nebo aktualizované v souvislosti se změnami rozsahu provozu 
MAD nebo tarifních podmínek MAD, či na základě požadavků města dle příslušných 
ustanovení této smlouvy mění přílohu č. 8 této smlouvy.  

5. Skutečná kompenzace bude městem dopravci hrazena následujícím způsobem: 
a) v průběhu příslušného kalendářního roku uhradí město dopravci paušální platbu 

(zálohu) skutečné kompenzace ve 12 pravidelných měsíčních splátkách, splatných 
vždy do 3. dne příslušného kalendářního měsíce na účet dopravce uvedený v čl. I této 
smlouvy s tím, že smluvní strany mohou v mimořádných případech dohodnout i jiný 
termín platby. 
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b) do 3 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku uhradí město dopravci 
doplatek kompenzace. Úhrada doplatku kompenzace může být městem provedena 
pouze v případě, že dopravce bez zbytečného odkladu vyrozumí město o důvodech 
zvýšení kompenzace, tyto důvody doloží, a zároveň město odsouhlasí postupem dle 
odst. 4 aktualizovaný rozpočet dopravce a aktualizovaný odhad skutečné kompenzace 
(obsahující i aktualizovaný odhad doplatku kompenzace). Důvodem ke zvýšení 
odhadu doplatku kompenzace dle předchozí věty mohou být zejména tyto skutečnosti: 
- podstatné změny tržeb z provozu MAD a cen rozhodujících vstupů, zejména 

pohonných hmot, náhradních dílů, atp., oproti hodnotám stanoveným ve výchozím 
finančním modelu, které měly negativní finanční dopady na plnění závazku 
dopravce dle této smlouvy, 

- změny technických, právních a jiných necenových podmínek zajišťování plnění 
této smlouvy, zejména legislativní změny v DPH, v oblasti pracovního práva, 
sociálního a zdravotního pojištění, účetních a daňových předpisů, atp., a podstatné 
změny ve vývoji osobních nákladů, které budou mít negativní finanční dopady na 
plnění této smlouvy dopravcem, a které dopravce nemohl předpokládat k datu 
sestavení výchozího finančního modelu, k datu schválení rozpočtu dopravce 
a odhadu skutečné kompenzace městem, či k datu schválení provozu MAD 
městem, 

- zajištění většího rozsahu dopravních výkonů dopravce, jiné struktury dopravních 
výkonů dopravce, popř. změna standardů kvality a bezpečnosti veřejných služeb 
v přepravě cestujících, oproti výchozímu finančnímu modelu či odsouhlasenému 
rozsahu provozu MAD,  

- zajištění menšího rozsahu provozu MAD na základě požadavku města, popř. 
nelze-li odsouhlasený rozsah provozu MAD z objektivních a předem 
nepředvídatelných důvodů realizovat, 

- změna tarifu, popř. tarifních podmínek, s podstatným dopadem do výše 
předpokládaných příjmů dopravce, pokud dopravce tyto změny nemohl předvídat 
ke dni sestavení výchozího finančního modelu, k datu schválení rozpočtu dopravce 
a odhadu skutečné kompenzace městem, či k datu schválení provozu MAD 
městem. 

6. Skutečná kompenzace nesmí přesáhnout výši kompenzace odhadnuté ve výchozím 
finančním modelu a současně výši kompenzace uvedené ve výkazu skutečných nákladů a 
výnosů za kalendářní rok, vypočtených dle vyhlášky č.296/2010 Sb. v souladu s výchozím 
finančním modelem. Výkaz skutečných nákladů a výnosů za kalendářní rok spočítaných 
dle vyhlášky č. 296/2010 Sb. se dopravce zavazuje předložit městu na vědomí do 
2 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku.  

7. Dílčí změny rozsahu provozu MAD, splňující kritéria dle čl. IV. odst. 7 nemají vliv 
na sjednanou výši úhrady skutečné kompenzace.  

8. Dopravce není oprávněn uplatnit finanční prostředky určené na úhradu skutečné 
kompenzace na daň z přidané hodnoty.  

9. Dopravce bere na vědomí, že město je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném 
znění, oprávněno vykonávat veřejnosprávní kontrolu užití finančních prostředků 
poskytnutých na základě této smlouvy, a že nesplnění povinností vyplývajících z této 
smlouvy, je porušením rozpočtové kázně, za které může být dopravci uložen odvod podle 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

10. Smluvní strany se dohodly, že do doby uzavření dodatku pro následující kalendářní rok 
bude město poskytovat dopravci paušální platby ve výši předcházejícího kalendářního 
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roku. Vyrovnání plateb bude provedeno v první paušální platbě placené po uzavření 
nového dodatku pro daný rok. 

 
 

X. Závazky stran 
 
1. Dopravce se zavazuje: 

a) plnit své závazky obsažené v této smlouvě, 
b) provozovat MAD v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s ujednáními 

obsaženými v této smlouvě, 
c) zajistit vydání potřebných licencí na provoz jednotlivých linek MAD a v případě 

potřeby (např. zúžení rozsahu provozu MAD) zajistit zrušení příslušných licencí,  
d) předkládat nejpozději do 25. dne po skončení každého kalendářního pololetí městu 

zprávu s vyhodnocením plynulosti MAD za uplynulé kalendářní pololetí, 
e) evidovat přepravní výkony provedené v rámci závazku veřejné služby a umožnit 

městu provedení kontroly těchto přepravních výkonů, 
f) bez zbytečného odkladu informovat město o vzniklých skutečnostech, které by 

mohly vést ke změně plnění rozpočtu dopravce a v důsledku toho k odchylce od 
předpokládané výše doplatku kompenzace o více jak 10 % (zejména změna sazeb 
DPH a spotřebních daní, snížení tržeb, růst předpokládaných nákladů, apod.); 
současně s tím dopravce informuje město o možnostech řešení vzniklé situace 
(zejména o odpovídající změně rozsahu provozu MAD či změně tarifních podmínek 
MAD), 

g) do 1 měsíce od obdržení písemné žádosti připravit pro město návrh změn rozsahu 
provozu MAD v návaznosti na požadavek města na snížení předpokládané výše 
kompenzace,  

h) do 1 měsíce od obdržení písemné žádosti připravit pro město kalkulaci, jakým 
způsobem se změní odhadovaný hospodářský výsledek dopravce, pokud dojde ke 
změně rozsahu MAD nebo ke změně tarifních podmínek MAD dle záměru města,  

i) bez zbytečného odkladu sdělit městu objem dalších finančních prostředků žádaných 
či získaných od jiných subjektů na účely, které jsou předmětem této smlouvy, 

j) vykonávat přepravní kontrolu nad dodržováním tarifních a smluvních přepravních 
podmínek vlastními pracovníky nebo dodavatelským způsobem, 

k) průběžně udržovat označníky zastávek MAD a jízdní řády na zastávkách MAD a 
v případě poškození či zničení je bez zbytečného odkladu obnovovat, 

l) vést odděleně účetní evidenci činností prováděných v rámci závazku veřejné služby a 
ostatních činností souvisejících s uzavřením této smlouvy,  

m) umožnit městu kontrolu svého účetnictví, 
n) předkládat městu vždy nejpozději do 25. dne následujícího měsíce po skončení 

příslušného kalendářního pololetí aktuální výsledky hospodaření dopravce, 
tj. vyhodnocení plnění plánu hospodaření s průvodním komentářem, případně další 
městem požadované upřesňující materiály,  

o) předložit městu nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku výsledky 
hospodaření dopravce za předchozí kalendářní rok, spolu s výpočtem doplatku 
kompenzace a do 30. 6. příslušného kalendářního roku výsledky hospodaření za  
předchozí kalendářní rok, schválené valnou hromadou dopravce, 

p) provozovat MAD hospodárně a s minimálním dopadem na životní prostředí, 
q) zajišťovat vysokou kvalitu a úroveň přepravy cestujících: 

- zvyšováním množství nízkopodlažních autobusů, minimálně v rozsahu 
uvedeném v příloze k této smlouvě, 
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- zajišťováním přesnosti provozu autobusů, 
- poskytováním aktuálních a přesných informací cestujícím,  
- zvyšováním možností nákupu jízdních dokladů, 
- snižováním míry opotřebení a průměrného stáří vozidel MAD 

r) provozovat vlastní dopravní dispečink, 
s) přílohou č. 9 této smlouvy je seznam dopravních prostředků dopravce určený k 

zajišťování závazku veřejné služby podle této smlouvy. Dopravce se zavazuje 
současně s předložením vyúčtování oznámit městu i případné změny v dopravních 
prostředcích určených k zajišťování závazku veřejné služby podle této smlouvy. 

 
2. Město se zavazuje: 

a) plnit své závazky obsažené v této smlouvě, 
b) přizvat dopravce ke všem jednáním ve věci dopravních změn na území města, 
c) informovat dopravce o všech připravovaných opatřeních, která podstatným 

způsobem ovlivní stávající požadavky na rozsah a vedení linek MAD, 
d) zajistit údržbu, sjízdnost a schůdnost místních komunikací dotčených provozem 

MAD včetně zastávek a autobusového nádraží, 
e) jedenkrát týdně zajišťovat čištění a údržbu zpevněných pochůzných ploch 

autobusových zastávek a vyvážení odpadkových košů z těchto zastávek. V zimním 
období provádět čištění a odstraňování sněhu a náledí na zastávkách tak, aby byla 
zabezpečena schůdnost, 

f) zajišťovat správu, údržbu a opravy stávajících, příp. nově vybudovaných přístřešků 
zastávek MAD a jejich příslušenství, které jsou v majetku města, 

g) prostřednictvím Městské policie vytvářet podmínky pro plynulé zabezpečení MAD, 
h) město je povinno zajistit na každý jednotlivý kalendářní rok zdroje pro obnovu 

dopravní infrastruktury a vozového parku potřebného pro zabezpečení závazku 
veřejné služby v požadovaném rozsahu. 

3. Při plnění této smlouvy jsou strany povinny si poskytnout vzájemnou součinnost a zajistit 
průběžnou koordinaci přípravy potřebných podkladů a dokumentů dle této smlouvy. Za 
tím účelem každá ze stran určí kontaktní osobu, popř. více kontaktních osob, které budou 
zajišťovat naplnění povinností stanovených v předchozí větě. 

 
 

XI. Sankce 
 
1. V zájmu zajištění plynulosti MAD zaplatí dopravce městu smluvní pokutu ve výši: 

a) 30,- Kč za každý vynechaný přepravní kilometr na území města, pokud podíl 
vynechaných přepravních kilometrů přesáhne 3 % a nepřesáhne 5 % ze stanoveného 
rozsahu přepravních kilometrů na příslušný kalendářní rok, 

b) 60,- Kč za každý vynechaný přepravní kilometr na území statutárního města, pokud 
podíl vynechaných přepravních kilometrů přesáhne 5 % ze stanoveného ročního 
rozsahu přepravních kilometrů na příslušný kalendářní rok. 

Neprovede-li dopravce přepravní výkony prokazatelně bez vlastního zavinění, má právo 
požádat město, aby takto vynechané kilometry nebyly započítány do základu pro výpočet 
smluvní pokuty. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce se neuplatní, jestliže důvodem 
k vynechání kilometrů byla stávka zaměstnanců dopravce, rozhodnutí správního úřadu 
nebo okolnost objektivně vylučující odpovědnost dopravce.  

2. Pokud dopravce neuhradí ve stanoveném termínu smluvní pokutu za neprovedené 
přepravní výkony, je povinen za každý kalendářní den prodlení zaplatit městu úroky 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
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3. Pro případ prodlení města s úhradou kompenzace, doplatku kompenzace nebo prodlení 
dopravce s vrácením přeplatku kompenzace se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. U smluvních pokut, které jsou v této smlouvě určeny konkrétní částkou uvedenou 
v korunách českých, může město požadovat navýšení takovéto smluvní pokuty o inflaci za 
období od roku uzavření této smlouvy do roku, kdy nárok na smluvní pokutu vznikl. 

5. Případný nárok na náhradu škody zůstává zaplacením smluvních pokut nebo úroků 
z prodlení nedotčen. 

6. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení stanovených v této smlouvě je 14 dnů 
od projednání případu a zaslání příslušné výzvy k zaplacení, a to na příjmový účet 
příslušné smluvní strany, uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
 

XII. Doba platnosti smlouvy a možnost její výpovědi 
 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou na období od 01.07.2015 do 30.06.2025. 
2. Trvání této smlouvy končí: 

a)  uplynutím doby smluveného trvání dle bodu 1, 
b) písemnou dohodou obou smluvních stran, 
c) zánikem všech oprávnění dopravce provozovat dopravu, která je předmětem této 

smlouvy, 
d) dnem, kdy dopravce přestane být ve smyslu této smlouvy a platné legislativy, tzv. 

vnitřním provozovatelem. Trvání smlouvy však končí k poslednímu dni kalendářního 
roku, ve kterém přestal být dopravce vnitřním provozovatelem, pokud bezprostředně 
hrozí nebezpečí přerušení poskytování služeb, 

e) vypovězením této smlouvy některou ze smluvních stran pro její závažné porušení. 
3. Dopravce může vypovědět smlouvu pro závažné porušení smlouvy pouze z důvodu 

prodlení města s úhradou plateb za kompenzaci nebo doplatku kompenzace, a to obojí 
delšího tří měsíců. 

4. Město je oprávněno smlouvu vypovědět pouze pro závažné porušení povinnosti dopravce 
využít výši kompenzace v souladu s platnou legislativou a nebo z důvodu neplnění 
závazku veřejné služby podle této smlouvy dopravcem, čímž se rozumí neuskutečnění 
žádného ze smluvených výkonů po dobu delší než 3 kalendářní dny, ledaže neplnění 
závazku bylo zapříčiněno důvody, které nejsou na straně dopravce a dopravce je nemůže 
ovlivnit (tzv. důvody vyšší moci, a to např. válka, občanské nepokoje, teroristické činy 
nebo hrozba teroristického činu, epidemie, výbuchy, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, 
povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky) a nebo z 
důvodu opakovaného, nejméně trojího, prokázaného závažného porušení závazků 
dopravce či Standardů kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb dopravcem, které 
následovalo po předchozím písemném vytčení takového porušení ze strany města s tím, že 
byla dopravci poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě porušení, a kterých se dopravce 
dopustil v průběhu téhož kalendářního roku trvání této smlouvy. 

5. Úmysl vypovědět smlouvu musí strana oprávněná oznámit straně povinné, bez zbytečného 
odkladu poté, kdy strana povinná porušila své povinnosti se stanovením dodatečné lhůty k 
nápravě závadného stavu. 

6. Bez ohledu na uvedené je smluvní strana, v jejíž neprospěch byla smlouva porušena 
oprávněna smlouvu vypovědět, aniž by poskytovala dodatečnou lhůtu k nápravě 
závadného stavu, jestliže strana, která smlouvu porušila, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní. 
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7. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž došlo k prokazatelnému doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

8. Veškerá nevypořádaná práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy městu či dopravci ke 
dni ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat obdobně dle příslušných 
ustanovení této smlouvy bez zbytečného odkladu po ukončení jejího trvání. 

9. Ukončením trvání smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Ukončení smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklého porušením smlouvy, 
řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. 

 
 

XIII. Změny a doplňky smlouvy 
 

1. Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

2. Změny a doplňky této smlouvy se provádějí číslovanými dodatky na základě dohody 
stran, které za město před jejich uzavřením schvaluje zastupitelstvo města, za dopravce 
představenstvo. 

3. Pokud jedna smluvní strana vyzve druhou písemně k jednání o změně nebo doplnění této 
smlouvy, je druhá smluvní strana povinna se do 15 kalendářních dnů od obdržení výzvy 
jednání zúčastnit. 

 
 

XIV. Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva ruší a nahrazuje Smlouvu na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z 
provozu městské autobusové dopravy v Děčíně pro období 2009-2018 ze dne 17.12. 2008, 
ve znění jejích změn a dodatků (dále jen „původní smlouva“). Finanční závazky stran, 
které byly dojednány či vznikly na základě původní smlouvy, budou po jejím ukončení 
vypořádány podle pravidel stanovených v původní smlouvě. 

2. Uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením č. ZM 15 06 07 10 
dne 25.06.2015. 

3. Tato smlouva je sepsána a podepsána v 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 stejnopisy.    

4. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že ji nepodepsaly 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným 
projevem vůle, což stvrzují podpisy svých zástupců.  

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 01. 07. 2015. 
 
 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1   Přehled tras linek MAD 
Příloha č. 2   Jízdní řády MAD (tato příloha byla již předána na Magistrát města Děčín a           
                      nebude k této ani v dalších letech přikládána) 
Příloha č. 3   Smluvní přepravní podmínky MAD 
Příloha č. 4   Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného 
Příloha č. 5   Standardy kvality a bezpečnosti služeb veřejných služeb  



Příloha č.6 Yýchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu
Příloha č. 7 Pravidla výpočtu kompenzace závazfruveřejné služby
Příloha č. 8 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace
PříIoha č. 9 Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazkuveřejné

službv

2 I -06- 2015
?b.0b.  ? r r i

V Děčíně dne V Děčíně dne

Za statutitmi město Děčín : Za D opravni podnik města Děčína a. s. :

I

I

\ Ing.Vladislav Raška
\ předseda představenstva

Mgr. Marie Blaž-ková
primátorka

Ing. Martin Weiss
člen představenstva
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Příloha ě. 3 Smluvní přepravní podmínky MAD

Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI' Dě|nická|06

sMLUYNÍ pŘBpnavxÍ ponuÍNKY PRo vpŘunvou sILNIčNÍ osonnÍ DoPRAW

které na zák|adě zákona ě.1II/|994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů
avsouladu svyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb. ze dne 15. června 2000
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu vydává Dopravní podnik města
Děčína, a. s.

1.Zák|adní pojmy

1.1 Veřejná silniční osobní dopravní činnost: činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě
osob, zavazadel, věcí a živých zvířat vozidly ve veřejné linkové dopravě včetně městské
autobusové dopravy

1.2. Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.

l.3. Pověřená osoba: řidič nebo jiná osoba dopravce, která se prokáže kontrolním odznakem
nebojiná osoba dopravce' která se prokáže průkazem dopravce s oprávněním dávat cestujícím
pokyny apÍkary

1.4. osoba s omezenou schopností pohybu a orientace: osoba postižená pohybově, zrakově
a sluchově, osoba pokročilého věku, těhotnážena a rodič s dětmi do věku tří let.

1.5. Průkaz TP, ZTP, ZTP/P: prukazy, jejichž držitelé jsou natolik zdravotně postiženi, Žetato
postižení odůvodňují poskytování mimořádných ýhod.

l.6. Návyková látka: alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé
nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávaci schopnósti nebo
sociální chování.

1.7. osobní údaj: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa, uvedené v osobním
dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem.

|.8. Zavazadlo: snadno přenosná věc, kterou vzhledem krozměrum a hmotnosti lze snadno
umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla a nemůže-li tato věc svou povahou
poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo.

2. Přepravní smlouva

2.| Právní vztah mezi dopravcem a cestujícím vzniká uzavřením smlouvy o přepravě osob
přepravní smlouva). Součástí přepravní smlouvy se stiívá tento přepravní Íád, ke kterému
cestuj ící přistoupí uzavřením přepravní smlouvy.

2.2. PÍepravní smlouva j e uzavřena:
a) jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jizdního dokladu tím, Že nastoupí do

vozidla
b) jestliže cestující není drŽitelem jízdního dokladu: nastoupením do vozidla a

bezodkladn ým zap|acením j ízdného
2.3. Dopravce se přepravní smlouvou zavazuje přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice

cílové řádně a včas.

2.4. Cestující se přepravní smlouvou zavazuje, Že při přepravě bude dodržovat tento přepravní řád
a smluvní přepravní podmínky, zap|atí jizdné podle tarifu, s qýjimkou osob přepravovaných



podle vyhlášených přepravních podmínek a tarifu bezplatně. Uzavřením přepravní smlouvy 
přistupuje cestující na smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem.  

 
2.5. Přepravní smlouva je splněna: 

 a) řádným provedením přepravy podle uzavřené přepravní smlouvy 
 b) provedením přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému 

 vyloučení cestujícího z přepravy pověřenou osobou 
 
3. Jízdní doklady 
 
3.1. Jízdními doklady jsou: 
 a) jízdenka pro jednotlivou jízdu a přestupní jízdenka, opatřená obchodním jménem 

 dopravce a obsahující  nástupní a cílovou stanici nebo přepravní pásmo, výší a druh 
 jízdného, případně výši slevy, údaj o platnosti spolu s případnými dalšími údaji 
 umožňujícími kontrolu platnosti a správnosti použití jízdenky, 

 b) jízdenka časová je čipová karta opatřená obchodním jménem dopravce. Čipová karta 
 je zkontrolovatelná čtecím zařízením umístěným ve vozidle, 

 c) průkaz, jehož držitel má právo na přepravu. 
  
3.2. Jízdní doklad je neplatný, jestliže: 
 a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené vyhlášenými tímto 

 přepravním řádem,  tarifem nebo zvláštním předpisem, 
 b) není řádně vyplněn, 
 c) je  poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho 

 použití, 
 d) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny, 
 e) je použit neoprávněnou osobou, 
 f) uplynula doba jeho platnosti, 
 g) je používán bez vyžadované fotografie, 
 h) nejde o originál, 
 i) jízdní  doklad, který opravňuje k přepravě jen  ve spojení s jiným dokladem, je 

 neplatný, jestliže se cestující tímto jiným dokladem neprokáže. 
 
3.3. Neplatnou jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jízdenku časovou je pověřená osoba 

oprávněna odebrat v případech uvedených v předchozím odstavci pod písm. c), d), e), f), g) a 
h). Z jiných jízdních dokladů je oprávněna pověřená osoba zjišťovat osobní údaje potřebné na 
vymáhání zaplacení jízdného a přirážky. 

 
4. Podmínky prodeje jízdenek a vrácení jízdného dopravcem při neprovedení dopravy 
 
4.1. Jízdenku pro jednotlivou jízdu si cestující zakoupí bezprostředně po nástupu do vozidla před 

započetím jízdy prostřednictvím odbavovacího systému nainstalovaného ve vozidle.    
  
4.2. Cestující má možnost si zakoupit jízdenku a místenku na vybrané spoje linkové dopravy 

předem na místech k tomu určených. Místo, na které byla zakoupena místenka může cestující 
bez místenky obsadit je v případě, není-li nárokováno toto místo cestujícím s platnou 
místenkou. 

 
4.3 Cestující má právo na vrácení jízdného při neprovedení přepravy z důvodů, které jsou na 

straně dopravce, po předložení jízdenky a dokladů o tom, že přeprava nebyla provedena. 
 
4.4. Cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá právo na vrácení jízdného. 
 
4.5. Cestující, který se ve vozidle po započetí přepravy neprokáže na výzvu pověřené osoby 

platným jízdním dokladem, zaplatí pověřené osobě za přepravu jízdné vyhlášené tarifem a 
přirážku ve výši 500,-- Kč. Nelze-li spolehlivě zjistit nástupní zastávku cestujícího, považuje 



se za nástupní zastávku výchozí zastávka spoje. Jestliže cestující přepravuje psa nebo 
zavazadlo, přičemž cestující za psa nebo zavazadlo nezaplatil příslušné jízdné, zaplatí 
pověřené osobě za přepravu jízdné vyhlášené tarifem a přirážku ve výši 100,-- Kč 

 
4.6. Jestliže cestující nebyl v důsledku zpoždění odjezdu nebo příjezdu spoje nebo ztráty přípoje 

přepraven včas, nemá právo na náhradu škody. 
 
5. Povinnosti cestujícího 
 
5.1. Cestující  je  při přepravě povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by 

mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních 
cestujících, pořádek a  klid ve vozidle nebo působit rušivě na osádku vozidla při výkonu 
dopravní služby nebo na ostatní cestující. 

 
5.2. Cestující je povinen: 
 a) dodržovat vyhlášené přepravní podmínky 
 b) přesvědčit se, zda mu byla vydána jízdenka podle jeho požadavků, 
 c) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a 

 plynulosti dopravy,  jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících, 
 d) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; neprokáže-li se  platným 

jízdním  dokladem, zaplatit přirážku nebo se prokázat osobními údaji  potřebnými na 
vymáhání zaplacení přirážky, 

 e) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo  pokynu 
a příkazu  pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné  přepravy 
cestujících nebo jiné obtěžování cestujících. 
 

5.3.Cestujícímu není při přepravě zejména dovoleno 
 a) mluvit za jízdy na řidiče, 
 b) otvírat za jízdy dveře vozidla, 
 c) vyhazovat za  jízdy z vozidla předměty nebo  je nechat vyčnívat ven, 

d) vystupovat za  jízdy z vozidla nebo  nastupovat do vozidla nebo se vyklánět z  vozidla, 
 e) nastupovat do vozidla prohlášeného za obsazené, 
 f) nastupovat do vozidla s obutými kolečkovými bruslemi, 
 g) uvádět bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle, 
 h) zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo jiného člena osádky a v prostoru, 

 který znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla, 
 i) bránit  použití  provozních  zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla, 
 j) kouřit ve vozidle, 
 k) chovat se hlučně, provozovat hudbu, zpěv, 
 l) používat  hlasitě  rozhlasový  přijímač  nebo jiné reprodukční zařízení, 
 m) znečisťovat nebo poškozovat vozidlo. 

Cestující je povinen uposlechnout a dbát pokynů a příkazů pověřených osob udílených k 
zajištění bezpečné,  klidné a plynulé přepravy.  

 
6. Nástup a výstup cestujících 
 
6.1. Cestující může nastoupit do vozidla nebo z něj vystoupit jen na zastávce. Cestující je povinen 

pro výstup použít dveře podle jejich označení. Nástup do vozidla je povolen pouze předními 
dveřmi. Nástup do vozidla jinými dveřmi je povolen pouze po předchozím souhlasu pověřené 
osoby.  

 
6.2. Cestující je oprávněn ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení. 
 
6.3. Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněn nástup do vozidla všemi 

dveřmi vozidla, které jsou určené pro cestující. Tito cestující mají též přednost při obsazení 
míst k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazená a označená pro přepravu těchto osob. 



 
6.4. Přednost mají vystupující cestující před nastupujícími.  
 
6.5. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů na místě, kde podle jízdního řádu nezastavuje, může 

cestující vystoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby. Vyžadují-li to provozní  
důvody, je  cestující povinen na pokyn pověřené osoby z vozidla vystoupit a do vozidla opět 
nastoupit.  

 
7. Podmínky přepravy dětí 
 
7.1. Děti do 6 let lze přepravovat pouze v doprovodu cestujícího staršího 10 let. 
 
7.2. Dítě, které je podle tarifu bezplatně přepravováno, může s cestujícím, který jej doprovází, za-

ujmout  jen 1 místo k sezení, nejsou-li ostatní místa volná.  
 
8. Podmínky přepravy dětských kočárků a jízdních kol 
 
8.1. Cestující může vzít do vozidla k přepravě dětský kočárek s dítětem, jestliže to technické 

provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují, a to jako ruční 
zavazadlo. 

 
8.2. Cestující s dětským kočárkem s dítětem může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče 

a vystoupit s vědomím řidiče dveřmi, které jsou určeny dopravcem. Cestující musí umístit 
dětský kočárek s dítětem na místě ve vozidle určeném. 

 
8.3. Pro přepravu dětských kočárků bez dítěte a jízdních kol platí ustanovení o přepravě 

spoluzavazadel.  
 
9. Podmínky    přepravy   cestujících  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  a    
    podmínky přepravy vozíků pro invalidy 
 
9.1. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení 

na sedadlech pro ně vyhrazených. Pokud není u těchto osob jejich právo zřetelně patrné, 
prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je 
povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit. V každém  
vozidle jsou vyhrazena a označena nejméně 2  místa k  sezení pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Cestující je povinen na pokyn pověřené osoby uvolnit další 
místo k sezení pro cestujícího, který to vyžaduje vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu 
stavu. 

 
9.2. Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněn nástup do vozidla všemi 

dveřmi vozidla, které jsou určené pro cestující. 
 
9.3. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy, jestliže to technické provedení vozidla, 

obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a 
vykládání vozíku pro invalidy. Cestující na vozíku pro invalidy může do vozidla nastoupit 
pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče.  

 
10. Podmínky přepravy zvířat 
 
10.1. Cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá  zvířata, pokud tomu 

nebrání zvláštní předpisy (např. zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů), není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li 
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 platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel. Beze schrány je možno vzít do 



vozidla psa, který má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře. V době zvýšených 
nároků na přepravu může pověřená osoba psa beze schrány odmítnout. Psy určené 
k doprovázení nevidomých osob a nevidomé osoby doprovázející, jakož i služebního psa 
nelze vyloučit z přepravy ani jejich přepravu odmítnout. 

 
10.2 Je vyloučena přeprava zvířat: 

a) nemocných, 
  b) jedovatých, 
  c) nebezpečných, 
  d) neklidných. 
 e) znečištěných 
 
11. Podmínky přepravy zavazadel a drobných věcí 
 
11.1. Cestující může vzít s sebou k bezplatné přepravě ruční zavazadla, která má cestující u sebe 

nebo 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. Cestovní zavazadla nelze přepravovat.  

 
11.2. Jízdní kolo umístěné v době přepravy na speciálním přívěsu dopravce je považováno za  

spoluzavazadlo.  
 
11.3. Oddělenou přepravou je přeprava zavazadla uloženého na místě určeném dopravcem nebo 

pokynem pověřené osoby mimo prostor vozidla určený pro přepravu cestujících nebo v 
tomto prostoru na místě, kde cestující nemá možnost na své zavazadlo dohlížet. 

 
11.4. Zavazadlem nejsou drobné věci, které má cestující u sebe, může je držet v ruce a které 

neomezují přepravu ostatních cestujících. 
Zavazadlem nesmí být věc nebezpečná nebo věc o hmotnosti vyšší než 50 kg.  

 
11.5. Pověřená osoba ve sporných případech určí, zda věc, kterou bere s sebou cestující, bude 

přepravována  jako drobná věc nebo ruční zavazadlo. 
 
12. Přeprava nebezpečných věcí 
 
12.1. Při  přepravě osob nelze přepravovat nebezpečné věci. Nebezpečné věci jsou látky a 

předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou 
ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí. Za nebezpečnou 
věc je pro účely tohoto přepravního řádu považována zejména nabitá zbraň, věc výbušná, 
jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá 

 
12.2. Je povoleno přepravovat: 

a) přenosnou ocelovou láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém   
obsahu nejvýše 10 kg, 

     b)  nádobu s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l, 
     c)  elektrický akumulátor zajištěný proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory. 
 
12.3. Ve vozidle lze přepravovat pouze jednu z těchto nebezpečných věcí. 
 
12.4. Cestující je povinen před nástupem do vozidla ohlásit přepravu této nebezpečné věci 

pověřené osobě  a umístit ji ve vozidle podle jejích pokynů.  
 
13. Řidič vozidla 
 
13.1. Řidič zodpovídá za pořádek a klid ve vozidle a za dodržování jízdního a přepravního řádu. 



 
13.2. Řidič je: 

a) oprávněn dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti,  bezpečnosti a 
plynulosti   dopravy  nebo bezpečnosti ostatních cestujícíc 

b) oprávněn vyloučit z přepravy  cestujícího, který  se na  výzvu řidiče nebo jiné pověřené 
osoby neprokáže platným  jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a 
přirážku,  

c) oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud 
přes upozornění nedodržuje přepravní řád, jeho pokyny a příkazy nebo pokyny a příkazy 
jiné pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, 

d) oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud 
svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje 

e) oprávněn nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy osobu či osoby pod vlivem 
návykové látky, 

f) oprávněn nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo 
zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a  pohodlné přepravy 
cestujících  nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují 
přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla, 

g) oprávněn uložit  cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit 
přirážku nebo vyžadovat  od  cestujícího osobní údaje potřebné na vymáhání přirážky 

h) oprávněn zjišťovat z jízdních dokladů osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení 
jízdného a přirážky, 

i) nápomocen radou nebo pokynem cestujícímu, který si neví rady s odbavovacím 
systémem. 

j) nápomocen jiné pověřené osobě při výkonu jejich služebních povinností, zejména při 
zásahu, napadení, přivolání policie apod. 

 
14. Povinnosti dopravce 
 
14.1. Dopravce je v zájmu zajištění bezpečnosti a řádné péče o cestující  při poskytování 

přepravních služeb  povinen zajistit: 
a) na místech  určených pro styk s cestujícími podávání informací o jízdních řádech, 

o vyhlášených  přepravních podmínkách a o tarifu, 
b) uveřejnění alespoň podstatné části vyhlášených přepravních podmínek a tarifu pro daný 

spoj ve vozidle, 
c) vydání písemného potvrzení o přerušení jízdy nebo délce zpoždění spoje, jestliže o to 

cestující pověřenou osobu požádá, 
d) cestujícím pohodlí v rozsahu odpovídajícím vyhlášeným přepravním podmínkám 

a pořádek, čistotu a klid ve vozidle. 
e) znovuzastavení každého třetího vozidla v úrovni označníku, stojí-li v zastávce současně 

více vozidel;  znovuzastavení    každého    vozidla   v  úrovni  označníku v  
 případě, že v zastávce se nachází případně znamení k zastavení, dává osoba s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 
 
Projednáno a schváleno v představenstvu a.s. dne 1. 9. 2004, tímto se zároveň ruší smluvní 
přepravní podmínky MHD v Děčíně ze dne 2. 8. 2000 a smluvní přepravní podmínky linkové 
dopravy ze dne 30. 10. 2002. 
 

      Dopravní podnik města Děčína, a.s. 



Příloha č. 4 Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného

CENY.rÍzonrHo A TARIFNÍ pootvtÍNry V MĚSTSKI
AUToBUSovÉ DOPRAvE pnovozovANÉ opnnD, a.s.

PLATNE OD 1. DUBNA 2015
TARTTM

C. BEZPLATNAPREPRAVA

l. Regulovaní cenovým výměrem MF čR

a) děti do 6 le!

b) držitelé kany sociálních systémů. která slouá jako prukz 'fiP., a ''ZTP/P,.lebo prikm,,ZTF, a,JT?/P.. včetně průvodce a vodicího psa'

2. ostatníbeplatnápřeprava

a) kočrárek s ditětem,

b) po|icisté České r€pBbliky a Justiění stráže okresního souduv Děěíně, strážníci Městské po|icie v Děčíně poue v unifomě' asistenti prevence kriminality Městské policie Y
předepsmém stejnokroji a po předložení prrikm reěstn@ce,

c) pracowíci sťediska oěstshých služeb v pracovní dny od 06:00 do 15:00 hodin po piedložení průka,
d) jedna pojízdná tďka na kolečkách'

e) pes přepravovoý ve schriíně' ktoá nepřesáhne roměry 20x30x50 cm'

D. TARIFNÍ PoDMÍNKY A zPŮsoB oDBAVENÍ cEsTUJÍcÍcH
1.ZriLkladnijízdnéjepř € supnian €přestupníajeplacenočipovoukartounebovhotovost i 'Čipovoukďfobdržicestu.1icízapop1at €kMpracovištip
jizdenku nebo hotovost (elekronická peněženka. dalejen EP)'
2. Čipovou kaltuje nutné bez proďeni a bez ryaání po násfupu do autobusu přiložit ke ěteěce abudovaé v mincowim systému' Pro odbav€ní čipovou kanouje plataá vždy cena

uvedenávčá5tiAtěchtotaifnichpodminekvesloupcioaačenémEP.Z1ewěnéjízdnéplacenéčipovoukartoumusícestuj icínahlásit ř id ičiautobusupředpř i lož €nímkkečt €čoe.

Cesmjícím je umožněnajedna jizda na dJuh při platbě čipovou kanou. D1užlou částkuje cestujicí poúnm uhradit pŤi dobijeni čipové karry na pracovišti předprodcje jízdcnek'

3. PÍohotovostnízpuobplacenije plamávždycenauvedm{včást iAtěchtotar iaíchpodmínekve sloupcioaačcnqn,.Hotovost ' .cosfjíci j €povinenplat i t j izdnéapřeawéjmv

odpočítanýchmmcích,kteréjepovinensipř1pÍav1tpřednástupemdoautobusu.Plati-lizaviceosobnajednoqjepovinenpředemoh|rísitídičijejichp

společně' Miacowi systém pňjíoá mince v hodnotě 1'-; 2,-; 5'-; 10,-; 20,-; 50'- Kě a přeolatek iízdnóho neirací.

4.Požadaveknavydání24hodinovéapřestupníj izdenkymusícesfjícínahlásit ř id ičipř inástupudoautobusu'Přestupníj izdenkamádvěčást i .Pmiěástpřestupnijí&

cestujicí a drúou část si odebore od oesujícího drúý ňdič, ktery cesujícimu vystaví kontrolni jízdenku s nulovou hodnotou.-

5. Na všech linkách městské autobusové dopravy ( 0' . 1. pásmo ) platí jízdenka REGIoNet Labe . Elbe

6.PracouštěpředprodejesenacházinaautobuovémnádražívUhelnéul ic i 'DěčinIV'Dobijeníčipoýchkďetazakoupeníjízd €nkyRegimetLabe-Elbejetakémožnénačapacísci

DPMD,a.s' na DělÍIické ulici' v Děčíně VL
7. Cestujici, kteý se ve vozidle po započeti přepralry neprokaže na vým pověřmé osoby plahýmjízdnim dokladenr' aplatí pověřené osobě za přeprawjízdné lyhlášmé tarifm a
přnrižku ve výši 500'- Kč'

E. Úplnéaěnísmluwíchpřeprawíchpodmínekproveřejnousílničníosobn,ídoprawjepřistupnénaint€metoÚchstÍánkách w.dpmd.c4 zkácenáverzejev1těšmav každém

autobusu.

vní podnik města

A'I. Z{KLADNÍ.rÍzonÉ - NEPŘESTUPNÍ TARIF

1. Dosoělá osoba stáÍši 15 let

2.

4. J izdenkasÚsfupemdotřet i  asÍávkyodstaniccnáshrpu (stďic inásrupuvton €počitaje).dospě|áosobastarší 15]et.

A.II. ZAKLADNI JIZDNE - PRESTI]PNI TARIF
l . Dospělá osoba starší I 5 |et í plaú pÍo ieden ořesfup Po . Pá do 90 minBt so+Ne+sv i 20 minut od wstavení i i

dowšefli ó let do 15 let věku íDlatí DÍo ieden DřesfuD Po - Pá do 90 minut so+Ne+sv l20 minut
3 ' Kombinovaá základní . dosoělá osoba starši 1 5 let + zavuadlo
4. Kombinovaná ml'hodnění - děú 6 let až 1 5 let věku + avmdlo

A,|II. 24 HoDINovA J|zD EN KÁ
l. DosDělá osoba stďší 15 let í Dlati 24 hodin od wstaveni

2' Děti

B. cAsovE JIZDENKY (pou7e ěipové karlyuldané DPMD,a.S')
l. Dospělá osoba starší 15 |et

2' z|wněíé pro:
a) děti od dowšení 6 let do 15 let věku ( žákovské - plati ve všech pásmech )

ťicetidemi

b) žáJ<y staÍši 15 let a studenty do 26 tet ( studentské )

devadesátidemi

stoosmdesátidemí

c) občmé nad 70 let. s účimosti od 10.1 2-2012 dárci lcve nositelé

d) občaénad75 let,s irčimostíodl '92014 ačlenovéKoďederacepol i t ickýchvězňů

3. Přenosné bu fotograÍie

třicetidemí

devadesátidemi

v to n€Dočítaie ) - děti od dowšení ó let do 1 5 let věku

0' TABIFNÍ PÁsMo - zahmuje město Děčín.
1. TARIFNÍ PÁsMo . přestupni astávky na okaji kaastru města Děěín, které
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Příloha č. 5 Standardy kvality a bezpečnosti služeb veřejných služeb 
 
STANDARDY KVALITY SLUŽEB  
 
Následující body jsou garantovány dopravcem při zajištění služeb MAD na území 
statutárního města Děčín. 
 

1. Odbavení a služby cestujícím 
1.1. Způsob odbavení MAD  
Dopravce využívá k odbavení elektronický odbavovací systém na bázi bezkontaktních 
čipových karet (BČK), který je plně funkční a řádně nastaven. Nástup je umožněn 
předními dveřmi a výstup dveřmi ostatními. Výjimku tvoří nástup s kočárky a invalidními 
vozíky, kdy je možné využít dveře do vozidla k tomu konstrukčně uzpůsobené. 
K odbavení dochází u řidiče s umožněním platby v hotovosti do mincovního automatu, 
nebo elektronicky přiložením BČK ke čtecímu zařízení. Výše platby se řídí schválenými 
tarifními podmínkami. 

1.2. Způsob kontroly  
Kontrola jízdních dokladů bude prováděna ihned při nástupu cestujícího do vozidla a to: 

1. Vizuálně řidičem – oprávněnost použití BČK s fotografií, nároku na slevu nebo 
jízdy zdarma (ZTP), v případě poruchy odbavovacího zařízení i platnosti jízdních 
dokladů papírových. 

2. Elektronicky – kontrola zůstatku v EP s vazbou na prodej jízdenky či služby. 

3. Elektronicky – kontrola platnosti jízdenky (krátkodobé i dlouhodobé) nahrané na 
BČK a to v její časové a prostorové platnosti. 

4. Elektronicky – platnost karty BČK resp. porovnání její platnosti s Black listem a 
její případné odmítnutí. 

5. Vizuálně revizorem – oprávněnost použití BČK s fotografií, platnosti papírových 
jízdních dokladů. Tento způsob kontroly je prováděn externí společností nejméně 
2x ročně. 

6. V zákaznickém centru kontrola dokladů dokládající nárok na zvýhodněné jízdné. 

1.3. Služby cestujícím 
Dopravce zajišťuje prodej, reklamace, výměny a dobíjení BČK ve svém Zákaznickém 
centru na terminálu v Uhelné ulici. Dobíjení BČK je současně umožněno na Dobíjecích 
bodech a to na Čerpací stanici dopravce na Dělnické ulici a v Plaveckém areálu.  
Dopravce garantuje tyto informace:  

1. vedení linek MAD s uvedení rozsahu provozu.  

2. Smluvní přepravní podmínky a tarifní podmínky. 

3. Schéma sítě MAD. 

4. Informace o změnách a nepravidelnostech v provozu MAD. 

5. Informace o jízdních řádech. 

 
Rozsah služeb pro cestující přehledně ukazuje tabulka 1. 
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Tabulka 1 Přehled poskytovaných a garantovaných služeb 
 

  

Zákaznické 
centrum na 

terminálu DP 
v Uhelné ulici 

Dobíjecí bod 
Čerpací 

stanice DP 
na Dělnické 

ulici 

Dobíjecí bod 
Aquapark 

Děčín  
Dispečink 

v Uhelné ulici 
Dispečink na 
Dělnické ulici 

Otevírací doba 
Po – Pá 

Nonstop 
Po – Ne 

6:00 – 18:00 18:00 – 6:00 
7:30 -17:00 10:00 -20:00 

Informace o dopravě ne ne ne ano ano 

Informace o jízdních řádech ano ne ne ano ano 

Informace o tarifu ano ne ne ano ano 

Informace o čipové kartě ano ne ne ne ne 

Pořízení čipové karty ano ne ne ne ne 

Pořízení elektronické fotografie 
pro čipovou kartu ano ne ne ne ne 

Dobití elektronické peněženky ano ano ano ne ne 

Dobití časové jízdenky ano ano ano ne ne 

Nahlášení ztráty čipové karty ano ne ne ano ano 

Reklamace čipové karty ano ne ne ne ne 

Výdej rezervační místenky pro 
cyklobus ne ne ne ano ne 

 
 

1.4. Informace na internetu  
Dopravce umožňuje získání informací na webových stránkách www.dpmdas.cz. 
Informace prezentované na vlastních stránkách společnosti musí být aktuální, ve vhodné 
podobě, rychlé a vypovídající. 
Informace o provozu MAD musí obsahovat aktuální údaje o vedení linek, schéma 
linkového vedení, tarifní podmínky, přepravní podmínky, aktuální jízdní řády, kontaktní 
spojení, kam je možno se obrátit s připomínkami, stížnostmi a dotazy na jízdní řády 
MAD. Upozornění na změny provozu MAD musí být umístěno na stránky minimálně 
čtyř kalendářní dny před datem změny (jeli to možné). Změna všech údajů s výjimkou 
jízdních řádů musí být provedeny nejpozději v den do data zahájení platnosti změny. 
Jízdní řády musí být aktualizovány nejpozději do 24 hodin od data změny. 
 

1.5. Označníky MAD, informační panely  
Označníky jsou udržovány v řádném stavu a obsahují všechny předepsané aktuální 
informace – kompletní, čitelné, viditelně umístěné, nepoškozené. Standardní označník 
obsahuje základní konstrukci s dopravní značkou IJ4A, výlepovou plochou pro schválené 
jízdní řády, platný základní ceník. V případě významné zastávky obsahuje i schéma 
linkového vedení. Dále Je na označníku informace o názvu zastávky a čísla obsluhujících 
linek (viz obrázek 1). Při změnách MAD platí, že informace mohou být měněny nejdříve 
72 hodin a nejpozději 24 hodin přede změnou.  
Označník musí v souladu předpisy pro dopravní značení zobrazovat symbol druhu 
dopravy tj. autobus. 

http://www.dpmdas.cz/
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Označník dočasně zrušené stanice musí mít sejmuty (zakryty) jízdní řády a musí 
obsahovat informaci o důvodu a době zrušení stanice včetně informace o tom, kde se 
nachází náhradní stanice.  
Označníky s instalovaným osvětlením musí mít osvětlen jízdní řád a symbol zastávky 
pokud není vyroben s reflexní samolepky.  
 

1.6.  Vnější označení vozidel včetně linky a směru  
Dopravce garantuje, že vozidlo MAD musí být označeno předepsaným linkovým 
značením, které obsahuje aktuální čitelné, viditelně umístěné, nepoškozené oficiální 
informace.  
Vozidla v pravidelném provozu musí být vpředu označena číslem linky a aktuální cílovou 
stanicí. Na boku směrovou tabulí s číslem a trasou linky, vzadu číslem linky (viz obrázek 
2 a 3). V interiéru pouze u vozidel vybavených informačním systémem číslem linky a 
cílovou stanicí. U vozidel vybavených hlásiči zastávek musí být hlásič funkční – 
vyhlašuje název zastávky a název příští zastávky. Vozidla zajišťující náhradní dopravu 
musí být označena nápisem „Náhradní doprava“ (minimálně v přední části vozu za čelním 
sklem. Při nájezdech na linky musí být vozidla označena nápisem „Manipulační jízda“.  
Nálepky na vozidla – v interiéru a exteriéru musí být čitelné, nepoškozené, oficiální.  
 

1.7.  Informace ve vozidlech MAD  
Informace ve vozidlech MAD musí být aktuální, kompletní, čitelné, viditelně umístěné, 
nepoškozené a oficiální. 
V každém vozidla MAD nasazovaném do provozu musí být k disposici smluvní přepravní 
podmínky, informace o výši jízdného, evidenční číslo vozidla v přední části. Všechny 
dveře musí být označeny nápisy zevnitř i zvenčí (viz obrázek 4) zda slouží pro nástup či 
výstup, případně pro kočárek, vozíčkáře. Ve vozidlech musí být označen předepsaný 
počet míst k sezení pro tělesně postižené a prostor pro umístění kočárku či invalidního 
vozíku. Případné změny v nové organizaci provozu musí být vyvěšeny minimálně 4 dny 
před datem změny. Ve vozidle je viditelně umístěn nápis a piktogram „Zákaz kouření„. 
 

1.8. Reklamní činnost  
Dopravce garantuje, že využije veškeré tržby z reklamní činnosti ke zlepšení 
hospodářského výsledku společnosti. Pro tyto účely je využíváno v maximální míře 
reklamních ploch na a ve vozidlech MAD a to v souladu s legislativou a novými trendy 
v reklamní činnosti.  
 

2. Péče o cestující v oblasti provozu 
2.1.  Ve vozidlech MAD 
Řidič má k dispozici služební jízdní řád, ve vozidle nekouří a je oblečen v čistém 
předepsaném stejnokroji. Řidič má jmenovku vyvěšenu na předepsaném místě. 
Prostor pro cestující v interiéru vozidla je v čistém stavu - interiér vozidla je nepoškozený  
Dopravce garantuje prodej jízdenek ve vozidlech MAD v sortimentu stanoveném tarifním 
předpisem.   
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2.2. Přesnost provozu MAD  
Přesnost provozu je zajištěna, pokud je dodržován jízdní řád s povolenou odchylkou. 
Přesnost provozu je zajištěna, pokud je zajištěna návaznost spojů v uzlových zastávkách v 
průběhu dne. Přesnost provozu je dále zajištěna, pokud ranní spoje jsou vypraveny bez 
zpoždění dle vozového grafikonu. 
Povolená odchylka pro výjezdy z výchozích stanic je +1 min. Povolená odchylka pro 
odjezdy z uzlových a nácestných zastávek (Autobusové nádraží, Hlavní nádraží, 
Myslbekova ul.) je 0/+2min. 
 

2.3.  Výprava nízkopodlažních vozidel  
Dopravce garantuje min. 90% výkonů MAD provedené nízkopodlažními vozidly 
(autobusy). Všechna vozidla MAD musí mít prostor pro přepravu vozíčkářů a dětských 
kočárků. Garantováno vybavení 90% vozidel (autobusů) plošinami pro nájezd vozíčkářů 
z celkového počtu vozidel.  
Standardem dopravce u nově nakupovaných vozidel je plná nízkopodlažnost vč. plošin 
pro vozíčkáře, dále vybavení vozidel hlásiči zastávek vč. informačního systému 
pro nevidomé a slabozraké (povelový přijímač, reproduktory vnější i vnitřní). 
 

2.4. Řízení provozu 
Standardem dopravce je 24 hodinový dohled nad provozem MAD – nepřetržitý provoz 
dopravního dispečinku. Všechna vozidla resp. řidič MAD musí být vybavena mobilním 
telefonem umožňujícím styk s dispečinkem, přijímačem GPS pro monitorování polohy 
vozidla a jeho časové odchylce vůči jízdnímu řádu. 
 

2.5. Areál – zázemí řidičů a ostatních zaměstnanců 
Zázemí řidičů a zaměstnanců je zajištěno v areálu dopravce na Dělnické ulici, místnost na 
odpočinek řidičů pak na terminálu dopravce, které jsou vybaveny sociálním a 
hygienickým zázemím.   
Dopravce garantuje pro řidiče MAD provoz následujících sociálních a hygienických 
zázemí umístěných mimo výše uvedené areály:  
Sociální zařízení: Bynov, Chrochvice, Nemocnice, Autobusové nádraží, Nebočady – areál 
Jurta. 
 

2.6. Servis vozidel, ekologické standardy, bezpečnost provozu, čistota vozidel 
Dopravce provádí pravidelné preventivní prohlídky vozidel, které vychází z návodů 
výrobce. 
Po každém výjezdu vozidel MAD je prováděna kontrola provozuschopnosti, čištění jak 
interiéru, tak karoserie a příprava vozidla na další provoz. Je prováděna kontrolu všech 
částí ovlivňující bezpečnou přepravu cestujících vyplývající z vnitřních předpisů 
dopravce.  
Emise a ekologie provozu MAD: 
Dopravce garantuje minimálně 55% autobusů vybavených motory minimálně dle normy 
EURO 5. Pracovníci servisu jsou proškoleni v plném rozsahu od výrobců vozidel a vlastní 
veškerá potřebná oprávnění. 
Bezpečný a plynulý provoz je zabezpečen nepřetržitou pohotovostí servisu dopravce. 
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3. Fotodokumentace 
 
Obrázek 1 Příklady standardních označníků 

 
 
Obrázek 2 Příklad označení vozidel vč. směrových tabulí (čelní a boční) 
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Obrázek 3 Příklad označení vozidel v zadní části vozidla 

 
 
 
Obrázek 4 Příklad označení nápisy a piktogramy vně i uvnitř vozidel 

 



Příloha č. 6   Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu

Výkaz provozních aktiv

Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.
Dělnická 106, Děčín 6, 405 29

Objednatel:

Vymezení provozního aktiva

Procento 
využití 
aktiva k 
zajištění 
závazku

rok 2014 rok 2015 …. období n

Dopravní prostředky/ řady vozidel

autobusy 100 85 235             78 431             

Ostatní majetek

Pozemky

nová opravna 100 2 715               2 124               

terminál 100 103                  103                  

pozemek podniku (odstav. plochy) 100 2 950               2 950               

čerpací stanice 30 445                  445                  

Stavby

 MAD, autobusové nádraží 100 43 931             40 667             

údržba autobusů 100 76 078             58 524             

odst.plochy, správní stř. 100 9 047               8 856               

čerpací stanice, mycí linka 30 6 686               6 466               

Jiný dlouhodobý majetek

údržba autobusů 100 1 857               5 946               

odst.plochy, správní stř. 100 256                  149                  

nehm. majetek 100 57                    1 444               

čerpací stanice, mycí linka 30 180                  140                  

První mimořádné splátky (akontace) leasingu

Součet 229 540           206 245           

 Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období 
(v tis. Kč)



Příloha č. 5 Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

Dopravce: Dopravnípodnik města Děčína, a. s.
Dě|nická 106. Děčín 6. 405 29

Objednatel:

{ýchozí finančnímode| řádelt oředookládané hodnotv ív tis. Kč)
rok 2015 rok 2016 období2Q17-2o25

o
o
.Y{o
.Ň
o
o

Pohonné hmotv a o|eie 23 355 3%o 24 055 3oÁlrok

PřímÝ materiá| a eneroie z 4 571 2o/o 4 662 2%lrok

ooravv a údrŽba vozide| 6 794 1o/o 6 862 1o/olrok

odpisv dlouhodobého maietku 4 I  313 2% 9 499 2%lrok

Pronáiem a |easino vozide|

Mzdové nákladv 23 507 2% 23 977 2o/olrok

Sociá|ní a zdravotní poiištěni 7 753 2Yo 7 908 2%lrok

Cestovné 8

Uhrada za použití infrastruktury 1 1

SiIniční daň 1 0

Elektronické mýto 1 1

Poiištění (zákonné, havariiní) 12 481 2% 491 2o/olrok

ostatnÍ přímé nák|adv '13 754 2o/o 769 2o/olrok

ostatnísluŽbv 3716 2% 3 790 2o/olrok

Provozní reŽie 1 5 456 2o/o 465 2o/olrok

Správní reŽie I O 5 875 2%ó 5 993 2o/olrok

NÁKLADY GELKEM (ř' 1 až ř. 16) 1 7 86 576 88 472 0

N >
P8
( ) C

rrŽbv z iízcjného 1 8 48 643 48 750

ostatní trŽbv z přepraw 1 9 236

ostatní vÝnosv 20 340
ýýnosv celkem {řádek 18 až20l. 21 49 2',19 48 750 0

lodnota provoznÍch aktlv ** zz 229 540 206 245

cistý prijem zÓ 17 216 15 468

Kompenzace íř.1 7-ř.21 +ř.23) 24 54 573 55 190

]otace na oořÍzení a modernizaci vozide| 25

Jiná dotace zo

tuved'te hodnoty pro dalŠí obdobi nebo zpúsob indexace podle s8 odst. 3
*"uvedte v sou|adu s hodnotou V tabu|ce obsaŽené V při|oze Č. 5
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Příloha č. 7 Pravidla výpočtu kompenzace ze závazku veřejné služby    

PRAVIDLA VÝPOČTU KOMPENZACE ZE ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY  

1. Právní opora pro výpočet kompenzace 

1.1 Právní základ 

Uzavřená smlouva o závazku veřejné služby a kompenzaci z veřejné přepravy cestujících mezi 

Dopravním podnikem města Děčína, a.s. a Statutárním městem Děčín vychází z těchto 

právních norem: 

a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách 

v přepravě cestujících po železnici a silnici, 

b) zákon č. 111/1994 Sb, o silniční dopravě, 

c) zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 

zákonů, 

d) zákon 563/1991 Sb., o účetnictví 

e) zákon 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích), 

f) zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1.2  Podzákonné normy samotná kalkulace kompenzace  

g) vyhláška 296/2010 Sb. O postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální 

výše kompenzace, 

h) cenový výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými 

cenami, 

i) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 

účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění, 

j) České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

2. Výpočet kompenzace  

Pro sestavení výsledného finančního modelu pro veřejnou dopravu jsou k výpočtu použity 

podklady na základě vyhlášky č. 296/2010 Sb., ze dne 20. října 2010, o postupech pro 

sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace. 

 

Číselník středisek 

Nákladové 
středisko 

Název 

10 Městská autobusová doprava a dispečink 

12 Autobusové nádraží 

20 Čerpací stanice 

21 Mycí linka 

30 Údržba vozů 

40 Údržba budov – odstavné plochy, terminál 

50 Sklad MTZ 

60 Správní středisko 
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2.1 Model provozních aktiv 

Do jednotlivých příslušných řádků modelu provozních aktiv jsou dosazeny takto: 

a) Dopravní prostředky – motorová vozidla pro přepravu osob (autobusy) pořízené od roku 

2004, s účetní dobou odpisování na 12 let, které jsou zařazeny na středisku 10. 

b) Pozemky – pozemek podniku (odstavné plochy), pozemek nová opravna, terminál, 

čerpací stanice jsou zařazeny na střediska 30, 40, 60. 

c) Stavby – do modelu je zahrnutý majetek - sociální zařízení, vozovna komunikace, 

zastávky, budova terminálu, opravárenský monoblok, osvětlení - nákladní myčka jsou 

zařazeny na střediska 10, 12, 20, 21, 30, 40, 60. 

d) Jiný dlouhodobý majetek – nádrž na AD Blue, vybavení opravny autobusů, server, 

software jsou zařazeny na střediska 20, 21, 30, 40, 60.  

 

Poměr uznatelných nákladů čerpací stanice je vypočten jako průměr podílů výtočnosti pro 

Dopravní podnik a celkové výtočnosti za roky 2012, 2013, 2014. Čerpací stanice je současně 

využívána jako dobíjecí místo časových kupónů a elektronické peněženky a místo pro odvod 

tržeb řidičů. Vzhledem k tomu, že není možné relevantně určit poměr využití pro MAD, není 

započten. 

 

Poměr uznatelných nákladů využívání opravárenského monobloku je vypočten jako podíl 

spotřebovaného materiálu na opravy autobusů dopravce (DPMD) a celkově spotřebovaného 

materiálu na opravy. 

 

Poměr uznatelných nákladů nákladní mycí linky je vypočten jako podíl dosažených tržeb pro 

Dopravní podnik a celkových tržeb. 

 

2.2 Finanční model 

Výchozí model vychází z nákladů a výnosů, které byly účtovány na středisko 10 a poměrnou 

částí nákladů ostatních středisek 

a) Ř. 1 Spotřeba PHM, močovina AD Blue 

b) Ř. 2 Přímý materiál a energie – materiál spotřebovaný na opravy autobusů, čisticí 

prostředky, uniformy 

c) Ř. 3 Opravy a udržování obsahuje opravy od externích firem, poměrná část nákladů 

střediska 30 

d) Ř. 4 Odpisy dlouhodobého majetku   

e) Ř. 6 Mzdové náklady 

f) Ř. 7 Sociální a zdravotní pojištění 

g) Ř. 9 Úhrada za použití infrastruktury obsahuje pronájem autobusového nádraží střediska 

12 

h) Ř. 12 Pojištění (zákonné, havarijní) obsahuje pojištění autobusů, poměrnou část 

zákonného pojištění zaměstnanců 

i) Ř. 13 Ostatní přímé náklady – školení řidičů, dopravně psychologické vyšetření, STK, 

lékařské prohlídky, odtah autobusu 

j) Ř. 14 Ostatní služby obsahuje zbývající náklady (např. režijní mat., DHIM, stravenky, 

pojištění, ostatní sociální pojištění, čipové karty) 
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k) Ř. 15 Provozní režie obsahuje poměrnou část střediska 50 

l) Ř. 16 Správní režie obsahuje poměrnou část nákladů střediska 60 

m) Ř. 18 Tržby z jízdného obsahují tržby za časové kupóny, elektronické peněženky a 

hotovosti 

n) Ř. 19 Ostatní tržby z přepravy obsahují přirážky z jízdného (pokuty), výlep reklamních 

letáků, prodej jízdních řádů, pronájem vnějších ploch na autobusech, náhrady od 

pojišťovny za dopravní nehody, tržby za prodej HIM 

o) Ř. 20 Ostatní výnosy – výnosy z provozu autobusového nádraží 

V modelu jsou zahrnuté náklady očištěny o náklady na zájezdovou přepravu, kdy je výpočet 

proveden dle vykázaných km.  

 



Příloha č. 8    Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.
Dělnická 106, Děčín 6, 405 29

Objednatel:

Výchozí finanční model řádek              předpokládané hodnoty (v tis. Kč)
rok 2015 rok 2016

Pohonné hmoty a oleje 1 23 355 3% 24 055 3%/rok

Přímý materiál a energie 2 4 571 2% 4 662 2%/rok

Opravy a údržba vozidel 3 6 794 1% 6 862 1%/rok

Odpisy dlouhodobého majetku 4 9 313 2% 9 499 2%/rok

Pronájem a leasing vozidel 5

Mzdové náklady 6 23 507 2% 23 977 2%/rok

Sociální a zdravotní pojištění 7 7 753 2% 7 908 2%/rok

Cestovné 8

Úhrada za použití infrastruktury 9 1 1

Silniční daň 10

Elektronické mýto 11

Pojištění (zákonné, havarijní) 12 481 2% 491 2%/rok

Ostatní přímé náklady 13 754 2% 769 2%/rok

Ostatní služby 14 3 716 2% 3 790 2%/rok

Provozní režie 15 456 2% 465 2%/rok

Správní režie 16 5 875 2% 5 993 2%/rok

NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16) 17 86 576 88 472 0

Tržby z jízdného 18 48 643 48 750           

Ostatní tržby z přepravy 19 236
Ostatní výnosy 20 340

Výnosy celkem (řádek 18 až 20) 21 49 219 48 750 0

Hodnota provozních aktiv ** 22 229 540 206 245         

Čistý příjem 23 17 216 15 468           

Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23) 24 54 573 55 190           

Dotace na pořízení a modernizaci vozidel 25

Jiná dotace 26

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

období 2017-2025
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SEZNAM DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Seznam dopravních prostředků používaných k plnění smlouvy od 1.7.2015

2U2 2383 Karosa B 951.1713 12 m 63 34 31.5.2004 NE NE 113

2U2 2384 Karosa B 951.1713 12 m 63 34 31.5.2004 NE NE 114

2U2 2385 Karosa B 951.1713 12 m 63 34 31.5.2004 NE NE 115

2U2 2386 Karosa B 951.1713 12 m 63 34 31.5.2004 NE NE 116

8U2 0193 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 16.1.2006 ANO NE 193

3U2 1488 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 16.1.2006 ANO NE 194

3U2 1489 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 16.1.2006 ANO NE 195

3U9 1682 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 11.12.2006 ANO NE 196

4U2 8737 Irisbis Citelis Line PS09D2 12 m 41 55 7.11.2007 ANO NE 197

DCL 3194 Karosa B 941.1962 18 m 43 108 19.6.2001 NE NE 204

DCL 3189 Karosa B 941.1962 18 m 43 108 19.6.2001 NE NE 205

4U4 8778 Mercedes Benz Citaro 0 530G 18 m 39 134 16.6.2008 ANO NE 231

5U3 4332 Mercedes Benz Citaro 0 530G 18 m 39 134 24.8.2009 ANO ANO 232

8U4 0233 Mercedes Benz Conecto 628B02 18 m 43 96 16.1.2015 ANO ANO 233

2U5 3285 Karosa C 954.1360 12 m 48 39 25.4.2005 NE NE 304

DCA 8181 Karosa LC 936.1038 12 m 46+1 0 20.3.2000 NE ANO 401

4U7 8218 Irisbis Domino 397E 12 m 51 0 15.8.2008 NE ANO 403

2U0 7592 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 100 12.11.2003 ANO NE 601

2U0 7593 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 100 12.11.2003 ANO NE 602

2U2 3006 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 99 17.8.2004 ANO NE 603

2U6 5605 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 99 8.6.2005 ANO NE 604

3U6 3995 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 99 7.8.2006 ANO NE 605

3U6 3996 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 43 99 7.8.2006 ANO NE 606

5U1 4637 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 50 84 28.11.2008 ANO ANO 607

5U1 4638 Mercedes Benz Citaro 0 530 L 15 m 50 84 28.11.2008 ANO ANO 608

2U3 9971 Mercedes Benz 904.6KA 7 m 17 0 29.12.2004 ANO NE 701

4U2 9735 Mercedes Benz 906KA50 7 m 11 12 14.1.2008 ANO ANO 702

4U2 9801 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37 61 22.11.2007 ANO ANO 801

4U2 9802 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37 61 22.11.2007 ANO ANO 802

4U2 9803 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37 61 22.11.2007 ANO ANO 803

4U2 9804 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 22.11.2007 ANO NE 804

4U2 9805 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 22.11.2007 ANO NE 805

4U4 9026 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 16.6.2008 ANO ANO 806

4U4 9027 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 16.6.2008 ANO ANO 807

4U4 9028 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 16.6.2008 ANO ANO 808

4U4 9029 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 16.6.2008 ANO NE 809

4U4 9030 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 16.6.2008 ANO NE 810

5U3 2811 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 811

5U3 2812 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 812

5U3 2813 Mercedes Benz Conecto 628.3 12 m 30 64 23.3.2009 ANO ANO 813

5U3 4326 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 24.8.2009 ANO ANO 814

5U3 4327 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 30 73 24.8.2009 ANO ANO 815
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Příloha č. 9  Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazků veřejné služby

délka 
/m/

počet 
míst k 
sezení

RZ/SPZ značka/typ
počet 
míst k 
stání

rok výroby ev. č. 
DPmD

nízkopodlažní 
ANO/NE

klimatizace 
ANO/NEukončení



Seznam dopravních prostředků používaných k plnění smlouvy od 1.7.2015

5U3 4329 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 24.8.2009 ANO ANO 817

5U3 4331 Mercedes Benz Citaro 0 530 A22 12 m 37+2 62 24.8.2009 ANO ANO 818

6U3 7819 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 819

6U3 7820 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 820

6U3 7821 Irisbus Citelis PS09D1 12 m 29 71 2.11.2010 ANO ANO 821

6U5 1822 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 28.3.2011 ANO ANO 822

6U5 1823 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 28.3.2011 ANO ANO 823

6U5 1824 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 824

6U5 1825 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 825

6U5 1826 Irisbus Citelis PS 12 m 29 71 30.3.2011 ANO ANO 826

7U2 1827 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 827

7U2 1828 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 828

7U2 1829 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 27 76 22.8.2012 ANO ANO 829

7U7 8830 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 830

7U7 8831 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 831
7U7 8832 Mercedes Benz Conecto 628B01 12 m 30 69 30.8.2013 ANO ANO 832
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rok výroby ukončení
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ANO/NE
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ANO/NE
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
 
 
1. Statutární město Děčín 
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná: Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ: 00261238 
DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 19-921402389/0800 
(dále jen „město“) 
 
 
2. Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem: Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají: Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ: 62240935 
DIČ: CZ62240935 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 3408-431/0100 
(dále jen „dopravce“) 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. S ohledem na skutečnost, že město uzavřelo s Ústeckým krajem „SMLOUVU O SPOLUPRÁCI 
PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A 
VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVOU“(dále jen Smlouva o spolupráci) a dopravce uzavřel 
s Ústeckým krajem „SMLOUVU O ZAPOJENÍ DOPRAVCE DO INTEGROVANÉHO 
DOPRAVNÍHO SYSTÉMU ÚSTECKÉHO KRAJE“ (dále jen Smlouva o zapojení), je nutné 
upravit Smlouvu o veřejných službách v oblasti kompenzace dopravce městem tak, aby bylo 
zajištěno spravedlivé uspořádání práv a povinností stran, protože zapojením dopravce do 
integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje může docházet ke změně výše tržeb na straně 
dopravce, která je jedním z kritérií pro stanovení výše skutečné kompenzace poskytované městem 
dopravci podle Smlouvy o veřejných službách. 
 
3. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 



službách dodatkem č. 1 následujícího znění. 
 

 
III. 

Změna způsobu stanovení skutečné kompenzace 
 

1.  V čl. IX. Smlouvy o veřejných službách je stanovena skutečná kompenzace dopravce, způsob 
jejího určení a úhrady. V příloze č. 8 ke Smlouvě o veřejných službách je stanoven rozpočet 
dopravce a odhad skutečné kompenzace podléhající schválení orgánů města. Při stanovení odhadu 
skutečné kompenzace jsou do výnosů zaneseny i tržby z jízdného a ostatní tržby z přepravy. Strany 
se dohodly, že způsob stanovení skutečné kompenzace dle Smlouvy o veřejných službách zůstane 
zachován s tím, že při stanovování položek tržeb z jízdného a položek ostatních tržeb z přepravy v 
odhadu skutečné kompenzace bude nadále vycházeno ze stavu před integrací dopravce do 
integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. To znamená, že při sestavování odhadu 
skutečné kompenzace bude operováno s předpokládanými tržbami, jaké by měl dopravce při 
realizaci Smlouvy o veřejných službách s městem při neexistenci vzájemného uznávání jízdních 
dokladů mezi dopravcem a dopravci integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje. 
 
2. V čl. IV. Smlouvy o spolupráci jsou podrobně stanoveny principy vyrovnání tržeb mezi 
Ústeckým krajem a městem, které mají za cíl, aby nedošlo ke zvýhodnění ani jedné ze stran 
Smlouvy o spolupráci v důsledku integrace dopravce do integrovaného dopravního sytému 
Ústeckého kraje. Strany Smlouvy o veřejných službách se proto rozhodly doplnit stanovení 
skutečné výše kompenzace ve Smlouvě o veřejných službách takto. 
 
 a) Vznikne-li v důsledku Smlouvy o spolupráci povinnost Ústeckému kraji kompenzovat 
město z důvodu, že dopravce dosáhl nižších tržeb, než by dosáhl, pokud by nebyl součástí 
integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje, zavazuje se město obdrženou kompenzaci 
vyplatit dopravci a to do 30 dnů od obdržení této kompenzace. 
 
 b) Jestliže však v důsledku Smlouvy o spolupráci bude město povinno vyplatit kompenzaci 
Ústeckému kraji, protože dopravce dosáhl díky zařazení do integrovaného dopravního systému 
Ústeckého kraje vyšších tržeb, bude dopravci ze strany města vyplacena jako skutečná kompenzace 
dle Smlouvy o veřejných službách částka snížená o kompenzaci vyplacenou Ústeckému kraji na 
základě Smlouvy o spolupráci a to tak, že se snížení projeví v příslušné měsíční splátce (záloze) 
skutečné kompenzace vyplácené dopravci podle čl. IX. bod 5 písm. a) Smlouvy o veřejných 
službách. 
 
 c) Jestliže město bude muset vrátit kompenzaci nebo její část poskytnutou mu Ústeckým 
krajem na základě Smlouvy o spolupráci z důvodu, že dopravce nepředal Ústeckému kraji správná 
podkladová data pro výpočet tržeb, kdy uvedenou povinnost zakládá dopravci Smlouva o zapojení, 
je město oprávněno krátit skutečnou kompenzaci poskytnutou dopravci dle Smlouvy o veřejných 
službách o částku, která byla Ústeckému kraji v důsledku pochybení dopravce vrácena. 
 
3. Výpočet příslušných kompenzací mezi Ústeckým krajem a městem se řídí výhradně Smlouvou o 
spolupráci a podmínkami v ní uvedenými, na základě níž bude vždy zjištěno, zda je to Ústecký kraj 
či město, kdo má kompenzovat druhou stranu. Dopravci bude vyplacena kompenzace, nebo naopak 
snížena skutečná kompenzace na základě výpočtu provedeného dle Smlouvy o spolupráci. Smlouva 
o spolupráci je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku ke Smlouvě o veřejných službách. 
 

 
 
 

























































Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
 
 
1. Statutární město Děčín 
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná: Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ: 00261238 
DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 19-921402389/0800 
(dále jen „město“) 
 
 
2. Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem: Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají: Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ: 62240935 
DIČ: CZ62240935 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 3408-431/0100 
(dále jen „dopravce“) 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 
službách dodatkem č. 2 následujícího znění. 
 

III. 
Kompenzace za rok 2017 

 
1. Dopravce bere na vědomí, že skutečná kompenzace za období roku 2017 poskytovaná městem 
dopravci na základě Smlouvy o veřejných službách bude dle rozhodnutí zastupitelstva města č. ZM 
16 10 03 01  ze dne 15.12.2016 ve výši 55 250 000,- Kč, přičemž konečná výše skutečné 
kompenzace se ještě může změnit v závislosti na výsledcích hospodaření dopravce. 
Součástí dodatku je příloha č. 6 – Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu. 
 







Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
 
 
1. Statutární město Děčín 
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná: Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ: 00261238 
DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 19-921402389/0800 
(dále jen „město“) 
 
 
2. Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem: Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají: Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ: 62240935 
DIČ: CZ62240935 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 3408-431/0100 
(dále jen „dopravce“, společně s městem dále jen „Smluvní strany“) 
 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 
službách dodatkem č. 3 následujícího znění. 
 
 

III. 
Předmět dodatku 

 
Příloha č. 1 – Přehled tras MAD a příloha č. 4  - Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného se ruší a 
jsou nahrazeny přílohou č. 1 – Přehled tras MAD a přílohou č. 4 – Tarif Dopravy Ústeckého kraje, 
které tvoří součást tohoto dodatku.  

 





Příloha č. 1 -  Přehled tras a linek MAD



příloha č. 4 































































Dodatek č. 5 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
 
 
1. Statutární město Děčín 
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná: Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ: 00261238 
DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 19-921402389/0800 
(dále jen „město“) 
 
 
2. Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem: Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají: Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ: 62240935 
DIČ: CZ62240935 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 3408-431/0100 
(dále jen „dopravce“, společně s městem dále jen „Smluvní strany“) 
 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 
službách dodatkem č. 5 následujícího znění. 
 
 

III. 
Předmět dodatku 

 
Příloha č. 4  - Tarif Dopravy Ústeckého kraje, platný od 10.12.2017, se ruší a je nahrazena přílohou 
č. 4 – Tarif Dopravy Ústeckého kraje, která tvoří součást tohoto dodatku.  
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Tarif Dopravy Ústeckého kraje 
platný od 1. září 2018 

 
 
Preambule 
Tarif integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (dále jen „Tarif DÚK“) je vyhlášen 
v souladu s Výměrem MF č. 02/2018 ze dne 10. května 2018, kterým se vydává seznam zboží 
s regulovanými cenami, a je stanoven v souladu s Nařízením Ústeckého kraje č. 1/2017 ze dne 14. 
prosince 2016, 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. 

Tarif DÚK stanovuje výši jízdného a přepravného, způsob nabytí a platnost jízdních dokladů a způsob 
jejich použití. 

SPP DÚK jsou smluvní přepravní podmínky DÚK, platí u dopravců uvedených v příloze č. 1 těchto 
SPP DÚK (dále jen „Dopravce“ nebo „Dopravci“) na linkách DÚK uvedených v příloze č. 2 těchto SPP 
DÚK. SPP DÚK platí pro přepravu osob, jejich zavazadel a živých zvířat ve veřejné silniční osobní 
dopravě, ve veřejné drážní osobní dopravě a ve veřejné vodní dopravě provozované v rámci DÚK 
zúčastněnými Dopravci a stanovují podmínky pro vznik přepravní smlouvy, podmínky přepravy, práva, 
povinnosti a odpovědnost cestujících a Dopravců zapojených v DÚK. 

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 vydané Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. (SMS a SEJF).  

Neintegrovaný jízdní doklad je doklad, který není uvedený v Tarifu DÚK jako integrovaný nebo 
částečně integrovaný. Tento doklad je nepřestupní na linky DÚK. 
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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 (bezkontaktní platební karta). 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.“ a 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.“. Při platbách jízdného z BBK je cena jízdného rovna ceně odpovídající platbě v hotovosti (vyjma 
platby u DPMD, 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 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. 

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 s přepravou dle Tarifu DÚK a SPP DPmÚL tohoto provozovatele jsou 
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uznávány integrované jízdní doklady vydané v souladu s tímto Tarifem DÚK a platné dle SPP DÚK. 
Integrované jízdní doklady nejsou uznávány na sezónních linkách a lanové dráze, které jsou upraveny 
jiným zvláštním tarifem. 

PAD je příměstská autobusová doprava, linky uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK s označením 401 až 
899. 

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 smluvní 
přepravní podmínky GW Train. Na linkách GW Train uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván 
také tarif a smluvní přepravní podmínky 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 
smluvní přepravní podmínky PID. Na vybraných linkách DÚK uvedených v příloze č. 2 je uznáván tarif 
PID s výjimkou bezplatných přeprav, platí však tarif DÚK a smluvní přepravní podmínky DÚK. 

Länderbahn GmbH je Die Länderbahn GmbH DLB, železniční dopravce, jehož linka L7 
(specifikovaný úsek) uvedená též v příloze č. 2 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 je 
uznáván tarif trilex, s výjimkou bezplatných přeprav, platí však tarif DÚK a smluvní přepravní 
podmínky DÚK.  

Rozdělení linek na linky PAD, linky MHD Teplice, linky MHD Bílina, linky MAD Děčín, linky MHD 
Chomutov a Jirkov, linky MHD Varnsdorf, linky ČD, 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, linky společnosti GW Train Regio 
uznávající integrovaný systém DÚK, je uvedeno v příloze č. 2 SPP DÚK. 

VVO je Dopravní svaz Horního Polabí sdružující dopravce v části německé spolkové země Sasko 
(s centrem ve městě Drážďany). 

Tarif DÚK + VVO je tarif, který je v prodeji na linkách uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK a nabízí se 
jen z vybraných zón DÚK do vybraných zón VVO, nebo naopak. Tento jízdní doklad se řídí tarifem a 
SPP DÚK na území Ústeckého kraje nebo tarifem VVO na území VVO. Na území DÚK i VVO se 
nabízí tyto jízdní doklady: jednotlivá jízdenka, sedmidenní jízdní doklad či měsíční jízdní doklad. 
Vyjmenované jízdní doklady jsou papírové, integrované. 

 

Nosičem 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  BBK nebo BUS KARTA, 

e) papírová jízdenka vytištěná na ceninovém papíru DPmÚL s ochrannými prvky, 

f) časová jízdenka složená z průkazu dopravce a časového kupónu vytištěného na ceninovém 
papíru s ochrannými prvky, které mají shodné identifikační číslo, 

g) na linkách DPmÚL  SMS jízdenka, SEJF jízdenka a SEJF časový kupón. 

 
 
Integrovanými jízdními doklady jsou:  
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a) integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu, jízdenka vydaná DPmÚL označená 
označovačem ve vozidle MHD, 

b) integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka, 

c) integrovaná papírová sedmidenní jízdenka, 

d) integrovaná papírová třicetidenní jízdenka, 

e) integrovaná papírová devadesátidenní jízdenka, 

f) integrovaná papírová stoosmdesátidenní jízdenka, 

g) integrovaná jednodenní síťová jízdenka Labe-Elbe, 

h) integrovaná papírová jízdenka pro spoluzavazadlo (psa), 

i) průkaz opravňující cestujícího k bezplatné přepravě, 

j) ve vyjmenovaných linkách DÚK a jejich vyznačených úsecích dle přílohy č. 2 SPP DÚK 
papírový jízdní doklad vydaný dle tarifu a SPP PID a papírový jízdní doklad vydaný dle tarifu 
a SPP společností Die Länderbahn GmbH. 

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 jednodenní síťová jízdenka Euro – Nisa - Ticket, 

e) v zóně 401 Teplice též částečně integrované 365 denní jízdenky na bázi BČK DÚK,  

f) v zóně 101 Ústí nad Labem částečně integrované jízdenky vydané dle Tarifu DPmÚL: 
i. mobilní jízdenka - SMS jízdenka, 

ii. mobilní jízdenka - jízdenka zakoupená v aplikaci SEJF (mobilní peněženka) a 

iii. mobilní jízdenka - časový kupón zakoupený v aplikaci SEJF.  

Neintegrovaným jízdním dokladem je (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 (tyto karty nejsou označeny 
logem DÚK) 
 

Jednotlivé kategorie cestujících se označují: 

a) obyčejné, 

b) zlevněné (dítě 6-15 let, mládež 15-18 let, žák a student 18-26 let, osoba 65+ let), 

c) poloviční 
d) ZTP, 

e) ZTP/P, 

f) zaměstnanec Dopravce, 

g) v zóně 101 Ústí nad Labem též osoba přepravující dítě (děti) do věku 3 let, 

h) v zóně 101 Ústí nad Labem též důchodce (osoba od věku 62-65 let a osoba pobírající 
invalidní důchod III. stupně), 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), občané uvedení v 
§ 29 odst. 2 písm. c) zákona o mimosoudních rehabilitacích,  

i) 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 
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technických praporů České republiky PTP – vojenské tábory nucených prací (VTNP), 
Městská policie Teplice, Policie ČR OŘ Teplice,  

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

k) 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.  

l) 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 a SPP 
DÚK, za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „obyčejné“, 

b) zlevněné (zvláštní) jízdné - cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu dle 
podmínek stanovených Tarifem DÚK (zejména čl. 7) a SPP DÚK, toto zlevněné (zvláštní) 
jízdné existuje v následujících variantách: 

i. zlevněné jízdné - jízdné maximálně ve výši 25 % obyčejného (plného) jízdného, za 
toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „dítě 6-15“, „mládež 15-18 let, „žák a 
student 18-26 let“ a „osoba 65+let“ , tj.: 

 dítě od 6. – 15. roku (do dne, který předchází dni 15. narozenin), nárok na toto 
jízdné se neprokazuje, 

 mládež od 15 - 18 let, nárok na toto jízdné se prokazuje úředně vydaným platným 
identifikačním osobním dokladem, nebo žákovským průkazem, nebo studentským 
průkazem ISIC, 

 žáci a studenti od 18 – 26 let (do dne, který předchází dni 26. narozenin), nárok na 
toto jízdné se prokazuje platným žákovským průkazem, nebo platným studentským 
průkazem ISIC, 

 osoba 65+ let, nárok na toto jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie, 
nebo cestovním dokladem, nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním 
osobním dokladem. 

 

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

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

iii. zaměstnanecké - za toto jízdné se přepravují zaměstnanci Dopravců a jejich rodinní 
příslušníci dle podmínek uvedených v Tarifu DÚK,  

iv. poloviční jízdné – jízdné ve výši 50 % obyčejného (plného) jízdného, za toto jízdné 
se přepravuje kategorie cestujících „poloviční“, tj.: 

 rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci k návštěvě dětí zdravotně postižených, 
umístěných v ústavech; nárok na toto jízdné se prokazuje příslušným průkazem, 

c) bezplatná přeprava - nárok na bezplatnou přepravu mají:   
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i. děti do 6 let věku (bez omezení počtu děti)  
ii. jeden průvodce držitele průkazu ZTP/P,  
iii. vodicí, asistenční a služební psi. 

3.2. 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: 

i. cestující 60-65 let.  

b) Na zlevněnou časovou jízdenku 90 denní mají nárok příslušníci Městské policie Teplice a 
Policie ČR OŘ Teplice. 

c) Na zlevněnou přenosnou časovou jízdenku 365 denní mají nárok příslušníci Městské 
policie Teplice ve stejnokroji.  

d) 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,  

b) doprovod dítěte do tří let věku (maximálně 1 osoba na 1 dítě). Doprovod dítěte musí 
prokázat věk dítěte občanským průkazem nebo cestovním pasem.  

3.4. Zlevněné (zvláštní) jízdné nad rámec slev uvedených v odst. 1 písm. b) článku 3. tohoto 
Tarifu DÚK platné pouze v zóně 101 Ústí nad Labem: 
a) jeden doprovod dítěte nebo dětí do věku 3 let; nárok na zlevněné jízdné je doprovod 

povinen prokázat věrohodným způsobem (např. průkazkou zdravotní pojišťovny pojištěnce 
- dítěte příslušné zdravotní pojišťovny, rodným listem či cestovním pasem dítěte);  

b) důchodce; nárok na toto zlevněné jízdné má: 

i. osoba, které byl přiznán invalidní důchod III. stupně, přičemž: 

 tato osoba je povinna prokázat nárok na zlevněné jízdné platným průkazem 
DPmÚL a slevovým kupónem v hodnotě 5 Kč se shodným číselným kódem, 
anebo pro tyto účely dokladem vydaným jiným dopravcem obsahujícím jméno, 
příjmení, datum narození, podobenku držitele, razítko a podpis oprávněného 
zaměstnance dopravce a druh přiznaného invalidního důchodu, 

 platnost slevového kupónu je omezena datem 30. 6. příslušného kalendářního 
roku; k tomuto datu je osoba povinna předložit v zákaznickém centru DPmÚL 
k nahlédnutí potvrzení příslušného pracoviště České správy sociálního 
zabezpečení o přiznání invalidního důchodu III. stupně na další období (toto 
potvrzení nesmí být starší 2 měsíce); při nedoložení potvrzení v požadovaném 
termínu ztrácí osoba pobírající invalidní důchod III. stupně nárok na vydání 
slevového kupónu pro další období; 

ii. osoba ve věku 62-65 let; tato osoba je při přepravě povinna prokázat svůj věk 
platným průkazem DPmÚL nebo průkazem s fotografií pro tyto účely vydaným 
jiným dopravcem příp. osobním dokladem (občanský průkaz, cestovní pas).  

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:   
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a) držitelé průkazů ZTP a dále ZTP/P včetně vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky 
nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce 

b) osoby od dosažení věku 70 let s platným průkazem DPmÚL nebo průkazem jiného 
dopravce, nebo osobním dokladem, prokazujícím dosažený věk 70 let této osoby; 
bezplatná přeprava se 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, 

d) držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, 
Konfederací politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Ústřední 
radou Svazu PTP-VTNP, s platným průkazem vydavatele; musí-li být nedílnou součástí 
platný kupón nebo známka na příslušné období je cestující povinen k průkazce předložit i 
tento kupón nebo známku,  

e) občané uvedení v § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 87/1991 Sb. za podmínek uvedených 
v Tarifu DPmÚL, tj. s platným průkazem DPmÚL a bezplatným časovým kupónem 
DPmÚL, který má shodný číselný kód s průkazem; platnost časového kupónu je časově 
omezena, 

f) policista Policie ČR ve stejnokroji. 

3.6. 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 nárok 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.  

3.7. 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, 

d) držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského. 

3.8. Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) a 
v odst. 7 článku 3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze na linkách MAD Děčín:   
a) asistenti prevence kriminality Městské policie v předepsaném stejnokroji a po předložení 

průkazu zaměstnance, 

b) pracovníci střediska městských služeb v pracovní dny od 6:00 do 15:00 po předložení 
průkazu, 

 

3.9. 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. 
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3.10. 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. 

3.11. 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. 

3.12. 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. 

 

 

3.14 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) doprovod dítěte do 3 let věku (maximálně 1 osoba na 1 dítě). Doprovod dítěte musí 
prokázat věk dítěte občanským průkazem nebo cestovním pasem. 

b) strážníci městské policie Most v uniformě 
c) asistent prevence kriminality městské policie ve stejnokroji a po předložení průkazu 

 
 
 

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

 

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, a to pouze papírové, 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 



Strana 9 z 18 

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 relace 501 Chomutov – 511 Jirkov a opačně, 
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 a 371 Varnsdorf) 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).  

Použití BČK DÚK 
4.7 Při zakoupení jízdenky na bázi BČK DÚK cestující obdrží i papírový doklad o zaplacení - 

příjmový doklad. Jako jízdní doklad slouží elektronický zápis na BČK DÚK, kterým se cestující 
při případné kontrole musí prokázat. Příjmový doklad o zaplacení není jízdním dokladem, ale 
slouží pouze jako potvrzení o uskutečněné transakci, které je potřeba v případě reklamace či 
ztráty BČK DÚK předložit. 

4.8 Při jízdě mezi zónami s jízdenkou na bázi BČK DÚK lze zahájit jízdu v kterékoliv stanici výchozí 
zóny a jízdu ukončit v kterékoli stanici cílové zóny (s možným přestupem mezi spoji nebo 
dopravci). Vydávány jsou rovněž jednozónové jízdenky na bázi BČK DÚK pro jízdy mezi 
stanicemi jedné zóny. 

4.9 Jízdní doklady na bázi BČK DÚK ani elektronické prostředky na BČK DÚK není možné použít 
ve vlacích ČD, na linkách MHD Ústí nad Labem, na linkách MHD Most a Litvínov. Dopravce 
České dráhy a.s. a Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. částečně zapojení v DÚK 
akceptují pouze integrované jízdní doklady v papírové podobě. Dopravci provozující turistické 
linky vydávají a uznávají pouze jízdní doklady v papírové podobě i jízdní doklady na bázi BČK 
DÚK; BČK DÚK neprodávají - nejsou vydavateli BČK DÚK.  

Povolená cesta 

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

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

Jízda oklikou 
4.12 Jízda nepovolenou oklikou – je každá cesta cestujícího mimo Matici povolených cest 

uvedenou v příloze č. 4 SPP DÚK. V takovémto případě se cestující odbaví kombinací dvou 
či více jízdních dokladů dle tarifu DÚK, popř. tarifu dopravce za jízdné, na které prokáže nárok 
dle příslušného tarifu: 

a) bez přirážek v případě, že cestující předloží původní jízdenku a o vystavení nové jízdenky 
požádá v autobusové dopravě před zahájením jízdy, nejpozději neprodleně po nastoupení 
do vozidla, 

b) s přirážkou v případě, že cestující předloží na výzvu pověřené osoby dopravce původní 
jízdenku, ale o vystavení nové jízdenky sám nepožádá, v železniční dopravě se 
manipulační přirážka řídí dle smluvních přepravních podmínek daného dopravce. 

Jízda za cílovou zónu 
4.13 Při jízdě cestujícího za hranici cílové zóny je cestující odbaven: 

a) v případě pokračování jízdy dle Tarifu DÚK jízdenkou ze stávající cílové zóny do nové 
cílové zóny dle zásad uvedených v tomto Tarifu DÚK, 

b) v případě použití jiného tarifu za jízdné, na které prokáže nárok dle tarifu příslušného 
dopravce. Za nástupní stanici je považována poslední stanice v původní cílové zóně, ve 
které v souladu s platným jízdním řádem spoj zastavuje za účelem nástupu nebo výstupu 
cestujících. 

Odbavení ve vlacích a osobních pokladnách ČD  
4.14 ČD uznávají papírové jízdní doklady DÚK pouze mezi stanicemi na území Ústeckého kraje, 

v nichž spoje ČD 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.  

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

 
Odbavení ve vlacích GW Train a staničních prodejních místech 
4.16 Ve vlacích GW Train jsou uznávány a vydávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě a i na 

bázi BČK DÚK. GW Train ve vlacích nabíjí elektronické peněženky na BČK DÚK, nevydává 
vlastní BČK DÚK. Jízdní doklady lze zakoupit i ve staničních prodejních místech, jejichž seznam 
poskytuje dopravce na svých webových stránkách. V případě cesty mimo Ústecký kraj bude 
přednostně nabízen tarif a smluvní přepravní podmínky GW Train. 
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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 smluvních přepravních podmínek, 
případně podle Tarifu DÚK + VVO (pokud se jedná o linku s prodejem této nabídky a rozsah 
nabídky umožňuje pokrytí cesty cestujícího).  

5 Jízdní doklady 
5.1 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 papírových jízdenek 
vytištěných na ceninovém papíru DPMÚL s ochrannými prvky počíná časová platnost běžet 
v okamžiku označení jízdenky v označovači na linkách DpmÚL. V případě neoznačení jsou 
tyto jízdenky neplatné. Předprodej 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). 

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 
tyto kategorie cestujících: 

a) obyčejné, 

b) zlevněné (obsahuje kategorie dítě 6-15 let, mládež 15-18 let, žák a student 18-26 
let, osoba 65+let), 

c) poloviční, 

d) ZTP (mimo jednotlivých jízdenek pro zóny s MHD), 

e) ZTP/P(mimo jednotlivých jízdenek pro zóny s MHD). 

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

5.8 Držitel zlevněné jízdenky pro jednotlivou jízdu je povinen prokázat 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 
5.9 Jednozónová jízdenka platí pouze pro jízdy v rámci jedné zóny. Cena a časová platnost této 

jízdenky je uvedena v Ceníku jízdného DÚK jako jízdenka pro 0 tarifních jednic s výjimkou 
vybraných zón 101 Ústí nad Labem, 301 Děčín, 401 Teplice, 461 Bílina, 371 Varnsdorf, pro 
relaci 501 Chomutov a 511 Jirkov se zapojenou MHD, 201 Most, 221 Litvínov, 211 Komořany-
Záluží, pro které platí odlišné ceny a časové platnosti.  
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Částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro-Nisa-Ticket 
5.10 Částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro-Nisa-Ticket je papírový jízdní doklad, 

které opravňují cestujícího nebo cestující k jízdám veřejnou osobní dopravou nebo k přepravě 
jízdního kola v rámci sítě DÚK pouze na vybraných linkách. Jízdenky platí od zakoupení do 
4:00 hod následujícího dne. 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. 

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:   

http://www.zvon.de/cz/Jednodenni-jizdenka-EURO-NEISSELIBNET/). 

 

Časové jízdenky 
5.11 Časové jízdenky jsou vydávány v papírové podobě a u vybraných dopravců i v elektronické 

podobě na bázi BČK DÚK.  

5.12 Časová jízdenka opravňuje v době své platnosti k libovolnému počtu jízd v obou směrech mezi 
zónami (relacemi), pro které byla zakoupena.  

5.13 Časové jízdenky vyjma jednodenní síťové jízdenky platí do 24:00 hodin posledního dne 
období, které je na nich vyznačeno. Platnost jízdenky nelze dodatečně měnit. 

5.14 K integrovaným a částečně integrovaným třicetidenním nebo devadesátidenním jízdenkám je 
přeprava zavazadla, nebo kola, nebo psa zdarma v časové a zónové platnosti vyjmenovaných 
kupónu.  

5.15 Časové jízdenky se v rámci DÚK vydávají v těchto variantách:  

a) integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka – jízdenka platí na celém území DÚK do 
4:00 hod následujícího dne,  

http://www.zvon.de/cz/Jednodenni-jizdenka-EURO-NEISSELIBNET/
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b) integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka Labe-Elbe – jízdenka platí na celém 
území DÚK a na území německého dopravního svazu VVO. Jízdenka platí 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) částečně integrovaná devadesátidenní jízdenka na bázi BČK DÚK – platnost jízdenky je 
omezena zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý 
tarif, jízdenka platí pouze u vybraných dopravců. 

5.16 Časové jízdenky jsou vydávány pro tyto kategorie cestujících: 

a) Obyčejné (mimo jízdenky dle odstavce 5.14 b)), 

b) dítě 6 -15 let (mimo jízdenky dle odstavce 5.14 b)), 

c) mládež 15 -18 let (mimo jízdenky dle odstavce 5.14 b)), 

d) žák a student 18 - 26 let (mimo jízdenky dle odstavce 5.14 b)), 

e) osoba 65+ let (mimo jízdenky dle odstavce 5.14.b)), 

f) ZTP (pouze jednodenní síťová jízdenka dle odstavce 5.15 bodu a)), 

g) ZTP/P (pouze jednodenní síťová jízdenka dle odstavce 5.15 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)).. 

5.17 Držitel zlevněné časové papírové jízdenky je povinen prokázat nárok na její použití: 

a) v případě časové jízdenky „dítě 6-15 let“ - úředně vydaným platným identifikačním osobním 
dokladem, nebo Žákovským průkazem 6 -15 let,  

b) v případě časové jízdenky „mládež 15-18 let“ - Žákovským průkazem 15 - 26 let, nebo 
úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii 
nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození, nebo studentským 
průkazem ISIC, 

c) v případě časové jízdenky „žák a student 18-26 let“ - Žákovským průkazem 15 - 26 let, 
nebo úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje 
fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození, nebo 
studentským průkazem ISIC, 

d) v případě časové jízdenky „osoba 65+ let“ – průkazem občana Evropské unie nebo 
cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním 
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dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a 
datum narození.  

e) v případě jednodenní síťové jízdenky ZTP a ZTP/P - průkazem ZTP a ZTP/P. 

5.18 Držitel zlevněné časové jízdenky nahrané na osobní BČK DÚK prokazuje nárok na její použití: 

a) profilem „dítě 6-15“ na osobní BČK DÚK, 

b) profilem „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“, „člen Konfederace 
politických vězňů“ v případě zlevněného jízdného dle odst. 3.6 Tarifu DÚK platného pouze 
pro zónu 301 Děčín. 

h) profily „senior SD“, „senior 70+“, „držitel Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského“ dle 
odst. 3.11 a 3.12 Tarifu DÚK platného pouze pro zóny 501 Chomutov a 511 Jirkov, 

i) profilem „senior 70+“ pro zónu 371 Varnsdorf. 

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

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

5.21 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. 

5.22 Jízdenky pro přepravu na sezónních turistických linkách a lanové dráze vydané dle zvláštního 
tarifu DPmÚL nelze použít na linkách zapojených do systému DÚK, platí pouze pro dané linky 
DPmÚL.  

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, 

Přepravné 
5.24 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. Bližší podmínky k přepravě spoluzavazadel, 
dětských kočárků, jízdních kol, živých zvířat jsou uvedeny ve SPP DÚK. V případě zakoupení 
30 denního nebo 90 denního kupónu je přeprava kola/zavazadla nebo psa bezplatná v časové 
a zónové platnosti daného kupónu. V zóně 101 Ústí nad Labem na linkách MHD má držitel 
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časové jízdenky s 30 denním a delším obdobím platnosti nárok na bezplatnou přepravu 
jednoho zavazadla nebo 1 psa podléhající placení přepravného. 

 

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. 
K dodatečnému prokázání nároku na slevu nebo prokázání osobních údajů se nepřihlíží.  

7.4 Děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin) lze přepravovat ve vozidlech 
s výjimkou lodi jen s doprovodem osoby starší 10 let, přičemž cestující starší 10 let má právo 
přepravit s sebou bezplatně nejvýše dvě děti do 6. roku, není-li stanoveno v zónách s MHD 
jinak, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Děti do 6 let (tj. do dne, který 
předchází dni 6. narozenin) lze přepravovat na lodi jen s doprovodem osoby starší 15 let, 
přičemž cestující starší 15 let má právo přepravit s sebou bezplatně nejvýše dvě děti do 6. 
roku, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující pro druhé dítě 
samostatné místo, zaplatí za ně, jakož i za každé další dítě do 6. roku, zlevněné jízdné pro 
kategorii „dítě 6-15 let“ podle Ceníku jízdného DÚK. Požaduje-li doprovod dítěte uplatnění 
bezplatné přepravy dítěte nebo dětí do 6 let dle podmínek Tarifu DÚK je doprovod dítěte na 
vyzvání řidiče nebo jiné dopravcem pověřené osoby povinen hodnověrným způsobem 
prokázat věk dítěte. Věk dítěte do 6 let lze prokázat předložením průkazu zdravotní pojišťovny 
dítěte, cestovním pasem dítěte, občanským průkazem dítěte, nebo předložením občanského 
průkazu zákonného zástupce, ve kterém je dítě zapsáno. Ve vybraných zónách s MHD (viz čl. 
3 Tarifu DÚK) je povolena přeprava dětí do 6 let bez omezení počtu dětí. 

Zlevněné (zvláštní) jízdné pro kategorii „dítě 6-15 let“ 
7.5 Dětem od 6 do 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin) je přiznáváno zlevněné jízdné 

„Zlevněné“ uvedené v Ceníku jízdného DÚK.  
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Zlevněné (zvláštní) jízdné pro kategorii „dítě 6-15 let“, „mládež 15-18 let“ a „žák a student 18-
26 let“ 
7.6 Není-li určeno jinak, pro kategorii „dítě 6-15 let“ (ve věku 6 – 15 let, tj. do dne, který předchází 

dni 15. 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.  

7.7 Není-li určeno jinak, pro kategorii „mládež 15-18 let“ (ve věku 15 – 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.  

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

7.9 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 ze dne 10. srpna 2015 stanoveným Ministerstvem 
dopravy (č.j. 2/2015-410-TAR/x)  

7.10 Žákovský průkaz musí obsahovat následující údaje: 

 jméno, příjmení, datum narození,  

 aktuální fotografii žáka,  

 název a místo sídla školy (příp. místo konání praktického vyučování), razítko školy 
a podpis pověřeného zaměstnance školy, 

 místo trvalého pobytu žáka/studenta příp. jiného bydliště, než je uvedeno v jeho osobním 
dokladu, jestliže lze tuto skutečnost prokázat předložením rozhodnutí soudu upravujícím 
poměry péče o dítě nebo jiným úředním potvrzením o skutečném bydlišti, jako je povolení 
k trvalému pobytu, dlouhodobému pobytu za účelem studia, popřípadě místo koleje, 
internátu, domova mládeže, 

 způsob dojíždění (ponechaný či přeškrtnutý symbol „kladívka“ nebo symbol „So/Ne“), 
(přestože se v tarifu DÚK u časových jízdenek na toto nebere zřetel), 

 platnost; platí po dobu trvání školního/akademického roku, vyznačeného školou mimo 
měsíců červenec a srpen a pouze z míst a do míst v něm uvedených, 

 razítko a podpis pověřeného zaměstnance dopravce, který ověří totožnost držitele. 

Zlevněné (zvláštní) jízdné pro kategorii „ZTP, ZTP/P“ (držitele průkazů ZTP, ZTP/P) a přeprava 
jejich průvodců 
7.11 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. 

7.12 Držitel platného průkazu ZTP/P má kromě nároku na zlevněné jízdné ještě nárok na: 

a) bezplatnou přepravu svého průvodce, průvodcem může být i vodící nebo asistenční pes, 

b) bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy, 

c) bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě. 
7.13 Funkci průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P 

a s výjimkou průvodce nevidomého, ani dítě mladší 10 let. 
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Zlevněné (zvláštní) jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě zdravotně 
postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR 
7.14 Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen “rodiče”) při jízdách k návštěvám dětí 

tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale nebo 
dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných v zařízení nebo škole v působnosti Ministerstva 
školství, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ústav“) 
mají nárok na zakoupení jednotlivé jízdenky za zlevněné (poloviční) jízdné „dítě 6-15 let“ podle 
Ceníku jízdného DÚK, které bude využito pro přepravu z místa trvalého bydliště do místa 
ústavu a zpět do výchozího místa. Zpáteční cesta musí být nastoupena nejpozději 
v následující den po uskutečněné návštěvě. 

7.15 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.  

7.16 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. 

7.17 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 
7.18 Zaměstnanecké jízdné je poskytováno pouze na bázi BČK DÚK (vyjma zaměstnaneckého 

jízdného DPmÚL, které je vydáváno na papíru). Na zlevněnou časovou jízdenku 365denní 
zaměstnaneckou mají nárok zaměstnanci těch dopravců, kteří jsou vydavateli BČK DÚK, (dále 
jen zaměstnanec) a jejich rodinní příslušníci, a to pouze po dobu trvání pracovního poměru 
mezi dopravcem a příslušným zaměstnancem.  

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

7.20 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. 

7.21 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. 

7.22 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. 
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8 Obchodní nabídky DÚK 
8.1 Obchodní nabídky a změny obchodních nabídek musí být řádně vymezeny a předem 

zveřejněny na internetu, na vývěskách v železničních stanicích a ve vozidlech autobusové 
dopravy. Pokud není stanoveno jinak u jednotlivých nabídek, platí pro jejich použití ustanovení 
SPP DÚK a Tarifu DÚK. 

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

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 přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu a za porušení Smluvních 

přepravních podmínek se řídí SPP DÚK. 

10 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 
10.1 Úplná verze Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK je k nahlédnutí v sídle 

administrátora DÚK, v informačních kancelářích dopravců a na webu www.dopravauk.cz. 

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

Tarif DÚK s účinností od 1. 4 . 2018 se zrušuje dnem nabytí účinnosti tohoto Tarifu DÚK. 

Tento Tarif DÚK nabývá účinnosti dnem 1.září  2018. 

 

Seznam příloh Tarifu DÚK (přílohy nejsou součástí smlouvy) 
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 SMS jízdenky a aplikace SEJF 



Ceník jednotlivého jízdného 

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

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

Obyčejné 
nad 15 let ZTP, ZTP/P Obyčejné 

nad 15 let ZTP, ZTP/P

0-2* 13 Kč         3 Kč        3 Kč               3 Kč       3 Kč        11,70 Kč    ##### 2,70 Kč         2,70 Kč       3,00 Kč          
3-4 15 Kč         3 Kč        3 Kč               3 Kč       3 Kč        13,50 Kč    ##### 2,70 Kč         2,70 Kč       3,00 Kč          
5-6 17 Kč         4 Kč        4 Kč               4 Kč       4 Kč        15,30 Kč    ##### 3,60 Kč         3,60 Kč       4,30 Kč          
7-8 19 Kč         4 Kč        4 Kč               4 Kč       5 Kč        17,10 Kč    ##### 3,60 Kč         3,60 Kč       4,80 Kč          
9-10 21 Kč         5 Kč        5 Kč               5 Kč       5 Kč        18,90 Kč    ##### 4,50 Kč         4,50 Kč       5,30 Kč          

11-12 23 Kč         5 Kč        5 Kč               5 Kč       6 Kč        20,70 Kč    ##### 4,50 Kč         4,50 Kč       5,80 Kč          
13-14 25 Kč         6 Kč        6 Kč               6 Kč       6 Kč        22,50 Kč    ##### 5,40 Kč         5,40 Kč       6,30 Kč          
15-16 27 Kč         6 Kč        6 Kč               6 Kč       7 Kč        24,30 Kč    ##### 5,40 Kč         5,40 Kč       6,80 Kč          
17-18 30 Kč         7 Kč        7 Kč               7 Kč       8 Kč        27,00 Kč    ##### 6,30 Kč         6,30 Kč       7,50 Kč          
19-20 32 Kč         8 Kč        8 Kč               8 Kč       8 Kč        28,80 Kč    ##### 7,20 Kč         7,20 Kč       8,00 Kč          
21-22 34 Kč         8 Kč        8 Kč               8 Kč       9 Kč        30,60 Kč    ##### 7,20 Kč         7,20 Kč       8,50 Kč          
23-24 36 Kč         9 Kč        9 Kč               9 Kč       9 Kč        32,40 Kč    ##### 8,10 Kč         8,10 Kč       9,00 Kč          
25-26 38 Kč         9 Kč        9 Kč               9 Kč       10 Kč      34,20 Kč    ##### 8,10 Kč         8,10 Kč       9,50 Kč          
27-28 40 Kč         10 Kč      10 Kč             10 Kč     10 Kč      36,00 Kč    ##### 9,00 Kč         9,00 Kč       10,00 Kč        
29-30 42 Kč         10 Kč      10 Kč             10 Kč     10 Kč      37,80 Kč    ##### 9,00 Kč         9,00 Kč       10,00 Kč        
31-32 44 Kč         11 Kč      11 Kč             11 Kč     11 Kč      39,60 Kč    ##### 9,90 Kč         9,90 Kč       11,00 Kč        
33-34 46 Kč         11 Kč      11 Kč             11 Kč     11 Kč      41,40 Kč    ##### 9,90 Kč         9,90 Kč       11,00 Kč        
35-36 49 Kč         12 Kč      12 Kč             12 Kč     12 Kč      44,10 Kč    ##### 10,80 Kč       10,80 Kč     12,00 Kč        
37-38 51 Kč         12 Kč      12 Kč             12 Kč     12 Kč      45,90 Kč    ##### 10,80 Kč       10,80 Kč     12,00 Kč        
39-40 53 Kč         13 Kč      13 Kč             13 Kč     13 Kč      47,70 Kč    ##### 11,70 Kč       11,70 Kč     13,00 Kč        
41-42 55 Kč         13 Kč      13 Kč             13 Kč     13 Kč      49,50 Kč    ##### 11,70 Kč       11,70 Kč     13,00 Kč        
43-44 57 Kč         14 Kč      14 Kč             14 Kč     14 Kč      51,30 Kč    ##### 12,60 Kč       12,60 Kč     14,00 Kč        
45-46 59 Kč         14 Kč      14 Kč             14 Kč     14 Kč      53,10 Kč    ##### 12,60 Kč       12,60 Kč     14,00 Kč        
47-48 61 Kč         15 Kč      15 Kč             15 Kč     15 Kč      54,90 Kč    ##### 13,50 Kč       13,50 Kč     15,00 Kč        
49-50 63 Kč         15 Kč      15 Kč             15 Kč     15 Kč      56,70 Kč    ##### 13,50 Kč       13,50 Kč     15,00 Kč        
51-55 69 Kč         17 Kč      17 Kč             17 Kč     17 Kč      62,10 Kč    ##### 15,30 Kč       15,30 Kč 17,00 Kč        
56-60 74 Kč         18 Kč      18 Kč             18 Kč     18 Kč      66,60 Kč    ##### 16,20 Kč       16,20 Kč 18,00 Kč        
61-65 75 Kč         18 Kč             -  Kč    18 Kč      67,50 Kč    -  Kč 16,20 Kč       -  Kč     18,00 Kč        
66-70 84 Kč         21 Kč      21 Kč             21 Kč     21 Kč      75,60 Kč    ##### 18,90 Kč       18,90 Kč 21,00 Kč        
71-75 90 Kč         22 Kč      22 Kč             22 Kč     22 Kč      81,00 Kč    ##### 19,80 Kč       19,80 Kč 22,00 Kč        
76-80 95 Kč         23 Kč      23 Kč             23 Kč     23 Kč      85,50 Kč    ##### 20,70 Kč       20,70 Kč     20,70 Kč        

nad 80

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

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

Obyčejné nad 
15 let Důchodce 62-65 Doprovod 

dítě -3 Zlevněné* Obyčejné nad 
15 let Důchodce 62-65 Doprovod 

dítě -3 Zlevněné*

101
Ústí nad Labem 18 Kč              10 Kč                  10 Kč         4 Kč            16,20 Kč        9,00 Kč              9,00 Kč       3,60 Kč                

45
 m

in

101
Ústí nad Labem 21 Kč              12 Kč                  12 Kč         5 Kč            18,90 Kč        10,80 Kč            10,80 Kč     4,50 Kč                

60
 m

in

101
Ústí nad Labem 80 Kč              40 Kč                  40 Kč         20 Kč          72,00 Kč        36,00 Kč            36,00 Kč     18,00 Kč             

1 
de

n*
*

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

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 101 Ústí nad Labem

Doplňkový prodej jízdenek u řidiče MHD (cena 
jízdného s přírážkou dle SPP DPmÚL)

Obyčejné 
nad 15 let 

SMS

Obyčejné 
nad 15 let 

SEJF

Důchodce 
62-65

Doprovod 
dítě - 3 Zlevněné*

Obyčejn
é nad 15 

let

Dítě 6-15 let ZTP-
ZTP/P $ 

Zlevněné*

Doprovod 
dítě -3 Zavazadlo pes

101
Ústí nad Labem 20 Kč           18 Kč        5,00 Kč        25 Kč# #  6 Kč 15 Kč        15 Kč#

60
 m

in

101
Ústí nad Labem 80 Kč           80 Kč        40 Kč       40 Kč        20,00 Kč      

1 
de

n*
*

** = platí ve vyznačený den a do následujícího dne do 04:00 hodin 
# = jízdenku lze využít pro přepravu do zón 121, 122, 171
$ = jízdenku lze využít pouze pro přepravu v zónách 121, 122, 171
*Zlevněné: Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC

Student 18-26: prokázání platným žákovský průkaz nebo platným studentským průkazem ISIC nebo 
Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem

12
0

m
in

18
0

m
in

24
0

m
in

Cestující využijí jednodenního časového jízdného síťového
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Zlevněné* Zlevněné*

45 m
in

60 m
in

90 m
in

Zóna
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Zóna

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

Č
as

ov
á

pl
at

no
st

 

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 101 Ústí nad Labem



Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 201 Most, 221 Litvínov a 212 Komořany-Záluží
Jednotlivé jízdné placené v hotovosti  (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

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

Obyčejné nad 
15 let Zlevněné* Obyčejné nad 

15 let Zlevněné*

201
Most 17 Kč              4 Kč          13,00 Kč        3,00 Kč       

45
 m

in

212 Komořany-
Záluží 17 Kč              4 Kč           13,00 Kč        3,00 Kč       

45
 m

in

221 Litvínov 17 Kč              4 Kč           13,00 Kč        3,00 Kč       

45
 m

in

221 Litvínov - 201 
Most 24 Kč              6 Kč           20,00 Kč        5,00 Kč       

90
 m

in

221 Litvínov - 212 
Komořany-Záluží, 201 
Most - 212 Komořany-

Záluží

21 Kč              5 Kč           17,00 Kč        4,00 Kč       

60
 m

in

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 301 Děčín

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

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

(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné 
nad 15 let

Zlevněné* Obyčejné 
nad 15 let

Zlevněné*

301
Děčín 20 Kč              5 Kč            15,00 Kč        4,50 Kč                45

 
m

in

301
Děčín 60 Kč              15 Kč          60,00 Kč        13,50 Kč             24

 
ho

d

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.

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zónách 401 Teplice a 461 Bílina
Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)

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

(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné nad 

15 let Zlevněné* Obyčejné nad 
15 let Zlevněné*

401
Teplice 20 Kč              5 Kč            18,00 Kč        4,50 Kč                45

 
m

in

461
Bílina 10 Kč              2 Kč            9,00 Kč          1,80 Kč                45

 
m

in

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

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

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

Obyčejné 
nad 15 let

Zlevněné* Obyčejné 
nad 15 let

Zlevněné*

501
Chomutov 17 Kč           4 Kč          14,00 Kč           3,60 Kč                

45
 m

in

511 Jirkov 17 Kč           4 Kč          14,00 Kč           3,60 Kč                

45
 m

in

501-511
Chomutov-Jirkov 17 Kč           4 Kč          14,00 Kč        3,60 Kč                

45
 m

in

501-511
Chomutov-Jirkov 20 Kč           5 Kč          17,00 Kč        4,50 Kč                

60
 m

in
** Výše jízdného placeného bezkontaktními bankovními kartami (BBK) ve vozidlech DPCHJ a.s. na linkách MHD Chomutova a Jirkova odpovídají výši jízdného placeného hotovostí.

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 371 Varnsdorf
Zóna

Obyčejné 
nad 15 let Zlevněné* Obyčejné 

nad 15 let
Zlevněné*

371
Varnsdorf 12 Kč           3 Kč          10,80 Kč      2,70 Kč                

15
 m

in

371
Varnsdorf 15 Kč           3 Kč          13,50 Kč      2,70 Kč                

60
 m

in

*Zlevněné: Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC

Student 18-26: prokázání platný žákovský průkaz nebo platným studentským průkazem ISIC nebo 

Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem

ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P
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Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč) Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou (Kč)
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Ceník přepravného 
Cena 

spoluzavazadlo, pes - 60 min 10 Kč           Přepravné placené hotovostně i z EP
spoluzavazadlo, pes - jednodenní do 4:00 následujícího dne 20 Kč           (pouze jízdní doklady v papírové podobě)
kolo - nepřestupné - platí pro 1 spoj 20 Kč           
Labe-Elbe jízdní kolo/pes - jednodenní do 04:00 následujícího dne, území DÚK a VVO 90 Kč           

Ceník jednodenního časového jízdného síťového
Jízdné placené hotovostně i z el. peněženky (jízdní doklad pouze v papírové podobě) Cena

Obyčejné nad 15 let 130 Kč
Zlevněné* 32 Kč
ZTP, ZTP/P 32 Kč
1+2                              (1 osoba bez omezení věku a max. dvě děti do 15 let) 160 Kč
2+4                              (2 osoby bez omezení věku a  maximálně 4 děti do věku 15 let) 220 Kč
Max. 5                         (max. 5 osob bez určení věku) 330 Kč
Labe-Elbe 1+2          (1 osoba bez omezení věku a max. dvě děti do 15 let, území DÚK+VVO) 270 Kč
Labe-Elbe 2+4          (2 osoby bez omezení věku a  maximálně 4 děti do věku 15 let, území DÚK+VVO) 380 Kč
Labe-Elbe Max. 5     (max. 5 osob bez určení věku, území DÚK+VVO) 580 Kč
*Zlevněné: Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC

Student 18-26: prokázání platný žákovský průkaz nebo platným studentským průkazem ISIC nebo 

Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem

ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P

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

Ceník jednodenních síťových jízdenek Euro-Nisa-Ticket
jízdenky pouze v papírové podobě, lze platit hotovostí i z elektronické peněženky a platí v den nákupu a do následujícího dne do 04:00 hodin

Euro-Nisa-Ticket
Pro 1 osobu 160 Kč
Pro 2-5 osob 320 Kč
Jízdní kolo 90 Kč



Ceník časového jízdného
Sedmidenní (Kč) Třicetidenní (Kč) Devadesátidenní (Kč) 365 denní (Kč)

jízdní doklady v papírové podobě i na bázi 
BČK DÚK, 

lze platit hotovostí i elektronickou 
peněženkou BČK DÚK

jízdní doklady v papírové podobě i na 
bázi BČK DÚK, 

lze platit hotovostí i elektronickou 
peněženkou BČK DÚK

jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK, 
lze platit hotovostí i elektronickou 

peněženkou BČK DÚK

pouze na bázi BČK 
DÚK placené 

hotovostí nebo z 
elektronické 

peněženky BČK 
DÚK

Obyčejné nad 15 
let

Obyčejné 
nad 15 let

Obyčejné nad 
15 let Zaměstnanecké

0-2 98 Kč                     23 Kč         23 Kč         338 Kč      78 Kč        78 Kč           910 Kč           210 Kč         210 Kč           182 Kč                     
3-4 113 Kč                   23 Kč         23 Kč         390 Kč      78 Kč        78 Kč           1 050 Kč        210 Kč         210 Kč           210 Kč                     
5-6 128 Kč                   30 Kč         30 Kč         442 Kč      104 Kč      104 Kč         1 190 Kč        280 Kč         280 Kč           238 Kč                     
7-8 143 Kč                   30 Kč         30 Kč         494 Kč      104 Kč      104 Kč         1 330 Kč        280 Kč         280 Kč           266 Kč                     

9-10 158 Kč                   38 Kč         38 Kč         546 Kč      130 Kč      130 Kč         1 470 Kč        350 Kč         350 Kč           294 Kč                     
11-12 173 Kč                   38 Kč         38 Kč         598 Kč      130 Kč      130 Kč         1 610 Kč        350 Kč         350 Kč           322 Kč                     
13-14 188 Kč                   45 Kč         45 Kč         650 Kč      156 Kč      156 Kč         1 750 Kč        420 Kč         420 Kč           350 Kč                     
15-16 203 Kč                   45 Kč         45 Kč         702 Kč      156 Kč      156 Kč         1 890 Kč        420 Kč         420 Kč           378 Kč                     
17-18 225 Kč                   53 Kč         53 Kč         780 Kč      182 Kč      182 Kč         2 100 Kč        490 Kč         490 Kč           420 Kč                     
19-20 240 Kč                   60 Kč         60 Kč         832 Kč      208 Kč      208 Kč         2 240 Kč        560 Kč         560 Kč           448 Kč                     
21-22 255 Kč                   60 Kč         60 Kč         884 Kč      208 Kč      208 Kč         2 380 Kč        560 Kč         560 Kč           450 Kč                     
23-24 270 Kč                   68 Kč         68 Kč         936 Kč      234 Kč      234 Kč         2 520 Kč        630 Kč         630 Kč           450 Kč                     
25-26 285 Kč                   68 Kč         68 Kč         988 Kč      234 Kč      234 Kč         2 660 Kč        630 Kč         630 Kč           450 Kč                     
27-28 300 Kč                   75 Kč         75 Kč         1 040 Kč   260 Kč      260 Kč         2 800 Kč        700 Kč         700 Kč           450 Kč                     
29-30 315 Kč                   75 Kč         75 Kč         1 092 Kč   260 Kč      260 Kč         2 940 Kč        700 Kč         700 Kč           450 Kč                     
31-32 330 Kč                   83 Kč         83 Kč         1 144 Kč   286 Kč      286 Kč         3 080 Kč        770 Kč         770 Kč           450 Kč                     
33-34 345 Kč                   83 Kč         83 Kč         1 196 Kč   286 Kč      286 Kč         3 220 Kč        770 Kč         770 Kč           450 Kč                     
35-36 368 Kč                   90 Kč         90 Kč         1 274 Kč   312 Kč      312 Kč         3 430 Kč        840 Kč         840 Kč           450 Kč                     
37-38 383 Kč                   90 Kč         90 Kč         1 326 Kč   312 Kč      312 Kč         3 570 Kč        840 Kč         840 Kč           450 Kč                     
39-40 398 Kč                   98 Kč         98 Kč         1 378 Kč   338 Kč      338 Kč         3 710 Kč        910 Kč         910 Kč           450 Kč                     
41-42 413 Kč                   98 Kč         98 Kč         1 430 Kč   338 Kč      338 Kč         3 850 Kč        910 Kč         910 Kč           450 Kč                     
43-44 428 Kč                   105 Kč       105 Kč       1 482 Kč   364 Kč      364 Kč         3 990 Kč        980 Kč         980 Kč           450 Kč                     
45-46 443 Kč                   105 Kč       105 Kč       1 534 Kč   364 Kč      364 Kč         4 130 Kč        980 Kč         980 Kč           450 Kč                     
47-48 458 Kč                   113 Kč       113 Kč       1 586 Kč   390 Kč      390 Kč         4 270 Kč        1 050 Kč      1 050 Kč        450 Kč                     
49-50 473 Kč                   113 Kč       113 Kč       1 638 Kč   390 Kč      390 Kč         4 410 Kč        1 050 Kč      1 050 Kč        450 Kč                     

nad 50 (síťové) 488 Kč                   360 Kč       180 Kč       1 690 Kč   1 248 Kč   624 Kč         4 550 Kč        3 360 Kč      1 680 Kč        450 Kč                     

Tarifní jednice Sedmidenní (Kč) Třicetidenní (Kč) Devadesátidenní (Kč) Roční (Kč)

jízdní doklady v papírové podobě i na bázi 
BČK DÚK, 

lze platit hotovostí i elektronickou 
peněženkou BČK DÚK

jízdní doklady v papírové podobě i na 
bázi BČK DÚK, 

lze platit hotovostí i elektronickou 
peněženkou BČK DÚK

jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK, 
lze platit hotovostí i elektronickou 

peněženkou BČK DÚK

pouze na bázi BČK 
DÚK placené 

hotovostí nebo z 
elektronické 

peněženky BČK 
DÚK

Obyčejné nad 15 
let Zlevněné* Obyčejné 

nad 15 let Zlevněné* Obyčejné nad 
15 let Zlevněné* Zaměstnanecké

jednozónové
101 Ústí n. L. 158 Kč                   39 Kč         535 Kč      133 Kč         1 395 Kč        348 Kč           279 Kč                     

jednozónové
201 Most 120 Kč                   30 Kč         400 Kč      100 Kč         1 080 Kč        270 Kč           200 Kč                     

jednozónové 211 
Komořany-Záluží 120 Kč                   30 Kč         400 Kč      100 Kč         1 080 Kč        270 Kč           200 Kč                     

jednozónové 221 
Litvínov 120 Kč                   30 Kč         400 Kč      100 Kč         1 080 Kč        270 Kč           200 Kč                     

relační 201 Most-
221 Litvínov 170 Kč                   40 Kč         600 Kč      150 Kč         1 600 Kč        400 Kč           200 Kč                     

relační 212 
Komořany-Záluží-

211 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                     

jednozónové 
301 Děčín** 135 Kč                   33 Kč         490 Kč      122 Kč         1 290 Kč        322 Kč           250 Kč                     

jednozónové
371 Varnsdorf 75 Kč                     18 Kč         260 Kč      65 Kč           700 Kč           175 Kč           140 Kč                     

jednozónové 
401 Teplice 150 Kč                   37 Kč         530 Kč      132 Kč         1 260 Kč        315 Kč           266 Kč                     

jednozónové
461 Bílina 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                     

*Zlevněné: Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC

Student 18-26: prokázání platný žákovský průkaz nebo platným studentským průkazem ISIC nebo 

Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem

** jednozónové časové jízdenky pro zónu Děčín lze ukládat též na bezkontaktní bankovní karty (BBK) a karty DPMD,a.s. vydané před zapojením 

Tarifní jednice

Zlevněné* Zlevněné* Zlevněné*

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



Ceník ostatních jednozónových časových jízdenek platných v zóně 101 Ústí nad Labem*

98 Kč       
125 Kč     
286 Kč     
350 Kč     
100 Kč     
761 Kč     
905 Kč     

4 845 Kč  

4 000 Kč   
1 000 Kč   

4 000 Kč
1 000 Kč

365 denní obyčejná (relace 201-221) 6 000 Kč
365 denní zlevněná (relace 201-221 1 500 Kč
365 denní obyčejná (relace 211-221) 5 000 Kč

1 250 Kč
5 000 Kč
1 250 Kč

Ceník ostatních jednozónových časových jízdenek platných v zóně 401 Teplice

7 denní seniorská 60-65 130 Kč      jízdní doklady 
30 denní seniorská 60-65 440 Kč      lze platit hotovostí i el. peněženkou BČK DÚK
90 denní seniorská 60-65 1 020 Kč   
90 denní seniorská 70+ 500 Kč      
90 denní pro Městskou policii Teplice, Policie ČR OŘ Teplice 1 100 Kč   
90 denní pro přepravu psa 760 Kč      
365 denní seniorská 70+  1 100 Kč   pouze jízdní doklady na bázi BČK DÚK,
365 denní zlevněná pro členy Svazu bojovníku za svobodu, lze platit hotovostí i el. peněženkou BČK DÚK
Konfederace politických  vězňů a Svazu PTP 500 Kč      
365 denní přenosné pro Městskou policii Teplice 830 Kč      

7 denní seniorská SD 30 Kč        jízdní doklady na bázi BČK DÚK
30 denní seniorská SD 100 Kč      
90 denní seniorská SD 285 Kč      
365 denní seniorská SD 1 000 Kč   
* 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.

7 denní obyčejné - J (časový kupón pro osobu přepravující dítě do věku 3 let)

90 denní obyčejné - J (časový kupón pro osobu přepravující dítě do věku 3 let)
365 denní obyčejné nad 15 let

7 denní obyčejné - D (časový kupón pro důchodce 62-65)

30 denní obyčejné - D (časový kupón pro důchodce 62-65)
30 denní obyčejné - J (časový kupón pro osobu přepravující dítě do věku 3 let)
30 denní obyčejné - N (časový kupón zlevněný)
90 denní obyčejné - D (časový kupón pro důchodce 62-65)

365 denní obyčejná (relace 201-211)
365 denní zlevněná (relace (201-211)

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

* všechny časové jízdenky jsou buď v papírové 
podobě nebo v el. podobě zakoupené 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.

Ceník ostatních časových jízdenek platných v zóně 201 Most

Ceník ostatních časových jízdenek platných v zónách 221 Litvínov

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

Ceník ostatních relačních časových jízdenek platných v zónách 501 Chomutov, 511 Jirkov a v jejich vzájemné relaci*

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

365 denní zlevněné

365 denní zlevněná (relace 211-201)

365 denní obyčejné nad 15 let

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



Ceník Tarifu DÚK + VVO*
Jednotlivé
Z tarifu DÚK Do tarifu VVO

Altenberg (63) 40 Kč 30 Kč
Dippoldiswalde 60
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63) 30 Kč 24 Kč
Dippoldiswalde 60
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63) 24 Kč 21 Kč
Dippoldiswalde 60
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum

Jednotlivé
Z tarifu VVO Do tarifu DÚK

Teplice (401) 4,10 € 2,90 €
Dubí (421) 3,50 € 2,40 €
Dubí/Cínovec (423) 3,10 € 2,10 €
Teplice (401) 6,20 € 4,30 €
Dubí (421) 5,50 € 3,70 €
Dubí/Cínovec (423) 5,20 € 3,50 €
Teplice (401) 8,20 € 5,70 €
Dubí (421) 7,50 € 5,10 €
Dubí/Cínovec (423) 7,20 € 4,90 €
Teplice (401) 10,30 € 7,20 €
Dubí (421) 9,60 € 6,60 €
Dubí/Cínovec (423) 9,20 € 6,30 €

* směr VVO – prodej pouze v Kč, směr DÚK prodej v EUR

Obyčejné 
nad 15 let Dítě 6-15 let

Te
pl

ic
e 

(4
01

)

100 Kč 80 Kč

110 Kč 90 Kč

130 Kč 100 Kč

D
ub

í (
42

1) 90 Kč 74 Kč

100 Kč 84 Kč

120 Kč 94 Kč

D
ub

í/C
ín

ov
ec

 
(4

23
)

84 Kč 71 Kč

94 Kč 81 Kč

114 Kč 91 Kč

Obyčejné 
nad 15 let Dítě 6-15 let

Altenberg (63)

Dippoldiswalde 
60 Bad 
Gottleuba (71)

Freital (61)        
Pirna (70)

Dresden (10) 
Verbundraum



Ceník Tarifu DÚK + VVO*
Sedmidenní Sedmidenní
Z tarifu DÚK Do tarifu VVO Z tarifu VVO Do tarifu DÚK

Altenberg (63) 698 Kč 442 Kč Teplice (401) 25,80 € 16,40 €
Dippoldiswalde (60) Dubí (421) 22,80 € 15,30 €
Bad Gottleuba (71) Dubí/Cínovec (423) 21,10 € 14,40 €
Freital (61) Teplice (401) 40,20 € 27,20 €
Pirna (70) Dubí (421) 37,20 € 26,10 €
Dresden (10) Dubí/Cínovec (423) 35,50 € 25,20 €
Verbundraum Teplice (401) 56,10 € 39,10 €
Altenberg (63) 616 Kč 412 Kč Dubí (421) 53,10 € 38,00 €
Dippoldiswalde (60) Dubí/Cínovec (423) 51,40 € 37,10 €
Bad Gottleuba (71) Teplice (401) 71,30 € 50,40 €
Freital (61) Dubí (421) 68,30 € 49,30 €
Pirna (70) Dubí/Cínovec (423) 66,60 € 48,40 €
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63) 571 Kč 389 Kč
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum

Měsíční Měsíční
Z tarifu DÚK Do tarifu VVO Z tarifu VVO Do tarifu DÚK

Altenberg (63) 2 084 Kč 1 266 Kč Teplice (401) 77,20 € 46,90 €
Dippoldiswalde (60) Dubí (421) 66,60 € 43,00 €
Bad Gottleuba (71) Dubí/Cínovec (423) 60,80 € 40,20 €
Freital (61) Teplice (401) 117,40 € 77,00 €
Pirna (70) Dubí (421) 106,80 € 73,10 €
Dresden (10) Dubí/Cínovec (423) 101,00 € 70,30 €
Verbundraum Teplice (401) 161,40 € 109,90 €
Altenberg (63) 1 798 Kč 1 162 Kč Dubí (421) 150,80 € 106,00 €
Dippoldiswalde (60) Dubí/Cínovec (423) 145,00 € 103,20 €
Bad Gottleuba (71) Teplice (401) 203,90 € 141,90 €
Freital (61) Dubí (421) 193,30 € 138,00 €
Pirna (70) Dubí/Cínovec (423) 187,50 € 135,20 €
Dresden (10) * směr VVO – prodej pouze v Kč, směr DÚK prodej v EUR
Verbundraum
Altenberg (63) 1 642 Kč 1 084 Kč
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum

Obyčejné nad 
15 let Dítě 6-15 let

Te
pl

ic
e 

(4
01

)

1 086 Kč 734 Kč

1 516 Kč 1 055 Kč

1 926 Kč 1 360 Kč

D
ub

í (
42

1) 1 004 Kč 704 Kč

1 434 Kč 1 025 Kč

1 844 Kč 1 330 Kč

D
ub

í/C
ín

ov
ec

 
(4

23
)

959 Kč 681 Kč

1 389 Kč 1 002 Kč

1 799 Kč 1 307 Kč

Obyčejné 
nad 15 let

Dítě 6-15 
let

Altenberg (63)

Dippoldiswalde 
(60) Bad 
Gottleuba (71)

Freital (61)        
Pirna (70)

Dresden (10) 
Verbundraum

Obyčejné nad 
15 let

Dítě 6-15 let

Te
pl

ic
e 

(4
01

)

3 170 Kč 2 079 Kč

4 358 Kč 2 967 Kč

5 505 Kč 3 831 Kč

D
ub

í (
42

1) 2 884 Kč 1 975 Kč

4 072 Kč 2 863 Kč

5 219 Kč 3 727 Kč

D
ub

í/C
ín

ov
ec

 
(4

23
) 2 728 Kč 1 897 Kč

3 916 Kč 2 785 Kč

5 063 Kč 3 649 Kč

Obyčejné 
nad 15 let

Dítě 6-15 
let

Altenberg (63)

Dippoldiswalde 
(60) Bad 
Gottleuba (71)

Freital (61)        
Pirna (70)

Dresden (10) 
Verbundraum













Konané dne: 24. 10. 2019 ZM 19 08 04 06

Název:
Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost HC Děčín z.s. o souhlas s realizací investiční akce a o souhlas s 
poskytnutím dotace v rámci programu MŠMT ČR - 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - 
ÚSC, SK a TJ za účelem spolufinancování akce „Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín“ a

schvaluje

1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 07 05 29 ze dne 20.9.2018 v plném znění,
2. podání žádosti ze strany statutárního města Děčín o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu z programu 
MŠMT ČR - 133 530, podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK A TJ 
pro akci: „Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín“,
3. zajištění spolufinancování při realizaci akce „ Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín“ v případě 
schválení dotace ze strany MŠMT ČR v předpokládané výši 15.000 tis. Kč vč. DPH.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města revokaci usnesení ZM, podání žádosti o dotaci ze strany 
statutárního města Děčín a zajištění spoluúčasti ve výši 15.000 tis. Kč vč. DPH - varianta č. 2.

Zároveň rada města projednala variantu č. 1, tj. žádost HC Děčín z.s. o souhlas s realizací investiční akce a o 
souhlas s poskytnutím dotace v rámci programu MŠMT ČR - 133D 531 Podpora materiálně technické 
základny sportu - ÚSC, SK a TJ za účelem spolufinancování akce „Výměna střešního pláště zimního stadionu 
Děčín“ a o schválení
1. revokace usnesení rady města č. RM 18 16 37 14 ze dne 18.9.2018 v plném znění z důvodu nových 
skutečností,
2. záměru realizace akce: „ Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín“ a o doporučení zastupitelstvu 
města schválit:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 18 07 05 29 ze dne 20.9.2018 v plném znění z důvodu 
nových skutečností,
2. podání žádosti ze strany HC Děčín z.s. o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu z programu MŠMT ČR - 
133 530, podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ pro akci: 
„Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín“,
3. poskytnutí dotace společnosti HC Děčín z.s. jako spoluúčast při financování a realizaci akce „Výměna 
střešního pláště zimního stadionu Děčín“ v případě schválení dotace ze strany MŠMT ČR v předpokládané 
výši 9.000 tis. Kč vč. DPH. 

Cena: 15 000 000,00
Návrh postupu: Doporučujeme schválení usnesení dle předloženého návrhu.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- zastupitelstvo města dne 20.9.2018 projednalo žádost HC Děčín z.s. o poskytnutí dotace v rámci 
programu MŠMT ČR - 133510 za účelem spolufinancování akce „Výměna střešního pláště zimního 
stadionu Děčín“ a usnesením č. ZM 18 07 05 29 schválilo:
1. revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 16 10 04 12 ze dne 15.12.2016 v plném znění z důvodu 
nových skutečností,
2. poskytnutí dotace jako spoluúčast při financování a realizaci akce „Výměna střešního pláště 
zimního stadionu Děčín“ v případě schválení dotace ze strany MŠMT ČR ve výši max. 9.000 tis. Kč vč. 
DPH.

V loňském roce nebylo HC Děčín z.s. v rámci této výzvy úspěšné a dotaci neobrdželo.

- v září letošního roku byla vyhlášena nová výzva k podávání žádostí v rámci programu 133 530, 
podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ, kde je 
oprávněným žadatelem spolek vyvýjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost - výše 
případně poskytnuté dotace je 70 procent ( spoluúčast města 9 mil. Kč). Dále se mohou do této výzvy 
hlásit i města, zde je případná výše dotace 50 procent ( spoluúčast města 15 mil. Kč).

Dne 3.10.2019 obdržel OMH žádost od HC Děčín z.s. o realizaci investiční akce „Výměna střešního pláště 
zimního stadionu Děčín“ a o zajištění případné spoluúčasti na této akci v případě kladného schválení 
poskytovatelem dotace (MŠMT), a to ve výši max. 9.000 Kč vč. DPH - viz. žádost.
Střecha zimního stadionu je dlouhodobě v nevyhovujícím stavu a je nutné ji co nejdříve vyměnit. V roce 2018 
byla zpracována projektová dokumentace a rozpočtem byla stanovena částka ve výši 29.119 tis. Kč vč. DPH. 
Již několik let střechou zimního stadionu opakovaně zatéká a v tuto chvíli prakticky neustále při každém 
větším dešti. Je zde obava jak zimní stadion v tomto stavu přečká nastávající zimu. Je proto nezbytné, aby se 
co nejdříve začalo s výběrovým řízení a opravou, která započne hned v březnu 2020. OMH již řadu let 
nárokuje tuto havarijní výměnu střešního pláště do rozpočtu města. Až do letošního roku nebyly nikdy finanční 
prostředky na tuto akci přiděleny. V září 2019 zastupitelstvo města schválilo usnesením č. ZM 19 07 04 04 
financování jmenovitých investičních akcí na rok 2020 mimo jiné i na výměnu střešního pláště zimního 
stadionu ve výši cca 30 mil. Kč. 

Jednou z podmínek výše uvedené dotace je podmínka, že majetek pořízený z dotace bude využíván po dobu 
10 let od jeho pořízení za účelem, pro který je dotace poskytována. Další podmínkou je, že předmět investiční 
akce nebude po dobu 10 let od jeho pořízení převeden na jinou osobu a po dobu 10 let od jeho pořízení je 
účastník programu (HC Děčín z.s., příp. město Děčín) povinen jej řádně provozovat - viz. příloha.

OMH pro informaci uvádí, že v případě schválení poskytnutí dotace pro HC Děčín z.s.( v tomto případě je 
spoluúčast města ve výši 9 mil. Kč) si tento bude zajišťovat výběrové řízení a celou realizaci akce vč. 
stavebního dozoru za cca 30 mil. Kč. Dále sdělujeme, že v loňském roce nebylo ještě v únoru následujícího 
roku jasné, zda HC Děčín z.s. získá dotační peníze z tohoto programu. Nakonec nebyla HC Děčín z.s. dotace 
přidělena. Pokud by termín s vyhodnocením byl i pro letošní dotaci stejný (což se dá přepokládat), nejsme 
schopni následně zajistit výběrové řízení na výměnu střešního pláště tak, aby mohla realizace proběhnout od 
března 2020 ihned po ukončení sezony. Tzn., že by byl zásadně narušen chod a provoz zimního stadionu, 
neboť realizace by se nejspíše protáhla až do podzimu 2020.
V případě, že by v souladu s přidělenými finančními prostředky OMH zajistil zahájení akce a následně byla 
městu přidělena dotace ( spoluúčast města 15 mil. Kč), lze celý proces „překlopit“ do dotačního programu. 
Tudíž by bylo reálné zachovat provoz zimního stadionu téměř v neomezeném režimu.

Vyjádření:

Příloha: žádost HC z.s. 
anonym.pdf Komentář:          



Příloha: Výzva V5.pdf Komentář: dotační výzva pro ÚSC

Příloha: Výzva V6.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 23.10.2019 12:26 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 23.10.2019 12:28 
podepsáno

typ zobrazení anonymně





































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 24. 10. 2019 ZM 19 08 04 07

Název:
Podpora Sportovnímu klubu Děčín, z.s. - atletický stadion

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání čestného prohlášení Sportovnímu klubu Děčín, z.s.
schvaluje

vydání čestného prohlášení pro Sportovní klub Děčín, z.s., Maroldova 1279/2, Děčín I o spoluúčasti 
statutárního města Děčín na projektu rekonstrukce atletické dráhy a sektorů, dle důvodové zprávy. 

Stanovisko RM:
RM se problematikou zabývala na svém zasedání dne 22.10.2019 a usnesením č. RM 19 18 29 04 doporučila 
zastupitelstvu města schválit vydání čestného prohlášení tak, jak je uvedeno v návrhu na usnesení.

Cena: 1 800 000,00
Návrh postupu: RM doporučila



Důvodová zpráva:
Vedení města obdrželo žádost Sportovního klubu Děčín, z.s. o spoluúčast statutárního města Děčín na 
projektu rekonstrukce atletické dráhy včetně sektorů. Rekonstrukce bude provedena tzv. metodou „Retoping“, 
kdy dojde k obnově vrchní vrstvy obrusem a následným položením nové vrchní vrstvy. Součástí je také 
vyměření dráhy a lajnování, nové obrubníky a další související práce s obnovou povrchu.

Životnost umělého povrchu je cca 10-12 let. Atletická dráha byla obnovena po povodni v roce 2002 za pomoci 
ÚK, ČSTV a i z vlastních prostředků. Dnes po 17 letech je za hranicí životnosti a bez garance dobrého stavu. 
Další povodeň v roce 2013 nepřispěla k její kvalitě. Výška vodní hladiny na stadionu byla 3,5 m, po opadnutí 
vody, zde byla vrstva bahna cca 3-5 cm. 

V letošním roce vypsalo MŠMZ ČR dotační investiční program „Výzva k podání žádostí v rámci programu 
133D 531 podpora materiálně technické základny sportu ÚSC, SK a TJ“ pro rok 2020 s tím, že dotace je ve 
výši 70 %, tj. cca 4 mil. Kč. Vlastní spoluúčast je tedy ve výši 30 %, tj. cca 1,8 mil. Kč. Žádost o dotaci musí 
být podána do 31.10.2019.

Podmínkou pro přidělení dotace je mimo jiné i čestné prohlášení o spoluúčasti na projektu, bez kterého 
nebude žádost přijata.

Vzhledem k tomu, že Sporotovní klub Děčín, z.s. není schopen zajistit uvedenou spoluúčast z vlastních 
prostředků, obrátil se s touto žádostí o pomoc s finančním dokrytím předpokládané částky na statutární město 
Děčín - blíže viz příloha - žádost.

Podmínkou dotace je mimo další i udržitelnost, tj. že majetek pořízený z dotace bude po dobu minimálně 10 
let od jeho pořízení využíván za účelem, pro který je dotace poskytována. Termínem pořízení je termín 
ukončení realizace akce stanovený ve schválených řídících dokumentech Registrace akce a Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace.

Z tohoto důvodu je předkládán návrh na vydání čestného prohlášení o spoluúčasti statutárního města Děčín 
na připravovaném projektu.

Vyjádření:

Příloha: 20191023060710.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová OMH 23.10.2019 09:21 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Vladislav Raška 23.10.2019 09:45 
podepsáno







MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 24. 10. 2019 ZM 19 08 05 01

Název:
Prodej pozemku p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a
zveřejňuje

záměr města prodat pozemek p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína o výměře 1919 m2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 8.10.2019 návrh na prodej pozemku v k. ú. Křešice u Děčína a usnesení 
č. RM 19 17 37 16 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 156/1 k. ú. 
Křešice u Děčína o výměře 1919 m2.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína o výměře 1919 m2; 

- žadatelé jsou vlastníky bytové jednotky v přilehlém bytovém domě, o výše uvedený pozemek žádají za 
účelem zřízení zahrady a zázemí k domu; 

- rada města na svém zasedání dne 26.3.2019 projednávala žádost stejného žadatele o pronájem výše 
uvedeného pozemku na zahradu a odložila s tím, že OMH projedná s žadatelem o pronájem případný prodej 
celého pozemku p.č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína – (úkol PVO 190604) 

- po zvážení si žadatelé nově zažádali o prodej celého pozemku; 

- požadovaný pozemek byl v minulosti užíván jako zahrádky k přilehlým bytovým domům.

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 156/1 v 
katastrálním území Křešice u Děčína na zahradu. 
OSU - oddělení územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst.1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že dle Územního plánu města Děčín v 
platném znění se pozemek p.č. 156/1 k.ú. Křešice u Děčína nachází v zastavěném území jako stabilizovaná 
plocha bydlení v zóně BV - SMÍŠENÁ ZÓNA S RODINNÝMI DOMY VENKOVSKÉHO TYPU, ve které je 
přípustné - individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a 
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské 
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, 
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, garáže, MHD, všechny 
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, výjimečně přípustné - objekty zemědělské výroby (pásmo 
hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní aktivity a služby, nepřípustné – ostatní rušící výrobní 
aktivity a služby, prostorové uspořádání - počet podlaží: 1 – 2 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: 
15. Návrh nového Územního plánu Děčín pozemek p.č. 156/1 k.ú. Křešice u Děčína vymezuje jako 
stabilizovanou plochu bydlení hromadného BH. S prodejem na zahradu souhlasíme. 

OZP - nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji p.p.č. 156/1 o výměře 1919 m2 v k.ú. Křešice u Děčína na 
zahradu. 

OKD - nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 156/1 k.ú. Křešice u Děčína. 

OMH – pozemek p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína byl v minulosti využíván na zahrádky vlastníky přilehlých 
bytových domů, v současné době není na pozemku uzavřena žádná nájemní smlouva. Souhlasíme s 
prodejem pozemku na zahradu, zázemí k bytovým domům. 

Jedná se o pozemek p. č. 156/1 k. ú. Křešice u Děčína o výměře 1919 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – 1.000,00 Kč/m2 x koef. 0,3 (zahrada), tj. 300,00 Kč/m2 – tj. celkem 575.700,00 Kč + ostatní 
náklady spojené s prodejem. 

Účel dle žádosti: zahrada, zázemí k domu 

Žadatelé: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0



Vyjádření:

OR OSU OZP OKD OMH                   
A A A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: KM 156-1-119 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO Zadost 156-1-119.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 156-1-119 
letecka.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 156-1-119 a.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 156-1-119 b.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.10.2019 06:47 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.10.2019 11:13 
podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 24. 10. 2019 ZM 19 08 05 02

Název:
Prodej části pozemku p. č. 1250/1 k. ú. Děčín - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a
zveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p. č. 1250/1 k. ú. Děčín o výměře dle GP, který bude vyhotoven. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 8.10.2019 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Děčín a usn.č. RM 19 17 37 13 
doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 1250/1 k. ú. Děčín o výměře 
dle GP, který bude vyhotoven. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 1250/1 k. ú. Děčín, která je dlouhodobě oplocena a je 
součástí zahrady na pozemku p. č. 1257 k. ú. Děčín; 

- žadatelé se stali vlastníky přilehlých pozemků p. č. 1257 a st. p. č. 1255 k. ú. Děčín v roce 2018, o část 
pozemku p. č. 1250/1 k. ú. Děčín žádají za účelem narovnání majetkoprávního nesouladu, část pozemku 
chtějí i nadále užívat jako zahradu; 

- požadovaná část pozemku p. č. 1250/1 k. ú. Děčín o výměře cca 50 m2 (pod oplocením) je s ohledem na 
umístění pro město nevyužitelné.

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 
1250/1 v katastrálním území Děčín za účelem narovnání majetkoprávního nesouladu. 
OSU - oddělení územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst.1 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že dle Územního plánu města Děčín v 
platném znění se pozemek p.č. 584/2 k.ú. Děčín nachází v zastavěném území v zóně SM – smíšená městská 
zóna, ve které je přípustné – trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, 
zařízení obchodu, veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost městského a lokálního 
charakteru (zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť ( hlavní ulice s 
charakterem městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, 
výjimečně přípustné – nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM, nepřípustné – 
areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. Doporučené typy domů – polyfunkční 
městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50% trvalým bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 
100% trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývajícími z podmínek příslušného prostoru či lokality. 
Prostorové uspořádání – počet podlaží: 3 – 4, intenzita zastavění pozemku : 50%. S prodejem souhlasíme. 
Pro informaci uvádíme, že návrh nového Územního plánu Děčín pozemek charakterizuje jako stabilizovanou 
plochu bydlení hromadného BH. OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.p.č. 
1250/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Děčín za účelem narovnání majetkoprávního nesouladu. 

OKD - nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 1250/1 k.ú. Děčín. 

OMH – provedl místní šetření a zjistil, že požadovaná část pozemku p. č. 1250/1 k. ú. Děčín se nachází v 
oploceném prostoru zahrady a s pozemky žadatelů tvoří jeden celek. Výše uvedená část pozemku je s 
ohledem na umístění pro město nevyužitelná. V případě schválení záměru města prodat část pozemku, zajistí 
OMH vypracování geometrického plánu pro oddělení požadované části pozemku a vytyčení hranic pozemku 
p. č. 1250/1 k. ú. Děčín. Je pravděpodobné, že se majetkoprávní nesoulad týká vlastníků i sousedících 
pozemků nacházející se v blízkosti ulice Lužická. Jedná se o části, které nejsou v terénu znatelné. 

Jedná se o část pozemku p. č. 1250/1 k. ú. Děčín o výměře cca 50 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ při výměře do 50 m2

II. pásmo – zarovnání hranic - max. do 50 m2 výměry, tj. 200,- Kč/m2 + ostatní náklady 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ při výměře nad 50 m2

II. pásmo – 1.000,00 Kč/m2 x koef. 0,3 (zahrada), tj. 300,00 Kč/m2 + ostatní náklady 

Účel dle žádosti: narovnání majetkoprávního nesouladu 

Žadatelé: ****** 



Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OKD OMH                   
A A A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: KM 1250-1-101 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO Zadost 
1250-1-101.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1250-1-101 
letecka.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1250-1-101.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.10.2019 06:48 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.10.2019 11:15 
podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 24. 10. 2019 ZM 19 08 05 03

Název:
Prodej pozemků v k. ú. Loubí u Děčína - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje

záměr města prodat pozemky p. č. 803 o výměře 66 m2, p. č. 337 o výměře 384 m2 a p. č. 423/6 o výměře 
883 m2 vše k. ú. Loubí u Děčína, s podmínkou zatížení části pozemku p. č. 423/6 k. ú. Loubí u Děčína 
věcným břemenem – práva vedení veřejného osvětlení, přístupu, údržby, oprav a rekonstrukce.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 24.9.2019 návrh na prodej pozemků v k. ú. Loubí u Děčína a usnesením č. RM 19 
16 37 17 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 803 o výměře 66 m2, p. 
č. 337 o výměře 384 m2 a p. č. 423/6 o výměře 883 m2 vše k. ú. Loubí u Děčína, s podmínkou zatížení části 
pozemku p. č. 423/6 k. ú. Loubí u Děčína věcným břemenem – práva vedení veřejného osvětlení, přístupu, 
údržby, oprav a rekonstrukce.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat 
pozemky p. č. 803 o výměře 66 m2, p. č. 337 o vým. 384 m2 a část pozemku p. č. 423/6 o výměře dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše k. ú. Loubí u Děčína.

Dále rada města projednala variantu č. 3, tj. nedoporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat 
pozemky p.č. 803 o výměře 66 m2, p.č. 337 o vým. 384 m2 a p. č. 423/6 o výměře 883 m2 vše k. ú. Loubí u 
Děčína.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost na prodej pozemků p. č. 803 o výměře 66 m2, p. č. 337 o výměře 384 m2 a části 
pozemku p. č. 423/6 o výměře cca 400 m2 vše k. ú. Loubí u Děčína; 

- žadatel žádá o uvedené pozemky za účelem zřízení zahrady, louky a napojení pozemků na pozemky v jeho 
vlastnictví; 

- nadřazená územně plánovací dokumentace kraje - Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje vymezují přes 
výše zmíněné pozemky regionální biocentrum – 1370 – Údolí Labe; 

- v případě prodeje části pozemku p. č. 423/6 by došlo k zamezení přístupu na zbylou část pozemku, na které 
se nachází veřejné osvětlení; 

- v případě prodeje celého pozemku p. č. 423/6 bude nutné zatížit pozemek věcným břemenem práva - vedení 
veřejného osvětlení, přístupu, údržby, oprav a rekonstrukce; 

- v současné době jsou pozemky zanedbané a zarostlé letitým náletem, na části pozemku p. č. 337 k. ú. Loubí 
u Děčína je uzavřena nájemní smlouva, v případě zveřejnění záměru města bude informován současný 
nájemce a bude s ním dále jednáno.

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nedoporučuje prodej pozemků parc. č. 803, 337 a 
části pozemku parc. č. 423/6 v katastrálním území Loubí u Děčína. 
OSU – odd. územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemky p.č. 803, 337, 
423/6 k.ú. Loubí u Děčína se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v 
nezastavěném území v zóně ZPF – zóna zemědělských kultur. Nadřazená územně plánovací dokumentace 
kraje - Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje vymezují přes výše zmíněné pozemky regionální 
biocentrum – 1370 - Údolí Labe. Prodej nedoporučujeme. Funkční využití zóny ZPF dle čl. 8 odst. 2 písm. b 
vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města 
Děčín. Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé travní porosty, sady, zahrady, zahradnictví, 
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury, 
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro 
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zleň, meze) v rámci 
souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a plochy, 
přístupové komunikace. Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady. Nepřípustné: nesouvisející činnost s 
využitím pozemků zemědělského půdního fondu. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1+ podkroví intenzita 
zastavění pozemku v %: u stávajících zahrádkářských osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit speciální 
charakter. Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky 
p.č. 803, 337, 423/6 k.ú. Loubí u Děčína do zastavěného území do plochy ZN – zeleň nezastavitelných 
soukromých zahrad. 

OZP - nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji p.p.č. 803 o výměře 66 m2, p.p.č. 337 o výměře 384 m2 a části 
p.p.č. 423/6 o výměře cca 400 m2 vše v k.ú. Loubí u Děčína. 

OKD - v případě prodeje části pozemku p.č. 423/6 k.ú. Loubí u Děčína nebude mít město přístup ke zbylé 
části pozemku. Navrhujeme pronájem celého pozemku p.č. 423/6 k.ú. Loubí u Děčína. Na žádaných 
pozemcích se nachází sloupy a trasa veřejného osvětlení. Při prodeji žádáme oddělit nebo pozemky zatížit 
věcným břemen práva přístupu k tomuto zařízení. OKD - nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 803, p.č. 337 
se zřízením věcného břemena práva přístupu k veřejnému osvětlení. Prodej části pozemku p.č. 423/6 k.ú. 



Loubí u Děčína nedoporučujeme. Odbor komunikací a dopravy nemá námitek k prodeji celého pozemku p.č. 
423/6 k.ú. Loubí u Děčína. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že uvedené pozemky jsou zanedbané a zarostlé letitým náletem, na 
části pozemku p. č. 337 k. ú. Loubí u Děčína eviduje OMH nájemní smlouvu, v případě zveřejnění záměru 
města bude informován současný nájemce, OMH souhlasí s prodejem pozemku p. č. 803, p. č. 337 a celého 
pozemku p. č. 423/6 vše k. ú. Loubí u Děčína. 

V případě zveřejnění záměru města bude žadatel i nájemce informován o skutečnosti, že se uvedené 
pozemky vymezují v nadřazené územně plánovací dokumentaci kraje - Zásady územního rozvoje Ústeckého 
kraje přes zmíněné pozemky regionální biocentrum – 1370 – Údolí Labe. 

Jedná se o p. č. 803 o výměře 66 m2, p. č. 337 o výměře 384 m2 a p. č. 423/6 o vým. 883 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo - 1.000,00 Kč/m2 x koef. 0,2 (louka), tj. 200,00 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem. 

Účel dle žádosti: louka 

Žadatel: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není veden v evidenci dlužníků města

Vyjádření:

OR OSU OZP OKD OMH                   
A N A A/N A                   

Vysvětlivky:

Příloha: KM 337-803-423-6-106 
zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO zadost 
337-803-423-6-106 II.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 423-6-106 
letecka.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 337-803-423-106 
A.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 337-803-423-106 
B.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 337-803-423-116 
C.pdf Komentář:          



Příloha: Foto 337-803-423-106 
D.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.10.2019 06:49 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.10.2019 11:16 
podepsáno





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 24. 10. 2019 ZM 19 08 05 04

Název:
Prodej částí pozemků k.ú. Podmokly – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a
zveřejňuje

záměr města prodat části pozemků p.č. 987/1, p.č. 988/1, p.č. 991/2, p.č. 997 a p.č. 1198/1, o výměrách dle 
geometrického plánu, který bude vyhotoven, v k.ú. Podmokly.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 8. 10. 2019 návrh na prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly a 
usnesením č. RM 19 17 37 17 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat části pozemků 
p.č. 987/1, p.č. 988/1, p.č. 991/2, p.č. 997 a p.č. 1198/1, o výměrách dle geometrického plánu, který bude 
vyhotoven, v k.ú. Podmokly. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost Povodí Ohře s.p., Chomutov o prodej částí pozemků p.č. p.č. 987/1, p.č. 988/1, p.č. 991/2, p.č. 997 a 
p.č. 1198/1 v k.ú. Podmokly pro realizaci stavby „Jílovský potok v Děčíně, Bezručova ulice-oprava opevnění 
ř.km 0,810-1,015“;

- jedná se o části pozemků ležící pod břehovým opevněním – nábřežní kamennou zdí;

- žadatel bude upozorněn na probíhající revitalizaci Podmokel a nutnou koordinaci staveb.

Vyjádření:
OR – k žádosti Povodí Ohře s.p. o prodej částí pozemků p.č. 987/1, p.č. 988/1, p.č. 991/2, p.č. 997 a p.č. 
1198/1 v k.ú. Podmoky dotčených připravovanou stavbou „Jílovský potok v Děčíně, Bezručova ulice – oprava 
opevnění v ř.km 0,810-1,015“ sdělujeme, že uvedené pozemky jsou součástí řešeného území části Podmokel, 
na které je zpracovaná územní studie, která bude v nejbližší době zanesena do Evidence územně plánovací 
činnosti. V těchto místech je navrženo zpřístupnění, propojení území pro chodce podél Jílovského potoka 
(tam, kde to bude možné). Přílohou zasíláme návrh řešení Jílovského potoka z území studie (jedná se o 
úseky VI.2, VI.3 a VI.4). Naší snahou je co nejvíce dodržovat navržená řešení. Z dopisu Povodí Ohře vyplývá, 
že mají zájem pouze o části pozemků, které leží na nábřeží kamenné zdi. Principiálně nemáme problém s 
prodejem těchto částí, nicméně bychom rádi zanesli do podmínek nutnou koordinaci v rámci postupné 
revitalizace Podmokel v souladu se zpracovanou územní studií, resp. následnou projektovou dokumentací.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji částí 
pozemků p.č. 987/1, 988/1, 991/2, 997, 1198/1 v k.ú. Podmokly z důvodu opravy nábřežní kamenné zdi 
Jílovského potoka. 
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemky p.č. 987/1, 988/1, 991/2, 997, 1198/1 k.ú. 
Podmokly se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně 
SC – smíšená centrální zóna. S prodejem částí pozemků souhlasíme.
Funkční využití zóny SC dle čl. 8 odst. 1 písm. a vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín.
Přípustné: vybavenost celoměstského a lokálního charakteru (administrativně správní, obchodní, zdravotní a 
sociální, kulturní, církevní, ubytování), trvalé bydlení v bytových a polyfunkčních domech, zařízení obchodu, 
školství, veřejného stravování, tělovýchovné areály, odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura.
Výjimečně přípustné: individuální trvalé bydlení, garáže, čerpací stanice PHM, nerušící provozy drobné výroby 
a služeb.
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy s trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality (tvar střechy, počet podlaží, uliční čára, stavební čára, pestrá skladba 
architektonických prvků a detailů, členění fasád a oken, výkladců, reklamy, obytné vnitrobloky, zeleň, půdní 
vestavby)
Doporučení: dostavba proluk, modernizace, rekonstrukce a přestavba tohoto území je prvořadá, zpracovat 
regulační plán, vymístit nevhodné provozy.
Prostorové uspořádání-počet podlaží: 4-5, intenzita zastavění pozemku v %: 75-100.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemky p.č. 987/1, 
988/1, 991/2, 997, 1198/1 k.ú. Podmokly do zastavěného území do plochy DS – plocha pro silniční dopravu. 

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k majetkoprávnímu vypořádání částí p.p.č. 987/1, 
988/1, 991/12, 997 a 1198/1 k.ú. Podmokly, které zasahují do břehového opevnění (nábřežní kamenné zdi) 
Jílovského potoka.

OKD – nemá námitek k prodeji částí pozemku p.č. 987/1, p.č. 988/1, p.č. 991/2, p.č. 997, p.č. 1198/1 k.ú. 
Podmokly pod nábřežní zdí Jílovského potoka. K vytýčení žádáme přizvat pracovníka odboru komunikací a 
dopravy.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji částí pozemků p.č. 987/1, 988/1, 991/2, 997 a 



p.p.č. 1198/1, vše v k.ú. Podmokly. Předmětné části pozemků jsou dotčeny připravovanou stavbou „Jílovský 
potok v Děčíně, Bezručova ulice – oprava opevnění v ř. km 0,810-1,015“.

OMH – eviduje žádost Povodí Ohře s.p., Chomutov, závod Terezín, o prodej částí pozemků p.č. p.č. 987/1, 
p.č. 988/1, p.č. 991/2, p.č. 997 a p.č. 1198/1 v k.ú. Podmokly pro realizaci stavby „Jílovský potok v Děčíně, 
Bezručova ulice-oprava opevnění ř.km 0,810-1,015“. Jedná se o části pozemků ležící pod břehovým 
opevněním – nábřežní kamennou zdí. V případě zveřejnění záměru města prodat části pozemků, bude 
žadatel písemně upozorněn na nutnost koordinovat postup oprav nábřežní kamenné zdi s probíhající 
revitalizací Podmokel a dále i na nutnou účast OKD při vytýčení oddělovaných částí pozemků tak, aby 
následně nedocházelo ke kolizním situacím.

Jedná se o prodej částí pozemků v k.ú. Podmokly -
- p.č. 987/1 o vým. cca 15 m2
- p.č. 988/1 o vým. cca 8 m2
- p.č. 991/2 o vým. cca 28 m2
- p.č. 997 o vým. cca 19 m2
- p.č. 1198/1 o vým. cca 47 m2

Cena pozemků: jedná se o organizační složku státu, prodej bude realizován za cenu dle znaleckého posudku 
pro stanovení ceny obvyklé.

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: vypořádání majetkoprávního nesouladu-pozemky pod stavbou nábřežní kamenné zdi

Žadatel: ČR – Povodí Ohře s.p., Chomutov, závod Terezín

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OSC OKD OZP OMH          
A A A A A A          

Vysvětlivky:

Příloha: povodi zadost an.pdf Komentář:          

Příloha: povodi km.pdf Komentář:          

Příloha: povodi_ruska foto.pdf Komentář:          

Příloha: povodi_plzenska foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.10.2019 06:49 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.10.2019 11:18 
podepsáno
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Magistrát města Děčína
Odbor místního hospodářství a majetku města
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín

Váš dopis zn.: 
Ze dne:
Naše zn,: POH/30046/2019

416 707 845 
+420 606 757 480 

Vyřizuje:
Tel,:
Mobil:
E-mail:

21.6.2019Datum:

Kontaktní
adresa: Povodí Ohře, státní podnik, závod Terezín, Pražská 319, 411 55 Terezin

Vážení,

Povodí Ohře, státní podnik připravuje stavbu „Jílovský potok v Děčíně, Bezručova ulice - oprava 
opevnění v ř.km 0,810 - 1,015“.
Při vytyčení koryta Jílovského potoka v terénu bylo zjištěno, že část břehového opevnění (nábřežní 
kamenné zdi) zasahují do pozemků, které jsou ve Vašem vlastnictví.
Jedná se o pozemky: č.p.p. 987/1, 988/1, 991/2, 997 a 1198/1 v k.ú. Podmokly.
Tímto dopisem Vás chceme požádat o předběžné stanovisko k možnosti odkou^|i^;čášíř, 
pozemků, které leží pod břehovým opevněním (nábřežní kamenné zdi). '

.z;

V"

Odhad trvalého,í< 
záboru (m2)

jCíslo parcely Celková
výměra
pozemku
(m2)

Druh pozemku

rZástayěhá:plQcha:a;nádv,ořL
~ŽastavěM^§5lia^iřjědy|íří;

192Mm
8Mm
28991/2 LQštathírpIo.cha:
19TQštátňirpjpcha; ř300997^
47751LQstatnTpJočha1198/1

Děkujeme za spoluprácí a za odpověď.

PavesSíOAfei^titnlpodbiSc ® 

zívadl^Fezín
Piatská319 Teiez(n41155 
IČ.7(»S99$8 OKLCZTIQ^^ 

www^wjhzz

S pozdrave

vcdí
K 1*0

Ing. Martin Matula 
vedoucí provozu Terezín

Přílohy

Umístění stavby 
Výřez z katastrální mapy

Povodí Ohře, státní podnik 
Bezručova 4219 
430 03 Chomutov
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

IČ 70889988 
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení
KB, a. s., Chomutov, č. ú. 9137441/0100 
ČS, a. s., Chomutov, č. ú. 3930932/0800

e-mail poh@poh.cz 
www.poh.cz

tel 474 636 111 
fax 474 624 200
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Jílovský potok v Děčíně, Bezručova ulice (ř.km 0,810 -1,015)
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Jílovský potok v Děčíně - Bezručjova ulice oprava opevnění v ř.km 0,810 -1,0159









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 24. 10. 2019 ZM 19 08 05 05

Název:
Prodej pozemků v k. ú. Podmokly - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje

záměr města prodat pozemek p. č. 3135/4 a část pozemku p. č. 3139/2 vše k. ú. Podmokly.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 8.10.2019 návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a usn. č. RM 19 17 37 15 
nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 3135/4 a část pozemku p. č. 
3139/2 vše k. ú. Podmokly.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat 
pozemek p. č. 3135/4 o výměře 493 m2 a část pozemku p. č. 3139/2 vše k. ú. Podmokly.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 3135/4 a části pozemku p. č. 3139/2 vše k. ú. Podmokly, za 
účelem zajištění přístupu z veřejné komunikace na pozemky p. č 3137/2, p. č. 3139/1, p. č. 3139/3 a p. č. 
3139/4 vše k. ú. Podmokly, které jsou od roku 2018 ve vlastnictví žadatele; 

- OMH v roce 2018 projednával žádost stejného žadatele na pozemky p. č. 250/4 k. ú. Krásný Studenec o 
výměře 426 m2 a p. č. 3135/4 k. ú. Podmokly o výměře 493 m2, zastupitelstvo města na svém zasedání dne 
13.12.2018 usnesením č. ZM 18 09 07 07 nezveřejnilo záměr města prodat požadované pozemky; 

- pozemek p. č. 3139/2 k. ú. Podmokly se nachází v zóně ZPF – zóna zemědělských kultur a je dotčena 
územní rezervou přeložky silnice I/13 Děčín – Knínice.

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nedoporučuje k prodeji pozemek parc. č. 3135/4 a 
část pozemku parc. č. 3139/2 v katastrálním území Podmokly, neboť využití není v souladu s Územním 
plánem města Děčín. 
OSU – oddělení územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst.1 zákona č. 
183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že p.p.č. 3135/4 k.ú. 
Podmokly se dle Územního plánu města Děčín v platném znění nachází v zóně CHÚ – ZÓNA CHRÁNĚNÝCH 
ÚZEMÍ, která zahrnuje přírodní ekosystémy v CHKO na území města BOHYŇSKÁ LADA, BŘEZINSKÉ TISY, 
NEBOČADSKÝ LUH, ÚSES. přípustné – přírodní fenomény s vyhlášenými regulativy využití a ochrany podle 
zákonných ustanovení, v podstatě bez dalšího možného funkčního využití, nezbytné opravy a rekonstrukce 
stávajících děl nebo zařízení, výjimečně přípustné - naučné stezky a turistické trasy, nepřípustné – všechny 
formy výrobních aktivit, volná těžba na lesním půdním fondu a strukturní zeleně, regulace vodního toku, 
výstavba všech forem, prostorové uspořádání – počet podlaží: 0, intenzita zastavění pozemku v %: 0. P.p.č. 
3139/2 k.ú. Podmokly se nachází v zóně ZPF – zóna zemědělských kultur a je dotčena územní rezervou 
přeložky silnice I/13. Vzhledem k výše uvedenému s prodejem nesouhlasíme. 

OZP - nemá z hlediska ŽP námitek prodeji pozemků p. č. 3135/4 o výměře 493 m2 a části p.p.č. 3139/2 o 
výměře 370 m2, oba v k. ú. Podmokly. 

OKD - nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 3135/4 a části pozemku p. č. 3139/2 k. ú. Podmokly. 

OMH – na základě stanoviska OSU nesouhlasí s prodejem pozemků. 

Jedná se o pozemky p. č. 3135/4 o výměře 493 m2 a část pozemku p. č. 3139/2 o výměře cca 370 m2 vše k. ú. 
Podmokly. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – 1000,-Kč/m2 x koef. 0,9 (ostatní účely jinde neuvedené), tj. 900 Kč/m2 + ostatní náklady. 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: přístup k nemovitosti 

Žadatel: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0



Vyjádření:

OR OSU OZP OKD OMH                   
A A A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: KM 3135-4-3139-2-108 
zadost 2019.pdf Komentář:          

Příloha: KM 250-4-113 3135-4-108- 
zadost 2018.pdf Komentář:          

Příloha: ANO Zadost 
3135-4-3139-2-108.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 3135-4-3139-2-108 
letecka.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.10.2019 06:50 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.10.2019 11:19 
podepsáno



















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 24. 10. 2019 ZM 19 08 05 06

Název:
Prodej části pozemku p. č. 3453/1 k. ú. Podmokly - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p. č. 3453/1 k. ú. Podmokly.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 8.10.2019 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a usnesením č. RM 19 
17 37 14 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3453/1 k. ú. 
Podmokly.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část 
pozemku p. č. 3453/1 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:

Rekapitulace:

- OMH obdržel žádost na prodej části pozemku p. č. 3453/1 k. ú. Podmokly za účelem výstavby garáže; 

- pozemek v KN veden jako ostatní plocha – jiná plocha je v současné době zastavěn garážemi, které slouží 
převážně obyvatelům panelových domů v ul. Weberova; 

- na požadované části pozemku se nachází rampa na opravu vozidel a 2-3 parkovací místa pro OA; 

- případným prodejem by mohlo dojít k omezení přístupu k přilehlým garážím.

Poznámka: 
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji či pronájmu části pozemku 
parc. č. 3453/1 v katastrálním území Podmokly za účelem výstavby garáže. 
OSU – oddělení územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek p.č. 3453/1 k.ú. 
Podmokly se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území v zóně 
SM – smíšená městská zóna, která navazuje na stávající garáže (G) v zóně D – plochy a areály dopravy. S 
prodejem či případným pronájmem souhlasíme. Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 1 písm. b vyhlášky č. 
3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura. Výjimečně 
přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM. Nepřípustné: areály výroby, 
skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s 
odpovídajícím uspořádáním parteru a 50% trvalým bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100% trvalým 
bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či lokality. Prostorové uspořádání: 
Počet podlaží: 3- 4 Intenzita zastavění pozemku v %: 50 Funkční využití zóny D dle čl. 8 odst. 1 písm. j 
vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města 
Děčín. Přípustné: dopravní skelet města tvořený stávajícími i navrženými silnicemi, komunikacemi a trasami 
všech kategorií, veřejný osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavby, 
nádraží, služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory 
individuální i hromadné, terminál hromadné dopravy. Výjimečně přípustné: podnikatelská činnost, veřejné WC, 
bydlení s podmínkou zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů. Možnost 
výjimečně přípustného bydlení se nevztahuje na lokalitu Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle 
schématu ve Výkresu základního členění území. Nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti 
neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné činnosti. Prostorové uspořádání: Počet podlaží: 1- 2 
(pro HG až 3) Intenzita zastavění v %: 90 (zohlednit speciální charakter) Poznámka: Pro informaci uvádíme, 
že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 3453/1 k.ú. Podmokly do zastavěného 
území do plochy BH – bydlení hromadné. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek pronájmu či prodeji p.p.č. 3453/1 v k.ú. Podmokly o 
výměře cca 30 m2 za účelem výstavby garáže. 

OSC - jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji, popřípadě pronájmu části p.p.č. 3453/1 k.ú. 
Podmokly dle přiloženého zákresu. Upozorňujeme na nutnost prověřit, zda realizací garáže nedojde k 
omezení výjezdu z přilehlých řadových garáží a skutečnost, že se v předmětném prostoru nachází rampa na 
opravy vozidel a vzrostlý strom. 



OKD – do doby realizace projektové dokumentace na výstavbu garáže doporučujeme uzavřít nájemní 
smlouvu. Zpracovaná dokumentace upřesní rozsah části pozemku k odkupu. Mezi garážemi od panelového 
domu vede pěšina, je nutné zde prostor pro pěší zachovat. OKD nemá námitek k pronájmu ev. prodeji části 
pozemku p. č. 3453/1 k. ú. Podmokly. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že na požadované části pozemku se nachází rampa na opravu vozidel 
a 2 - 3 parkovací místa, v případě zveřejnění záměru města prodat uvedenou část pozemku je důležité při 
vytyčení zachovat průjezdnost k ostatním garážím. S prodejem nesouhlasíme. 

Návrh ceny za pronájem pozemku: dle „Zásad“ 
II. pásmo - 1.000,00 Kč/m2 x koef. 0,9 (ostatní pozemky jinde neuvedené), tj. 900,00 Kč/m2 + ostatní náklady 
spojené s prodejem. 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: stavba garáže 

Žadatel: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OSC OKD OMH          
A A A A A N          

Vysvětlivky:

Příloha: KM 3453-1-108 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO Zadost 
3453-1-108.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 3453-1- 108.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.10.2019 06:51 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.10.2019 11:20 
podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 24. 10. 2019 ZM 19 08 05 07

Název:
Prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Bělá u Děčína a
nezveřejňuje

záměr města prodat pozemky p. č. 182/9 o výměře 86 m2, p. č. 183/3 o výměře 174 m2, p. č. 183/2 o výměře 
41 m2, p. č. 182/1 o výměře 22 m2 vše k. ú. Bělá u Děčína.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 24.9.2019 návrh na prodej pozemků v k.ú. Bělá u Děčína a usnesením   
č. RM 19 16 37 18 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat pozemky p. č. 182/9 o výměře 
86 m2 p. č. 183/3 o výměře 174 m2, p. č. 183/2 o výměře 41 m2, p. č. 182/1 o výměře 22 m2 vše k. ú. Bělá u 
Děčína.

Dále rada města projednala variantu č. 2 tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr prodat pozemky 
p. č. 182/9 o výměře 86 m, p. č. 183/3 o výměře 174 m2, p. č. 183/2 o výměře 41 m2, p. č. 182/1 o výměře 22 
m2 vše k. ú. Bělá u Děčína.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemků p. č. 182/9, p. č. 183/3, p. č. 183/2 a p. č. 182/1 vše k. ú. Bělá u 
Děčína za účelem přístupu na pozemky p. č. 183/1 a p. č. 182/11 k. ú. Bělá u Děčína ve vlastnictví 
soukromých osob; 

- nadřazená uzemně plánovací dokumentace kraje vymezují přes uvedené pozemky regionální biocentrum 
Skalní útvary u Bělského potoka; 

- odprodejem výše uvedených pozemků by došlo k zamezení přístupu na pozemky p. č. 184/3 a p . č. 184/2 
k. ú. Bělá u Děčína ve vlastnictví města.

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové nedoporučuje k prodeji pozemky parc. č. 182/1, 182/9, 
183/2, 183/3 v katastrálním území Bělá u Děčína. Prodejem těchto pozemků by město přišlo o přístup ke 
svým pozemkům v dané lokalitě. 
OSU - oddělení územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemky p.č. 182/9, 183/3, 
183/2 a 182/1 k.ú. Bělá u Děčína se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v 
zastavěném území v zóně BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. Upozorňujeme, že přes pozemky p.č. 
182/9, 183/3, a 183/2 k.ú. Bělá u Děčína je veden Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZÚR 
ÚK) regionální biocentrum RBC- 1371 - Skalní útvary u Bělského potoka - funkční. Vzhledem k existenci RBC- 
1371 - Skalní útvary u Bělského potoka – funkční s prodejem nesouhlasíme. ZÚR ÚK stanovují pro územní 
plánování a využití ploch a koridorů pro biocentra a pro biokoridory nadregionálního a regionálního ÚSES 
krajiny následující úkoly: • Vymezené plochy a koridory pro ÚSES chránit před změnou ve využití území, která 
by znamenala snížení stupně ekologické stability uvnitř vymezených ploch a koridorů oproti současnému 
stavu (tj. stavu v době vydání ZÚR ÚK), popř. by znemožnila založení vymezené skladebné části ÚSES v 
budoucnosti. • Stavby dopravní a technické infrastruktury v plochách a koridorech pro biocentra a biokoridory 
ÚSES připouštět v nezbytných případech za podmínky, že nedojde k významnému snížení schopnosti 
ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí a zároveň nedojde k 
podstatnému snížení schopnosti, bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině. Funkční využití zóny 
BV dle čl. 8 odst. 1 písm. d vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín ve znění 8. 
změny Územního plánu města Děčín. Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s 
užitkovými zahradami a samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální 
rekreace, lokální občanské vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), 
nerušící podnikatelské aktivity, odpovídající komunikace (přípustné a účelové), turistické trasy, odstavná 
parkoviště, MHD, všechny formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, garáže. Výjimečně přípustné: 
objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní aktivity a služby. 
Nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby. Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1- 2 + podkroví 
intenzita zastavění v %: 15 Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín 
řadí pozemky p.č. 182/9, 183/3, 183/2 a 182/1 k.ú. Bělá u Děčína nezastavěného území do plochy Z – plocha 
zeleně – ostatní zeleň v krajině. 

OZP - nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji p.p.č. 182/9, 183/3, 183/2 a p.p.č. 182/1 vše v k.ú. Bělá u Děčína. 
Domníváme se však, že odprodejem předmětných pozemků soukromé osobě dojde k zamezení přístupu na 
184/3 a 184/2 v k.ú. Bělá u Děčína v majetku statutárního města Děčín. 

OKD - žadatel předpokládá napojení účelové komunikace do točny městské autobusové dopravy. Pozemek 
p.č. 183/1 k.ú. Bělá u Děčína hraničí s místní komunikací ul. Družstevní (ležící na pozemku p.č. 1134/3 k.ú. 
Bělá u Děčína). Navrhujeme, aby žadatel komunikačně napojil pozemek p.č. 183/1, p.č. 182/11 k.ú. Bělá u 
Děčína na místní komunikaci ul. Družstevní. OKD - nedoporučuje prodej pozemku p.č. 182/9, p.č. 183/3, p.č. 
183/2, p.č. 182/1 v k. ú. Bělá u Děčína za účelem vybudování účelové komunikace. 



OMH – nedoporučuje prodej pozemků p. č. 182/9, p. č. 183/3, p. č. 183/2, p. č. 182/1 v k. ú. Bělá u Děčína z 
důvodu zamezení přístupu na pozemky p. č. 184/3 a p. č. 184/2 k. ú. Bělá u Děčína ve vlastnictví města. 

Jedná se o pozemky p. č. 182/9 o výměře 86 m2, p. č. 183/3 o výměře 174 m2, p. č. 183/2 o výměře 41 m2, 
p. č. 182/1 o výměře 22 m2 vše k. ú. Bělá u Děčína, tj celkem 323 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – pro výstavbu účelové komunikace, tj. 300,00 Kč/m2 + ostatní náklady spojené s prodejem. 

Účel dle žádosti: přístup, vybudování účelové komunikace 

Žadatelé: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OKD OMH                   
A N N N N                   

Vysvětlivky:

Příloha: KM 182-9-102 zakres.pdf Komentář:          

Příloha:
ANO Zadost 
182-9.183-3.183-2.182-1-1
02.pdf

Komentář:          

Příloha: Foto182-9 Bela u DC 
letecka.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 182-9-112.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.10.2019 06:52 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.10.2019 11:22 
podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 24. 10. 2019 ZM 19 08 05 08

Název:
Pozemek p.č. 409/1 k.ú. Děčín-Staré Město – schválení smlouvy

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na uzavření smlouvy na převod částí pozemku pod místní komunikací 
v k.ú. Děčín-Staré Město a 

schvaluje

uzavření smlouvy č. 40/U/Kos/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – 
ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod částí pozemku p.č. 409/1, dle GP č. 
918-142/2019 nově ozn. jako p.p.č. 409/17 o výměře 102 m2, p.p.č. 409/18 o výměře 146 m2 a p.p.č. 409/19 
o výměře 7 m2, v k.ú. Děčín-Staré Město, se všemi právy a povinnostmi, do majetku města. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 8. 10. 2019 návrh na uzavření smlouvy na převod částí 
pozemku pod místní komunikací v k.ú. Děčín-Staré Město a usnesením č. RM 19 17 37 09 doporučila 
zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 40/U/Kos/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k 
nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín pro bezúplatný převod částí pozemku p.č. 
409/1, dle GP č. 918-142/2019 nově ozn. jako p.p.č. 409/17 o výměře 102 m2, p.p.č. 409/18 o výměře 146 m2 
a p.p.č. 409/19 o výměře 7 m2, v k.ú. Děčín-Staré Město, se všemi právy a povinnostmi, do majetku města. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila schválit uzavření smlouvy



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- nabídka ÚZSVM na bezúplatný převod částí pozemku p.č. 409/1 pod stavbou místní komunikace v k.ú. 
Děčín-Staré Město;

- na částech pozemku p.č. 409/1 k.ú. Děčín-Staré Město (v evidenci katastru nemovitostí veden jako ostatní 
plocha-manipulační plocha) se nachází stavba místní komunikace zařazená v pasportu místních komunikací 
pod evidenčním označením 284c;

- na základě zák. č. 77/1997 Sb., o státním podniku lze pozemek, na kterém se nachází pozemní komunikace 
II. nebo III. třídy či místní komunikace ve vlastnictví územního samosprávného celku, převést na žádost 
územního samosprávného celku bezúplatně;

- dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích je nezbytné, aby vlastníkem pozemku pod stavbu 
místní komunikace bylo město, jedná se o vypořádání majetkoprávního nesouladu – stavba na cizím 
pozemku;

- usnesením č. ZM 19 06 05 19 ze dne 27. 6. 2019 byl schválen bezúplatný převod částí pozemku do majetku 
města, následně byla doručena ke schválení smlouva o bezúplatném převodu pozemku do majetku města.

Na částech pozemku p.č. 409/1 k.ú. Děčín-Staré Město je umístěna stavba místní komunikace zařazená v 
pasportu místních komunikací pod evidenčním označením 284c - ul. Růžová. Na základě zák. č. 77/1997 Sb., 
o státním podniku lze pozemek, na kterém se nachází pozemní komunikace II. nebo III. třídy či místní 
komunikace ve vlastnictví územního samosprávného celku, převést na žádost územního samosprávného 
celku bezúplatně.
Pro potřebu výkonu vlastnických práv ke stavbě místní komunikace je nezbytné vypořádání majetkoprávního 
nesouladu pozemku pod stavbou komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
Po projednání návrhu na bezúplatný převod pozemku v orgánech města byl vyhotoven geometrický plán a po 
ukončení schvalovacího procesu ze strany vlastníka pozemku tento doložil ke schválení smlouvu o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín tak, 
aby mohlo dojít k ukončení řízení a převodu pozemku do majetku města.

Jedná se o nabytí částí pozemku p.č. 409/1 o výměře dle GP v k.ú. Děčín-Staré Město.

Cena: bezúplatný převod

Účel: pozemek pod místní komunikací 

Vlastník pozemků: ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 

Vyjádření:

Příloha: 409 smlouva an.pdf Komentář:          

Příloha: 409 stm km.pdf Komentář:          

Příloha: 409 gp an.pdf Komentář:          

Příloha: 409 foto.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.10.2019 07:09 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.10.2019 11:23 
podepsáno
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+420 416 921 525

13.9.2019

Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 40/U/Kos/2019 - 
pozemky p.č. 409/17, 409/18 a 409/19 v k.ú. Děčín - Staré Město

Vážený pane primátore,

v příloze Vám zasíláme Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité 
věci č. 40/U/Kos/2019 na pozemky p. č. 409/17, 409/18 a 409/19 v k.ú. Děčín - Staré Město, 
které byly odděleny z p.p.č. 409/ldle GP č. 918-142/2019, k projednání v zastupitelstvu města.

Pokud se zněním smlouvy souhlasíte, žádáme Vás o podepsání čtyř vyhotovení smlouvy 
včetně doložky s uvedením data podpisu. Doložka musí obsahovat údaje o schválení této 
Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 40/U/Kos/2019 
zastupitelstvem města.

Všechna vyhotovení doručte zpět na výše uvedenou adresu Územního pracoviště 
ÚZSVM Ústí nad Labem, nebo osobně do kanceláře č. 525 - pí Kostovičové a přiložte, prosím, 
kopii usnesení o schválení této smlouvy zastupitelstvem.

Dále Vám v příloze zasíláme Prohlášení o nevyužití veřejné podpory v souvislosti 
s převáděným majetkem. Žádáme Vás o jeho podepsání a zaslání zpět na adresu Územního 
pracoviště ÚZSVM Ústí nad Labem, nebo osobně do kanceláře č. 525 - pí Kostovičové.

líŘAlR P STÁTU 
ÝCH VE VĚ

tízeíiiiji' Děkujeme. S pozdravem
abenicicibor Ho

M íru
 státu

d Labemíiáni

Ing. Eva Pav(ovičová Veselá
vedoucí oddělení

Hospodaření s majetkem v účetnictví
Příloha: dle textu



22147/U/2019-HMSU
Čj.: UZSVM/U/14421/2019-HMSU

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
za kterou právně jedná Ing. Karel Pekárek, ředitel odboru Hospodaření s majetkem Územního 
pracoviště Ústí nad Labem, na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014 v platném znění, 
IČO; 69797111 
(dále jen „převodce")

a

Statutární město Děčín
se sídlem Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV - Podmokly, 405 38 Děčín, 
které zastupuje Jaroslav Hrouda, primátor Statutárního města Děčín, 
IČO: 00261238
(dále jen „nabyvatel")

uzavírají podle ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“), a podle ustanovení § 22 zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 219/2000 Sb.“), tuto

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU 
VLASTNICKÉHO PRÁVA K NEMOVITÉ VĚC

Č. 40/U/KOS/201 9

ČI. I.

česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci:1.

Pozemek:

parcela číslo 409/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační 
plocha, způsob ochrany rozsáhlě chráněně území.

zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Děčín - Staré Město, obec Děčín, 
v katastru nemovitostí vedeněm Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrálním 
pracovištěm Děčín.

2. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je dle § 19 odst. 1 a §19b zákona č. 
219/2000 Sb., a to na základě Zápisu o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit 
s majetkem státu č. j. UZSVM/U/4704/2017-HMSU ze dne 4. 7. 2017, právní účinky zápisu ke 
dni 19. 7. 2017, příslušný hospodařit s nemovitou věcí dle odst. 1, a to ve smyslu § 9 č. 
219/2000 Sb.

3. Převodce převádí touto smlouvou nabyvateli vlastnické právo k pozemkovým parcelám č. 
409/17 o výměře 102 m^, 409/18 o výměře 146 m^a 409/19 o výměře 7 m^v katastrálním 
území Děčín - Starě Město, obec Děčín (dále jen „převáděný majetek"). Převáděný majetek 
byl oddělen z pozemku uvedeněho v odst. 1 geometrickým plánem č. 918-142/2019 ze dne 
19. 6. 2019 vypracovaným Ing. Pavlou Zítovou. S rozdělením vyslovil souhlas místně 
příslušný stavební úřad Magistrátu města Děčín dne 10. 7. 2019 pod č. j. MDC/74843/2019. 
Tento geometrický plán je nedílnou součástí této smlouvy.



ČI. II.

1. Převodce touto smlouvou bezúplatně převádí nabyvateli vlastnické právo k převáděnému 
majetku se všemi právy a povinnostmi, a nabyvatel je do svého výlučného vlastnictví přijímá.

\
2. Vlastnické právo k převáděnému majetku se bezúplatně převádí podle ustanovení § 22 odst. 

3 zákona č. 219/2000 Sb. v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. \

3. Nabyvatel prohlašuje, že se seznámil s faktickým stavem převáděného majetku.

ČI. III.

1. Převodce i nabyvatel shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by 
uzavření této smlouvy bránily.

2. K pozemkové parcele č. 409/1 bylo zřízeno věcné břemeno právo umístění a provozování 
vedení veřejné komunikační sítě a právo přístupu a příjezdu za účelem provozu a údržby, 
včetně případné rekonstrukce a odstranění vedení veřejné komunikační sítě, ve prospěch T- 
Mobile Czech Republic a. s.

Na pozemkové parcele č. 409/1 se nachází nebo ochranným pásmem zasahují inženýrské 
sítě v majetku níže uvedených společností:

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - zaměřený průběh metalického kabelu, 
zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického 
kabelu
ČEZ Distribuce, a.s. - energetické zařízení typu - podzemní vedení NN do IkV 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - kanalizace DN<500, kanalizace DN>=500, 
vodovodní řad DN<500,

- GridServices, s.r.o. - NTL plynovody a přípojky, VTL plynovod

Dle územního plánu je poz. pare. č. 409/1 částečně dotčena návrhem veřejně prospěšné 
stavby K45 - splašková kanalizace.

ČI. IV.

1. Vlastnické právo k převáděnému majetku nabývá nabyvatel zápisem do katastru nemovitostí. 
Právní účinky zápisu nastanou k okamžiku podání návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. 
Tímto dnem na nabyvatele přecházejí veškerá práva a povinnosti spojené s vlastnictvím a 
užíváním převáděného majetku.

2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva nabyvatele podle této 
smlouvy do katastru nemovitostí podává převodce, a to bez zbytečného odkladu po schválení 
smlouvy příslušným ministerstvem

3. Pokud by příslušným katastrálním úřadem byl návrh na vklad vlastnického práva nabyvatele 
podle této smlouvy pravomocně zamítnut, účastníci této smlouvy se zavazují k součinnosti 
směřující k naplnění vůle obou smluvních stran.

ČI. V.

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení příslušným ministerstvem podle 
ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb.

2. Tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 
písm. i) 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.



3. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou svými projevy vázány od okamžiku podpisu této 
smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a 
povinnosti smluvních stran zákonem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 219/2000 Sb.

4.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze 
písemnou formou, v podobě oboustranně uzavřených, vzestupně číslovaných dodatků 
smlouvy.

5.

Poplatkové a daňové povinnosti spojené s touto smlouvou nese nabyvatel.6.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení, jedno vyhotovení bude určeno pro příslušné ministerstvo a jedno 
vyhotovení bude použito k zápisu vlastnického práva vkladem do katastru nemovitostí.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je;

a) doložka ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů

b) geometrický plán č. 918-142/2019

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 
zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 
přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení 
nebo omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Ústí nad Labem dne V Děčíně dne

Česká republika - Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových

Statutární město Děčín

Ing. Karel Pekárek
ředitel odboru

Hospodaření s majetkem státu 
Územní pracoviště Ústí nad Labem 

(převodce)

Jaroslav Hrouda
primátor

(nabyvatel)

Přílohy dle textu



DOLOŽKA

ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 128/2000 Sb.“)

Statutární město Děčín ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. potvrzuje, že u 
právních jednání obsažených ve Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité 
věci č. 40/U/Kos/2019, kterou se převádí

Pozemek

• parcela číslo: 409/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha, 
způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území.

zapsaný na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Děčín - Staré Město, obec Děčín, v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrálním pracovištěm Děčín.

Smlouvou o bezúplatném převodu nemovité věci č. 40/U/Kos/2019 se převádí vlastnické 
právo k pozemkům p. č. 409/17 o výměře 102 m^, 409/18 o výměře 146 m^ a 409/19 o 
výměře 7 m^, které byly geometrickým plánem č. 918-142/2019 ze dne 19. 7. 2019 
vypracovaným Ing. Pavlou Zítovou, odděleny z pozemku p. č. 409/1. Uvedený geometrický plán 
je nedílnou součástí této smlouvy,

byly ze strany nabyvatele splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými 
právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či 
odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Předmětná Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. 40/U/Kos/2019 byla schválena usnesením ......................................... ze zasedání zastupitelstva
Statutárního města Děčín dne....................................

V Děčíně dne

Jaroslav Hrouda
primátor

Statutárního města Děčín
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Vyhlášky č.357/2013 Sb. v platněm znění.

kSEOMETRlCKÝ PLÁN Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

bméno, příjmení; Uměno, příjmení:
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Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. into stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podoi 

jloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.________________ I

Vyhotovitel: Ing. Pavla Zítová
Tržní 110/17, Děčín IV

Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel. Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.

[číslo plánu: 918-142/2019
93vla

Děčínpkres:

Děčínpbec:
KÚ pro Ústecký kraj 
KP Děčín.
Jindřiška Řeháková 
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Děčín - staré MěstoiKat. Území:

DKM - Děčín 8-2/34^/lapový list:
Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost 

seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, 

deré byly označeny předepsaným způsobem:

viz seznam souřadnic



22181/U/2019-HMSU
Čj.; UZSVM/U/14823/2019-HMSU

PROHLÁŠENÍ

Statutární město Děčín jako nabyvatel převáděněho majetku státu:

• Pozemková parcela číslo: 409/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 
manipulační plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území.

zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Děčín 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrálním pracovištěm 
Děčín,

Staré Město, obec Děčín,

Smlouvou o bezúplatném převodu nemovité věci č. 40/U/Kos/2019 se převádí vlastnické právo, 
k pozemkům p. č. 409/17 o výměře 102 m^, 409/18 o výměře 146 m^ 409/19 o výměře 7 m^ 
které byly geometrickým plánem č. 918-142/2019 ze dne 19. 6. 2019 vypracovaným Ing. Pavlou 
Zitovou odděleny z pozemku p. č. 409/1,

si není vědoma, že by nabytím výše uvedeného převáděného majetku byla z hlediska zákona 
č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona 
o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, naplněna podstata neoprávněné 
veřejné podpory vymezené v čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie.

V Děčíně dne

Jaroslav Hrouda
primátor Statutárního města Děčín











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 24. 10. 2019 ZM 19 08 05 09

Název:
“Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem - Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)“ - majetkové 
urovnání po dokončení stavby

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo problematiku budoucích obratišť v návaznosti na plánovanou akci SŽDC s.o., 
Praha 1 “Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem - Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)“ a

schvaluje

bezúplatný převod - formou daru:
1) stavby obratiště na části pozemku p.č. 896 v k.ú. Křešice u Děčína,
2) částí pozemků p.č. 779 a p.č. 780 v k.ú. Křešice u Děčína, vč. stavby obratiště, 
se všemi součástmi a příslušenstvím, po kolaudaci stavby „Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem - 
Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)“, do majetku statutárního města Děčín. 

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 19 16 37 09 ze dne 24.09.2019 doporučila ZM schválit bezúplatný převod - formou 
daru:
1) stavby obratiště na části pozemku p.č. 896 v k.ú. Křešice u Děčína,
2) částí pozemků p.č. 779 a p.č. 780 v k.ú. Křešice u Děčína, vč. stavby obratiště, 
se všemi součástmi a příslušenstvím, po kolaudaci stavby „Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem - 
Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)“, do majetku statutárního města Děčín. 

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučila schválit převod



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- SŽDC s.o. plánuje realizaci akce „Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem – Střekov (včetně) – Děčín 
východ (mimo)“ – cílem projektu je rekonstrukce tratě, která povede ke zlepšení jejich kvalitativních 
parametrů. Dojde k úpravám kolejiště včetně staveb. 
- Při přípravě stavby bylo zjištěno, že stavba se dotkne pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín – p.č. 
175, 90/12, 896, 90/19, 85 k.ú. Křešice u Děčína, p.č. 100, 64 k.ú. Boletice nad Labem, p.č. 683, 26, 162, 
584/2, 595, 736/1, 732/1 k.ú. Nebočady 
- Před samotným vypracováním projektové dokumentace požádalo SŽDC s.o., zast. SUDOP EU, Praha 3 o 
vydání předběžného stanoviska k zamýšlené akci 
- Na základě této žádosti projednala problematiku dne 12.02.2019 rada města a usnesením č. RM 19 03 37 
16 schválila vydání souhlasného stanoviska k realizaci akce „Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem – 
Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo)“ na pozemcích statutárního města Děčín p.č. 175, 90/12, 896, 90/19, 
85 k.ú. Křešice u Děčína, p.č. 100, 64 k.ú. Boletice nad Labem, p.č. 683, 26, 162, 584/2, 595, 736/1, 732/1 
k.ú. Nebočady za dodržení podmínek, vydaných jednotlivými odbory Magistrátu města Děčín k uvedené akci 
- Vyjádření bylo zasláno zástupci žadatele - spol. SUDOP EU, Praha 3

- V rámci přípravy akce je rovněž nutné projednání majetkoprávního vypořádání k novým stavbám obratišť
- Jedno obratiště zasáhne pozemek statutárního města Děčín p.č. 896 k.ú. Křešice u Děčína, další stavba 
obratiště bude realizována na pozemcích soukromých vlastníků - p.č. 779 a 780 k.ú. Křešice u Děčína
- OMH ve spolupráci s OKD nemá námitek k získání a budoucí správě obratišť po dokončení stavby s tím, že 
tyto budou převedeny darovací smlouvou, tj. bez nákladů ze strany statutárního města Děčín
- Předmětem převodu budou dvě obratiště
- Jedno vznikne na částech pozemků p.č. 779 a 780 k.ú. Křešice u Děčína, které jsou ve vlastnictví 
soukromých osob a součástí převodu budou i zastavěné části těchto pozemků
- Druhé obratiště bude vystavěno na pozemku statutárního města Děčín - p.č. 896 k.ú. Křešice u Děčína. 
Předmětem převodu bude pouze stavba. 
-Situační zákresy přílohou
- Předpokládané započetí stavby cca v roce 2024

Žadatel připravuje návrh realizace akce „Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem – Střekov (včetně) – 
Děčín východ (mimo)“ – jednalo by se o rekonstrukci a modernizaci stávajícího zařízení železniční 
infrastruktury (železniční spodek a svršek, železniční přejezdy a nástupiště) v daném úseku. 
Součástí projektové dokumentace je i úprava komunikace – vybudování obratišť. Jedno zasáhne do pozemku 
p.č. 896 k.ú. Křešice u Děčína - LV statutární město Děčín. Druhé zasáhne pozemky p.č. 779 a 780 k.ú. 
Křešice u Děčína.
Pozemek p.č. 779 - LV ******,
Pozemek p.č. 780 k.ú. Křešice u Děčína - LV ******

Na pozemek p.č. 896 k.ú. Křešice u Děčína je uzavřena nájemní smlouva s ******, za účelem provozování 
zemědělské činnosti. OMH jej 2x obeslal s dotazem na případná omezení ve vztahu k čerpání dotací. 
Nájemce výzvy převzal, proto je o přípravě případné projektové dokumentace na stavbu dostatečně 
informován.
Ani na jednu výzvu nájemce nereagoval. Na základě toho nebude na nájemní smlouvu (v návaznosti na 
dotace) brán zřetel. 
V dostatečném předstihu před zahájením stavby bude předložen k projednání RM návrh na výpověď nájemní 
smlouvy ******.

Pro úplnost OMH uvádí, že dne 15.08.2019 byla na OMH doručena žádost o aktualizaci stanoviska k 
plánované stavbě a to s ohledem na úpravu návrhu záborů. Společnosti SUDOP EU bude vydáno aktuální 
stanovisko ke stavbě, v návaznosti na již projednaný materiál ze dne 12.02.2019 č. RM 19 03 37 16. 

Nájemní smlouva: p.č. 896 k.ú. Křešice u Děčína - provozování zemědělské prvovýroby – sekání trávy – 
nájemce ****** 

Účel dle žádosti: majetkoprávní urovnání ke stavbám obratišť po dokončení realizace akce „Optimalizace 
traťového úseku Ústí nad Labem – Střekov (včetně) – Děčín východ (mimo)“ 



Žadatel: SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, zast. SUDOP EU, Olšanská 1a, Praha 3



Vyjádření:

OSC OŽP OKD OSU OMH                   
A A - pozn. A - pozn. A - pozn. A - pozn.                   

Vysvětlivky:
Stanoviska odborů jsou převzata z materiálu do RM dne 12.02.2019 pro vydání stanoviska ke stavbě.

OSC: proti výše uvedené akci nemá námitek. 

OŽP: nemá námitek k realizaci akce „Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem – Střekov (včetně) – 
Děčín východ (mimo)“ za předpokladu dodržení podmínek souhrnného stanoviska vydaného k výše uvedené 
akci dne 07.06.2018 pod čj. MDC/51653/2018 (viz příloha). 

OKD: k plánované realizaci se již vyjadřoval a své podmínky uvedl ve vyjádření čj. MDC/OMH/48839/2018. 
Nemá námitek k trvalým a dočasným záborům částí pozemků p.č. 175, 90/12, 896, 90/19, 85 k.ú. Křešice u 
Děčína, pozemků p.č. 100, 64 k.ú. Boletice nad Labem, pozemků p.č. 683, 26, 162, 584/2, 595, 736/1, 732/1 
k.ú. Nebočady, dotčených stavebním záměrem. 

OSU: nemá námitek k optimalizaci traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov - Děčín východ pozemcích parc. 
č. 175, 90/12, 896, 90/19, 85 v katastrálním území Křešice u Děčína, parc. č. 100, 64 v katastrálním území 
Boletice nad Labem, parc. č. 683, 26, 162, 584/2, 595, 736/1, 732/1 v katastrálním území Nebočady. Stavební 
úřad dále sděluje, že některé části stavby vyžadují vydání povolení podle stavebního zákona, a aby je bylo 
možné povolit musí být v souladu s územním plánem města Děčín. 
Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad k akci 
"Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem - Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo)" sděluje, že 
stavební záměr je možný, budou-li dodrženy podmínky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vč. prováděcích předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, vč. prováděcích předpisů. 
Upozorňuje, že na p.p.č. 896 v k.ú. Křešice u Děčína je dle územního plánu statutárního města Děčín 
plánovaná přeložka silnice II/261. 
Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemky p.č. 175, 90/12, 896, 90/19, 
85 k.ú. Křešice u Děčína, pozemky p.č. 100, 64 k.ú. Boletice nad Labem a pozemky p.č. 736/1, 723/1 k.ú. 
Nebočady se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území. 
Pozemek p.č. 100 Boletice nad Labem je veden jako ostatní plocha – komunikace a pozemek p.č. 64 k.ú. 
Boletice nad Labem je součástí stávající místní komunikace v zóně D – plochy a areály dopravy. Dle čl. 8 
odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části Územního plánu města Děčín je vybudování přístupového 
chodníku k novému nástupišti a úprava žel. přejezdu přípustné. Pozemky p.č. 175, 90/12, 90/19, 85 k.ú. 
Křešice u Děčína a pozemky p.č. 736/1 a 723/1 k.ú. Nebočady jsou vedeny jako ostatní plocha – komunikace 
v zóně BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. Pozemek p.č. 896 k.ú. Křešice je součástí stávající 
plochy trvalých travních porostů v zóně BV. Dle čl. 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části 
Územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín je vybudování chodníků, 
rozšíření místní komunikace pro zvýšení bezpečnosti v blízkosti železničního přejezdu a vybudování obratiště 
přípustné. 
Upozorňuje, že pozemek p.č. 896 k.ú. Křešice u Děčína je z části dotčen veřejně prospěšnou stavbou 
(dále jen VPS) s ozn. D8 – přeložka silnice II/261 v úseku Staré Město – Křešice s mimoúrovňovým 
přechodem dráhy a s opětným napojením na stávající trasu v ul. Vítězství. Na pozemku p.č. 896 k.ú. 
Křešice u Děčína je navržena úprava komunikace – vybudování obratiště, které nesmí přijít do střetu s 
výše uvedenou VPS – D8 (viz příloha č. 1).
Pozemky p.č. 683, 26, 162, 584/2, 595 k.ú. Nebočady se nachází v nezastavěném území, kde dle čl. 6 odst. 3 
vyhlášky č. 3/2002 o závazné části Územního plánu města Děčín na nezastavitelných plochách není dovoleno 
umisťovat a povolovat stavby s výjimkou těch, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch a dále staveb 
na dráze, pozemních komunikacích, liniových staveb, technického vybavení a úprav vodních toků. Z 
uvedeného textu vyplývá, že je vybudování nové technické infrastruktury a úprava stávajícího žel. koridoru a 
jeho rozšíření v nezastavěném území přípustné. 
Upozorňuje, že Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, ve znění 1. aktualizace – vydaná usnesením 
zastupitelstva ÚK č. 022/4Z/2017 ze dne 21. 4. 2017, nabytí účinnosti 20. 05. 2017 (dále jen ZÚR ÚK), na 



pozemku p.č. 26 k.ú. Nebočady vymezují jako veřejně prospěšnou stavbu (dále jen VPS) koridor 
označený E6, pro výstavbu nadzemního vedení VVN 110 Kv TR Želenice - (TR Babylon). Šířka koridoru 
je stanovena na 600 m. 8. změna Územního plánu města Děčín zpřesnila koridor VPS 8Z – E6 venkovní 
vedení VVN 110 kV Želenice – Babylon ze ZÚR ÚK ozn. E6 na 50 m (příloha č. 2). Záměr rozšíření 
železničního tělesa na p.č. 26 k.ú. Nebočady nebude mít negativní vliv na nadzemní venkovní koridor 
VPS ozn. 8Z - E6 a záměr je přípustný. 
Funkční využití BV zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části Územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a 
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské 
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, 
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny 
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní 
aktivity a služby, 
Nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: 15 
Funkční využití D zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části Územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: dopravní skelet města tvořený stávajícími i navrženými silnicemi, komunikacemi a trasami všech 
kategorií, veřejná osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavy, nádraží, 
služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory individuální i 
hromadné, terminál hromadné dopravy, 
Výjimečně přípustné: podnikatelská činnost (stravování, informace, související služby), veřejné WC, bydlení s 
podmínkou zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů. Možnost výjimečně 
přípustného bydlení se nevztahuje na lokalitu Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu 
ve Výkresu základního členění území, 
Nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné 
činnosti. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 (pro HG až 3) intenzita zastavění pozemku v %: 90 (zohlednit 
speciální charakter) 
Příloha: 
1. Územně plánovací dokumentace města Děčín – Vymezení veřejně prospěšných staveb 
2. Územně plánovací dokumentace města Děčín – Hlavní Výkres 

OMH: nemá námitek ke stavbě za předpokladu dodržení podmínek, vydaných jednotlivými odbory MM Děčín. 
Současně uvádí, že pozemek p.č. 896 k.ú. Křešice u Děčína je pronajatý za účelem provozování zemědělské 
prvovýroby – sekání trávy – nájemce ******. Přestože OMH opakovaně nájemce vyzýval k podání stanoviska k 
záležitosti, z důvodu případného čerpání dotačních titulů na pozemek a současně z důvodu informovanosti o 
zamýšlené stavební akci, nájemce i přes vyzvednutí zásilek OMH nekontaktoval. 

Příloha: AN_prilohy_Optimalizace.
pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.10.2019 07:10 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.10.2019 11:25 
podepsáno





















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 24. 10. 2019 ZM 19 08 05 10

Název:
Pozemky v k.ú. Děčín – dar

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Děčín a 
schvaluje

bezúplatný převod formou daru 
-pozemku p.č. 3116/3 o výměře 208 m2 v k.ú. Děčín s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem 
umístění a provozování stavby „Cyklostezka Ploučnice“ pro oprávněného Ústecký kraj, IČ 70892156, Velká 
Hradební 3118/48, PSČ 400 01, Ústí nad Labem a 
-pozemků p.č. 3115/1 o výměře 105 m2 k.ú. Děčín, p.č. 3116/2 o výměře 24 m2 k.ú. Děčín, p.č. 3116/4 o 
výměře 98 m2 v k.ú. Děčín, 
vše pod stavbou vodního díla - hráze k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni, vybudovaného v 
rámci stavební akce „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi, PPO pravý břeh Labe a PPO 
levý břeh Labe“ do vlastnictví Povodí Labe s.p., IČ 70890005, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03, Hradec 
Králové. 

Stanovisko RM:
Rada města dne 8.10.2019 projednala návrh na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Děčín a usnesením č. RM 
19 18 37 10 doporučila zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod formou daru 
-pozemku p.č. 3116/3 o výměře 208 m2 v k.ú. Děčín s podmínkou zatížení pozemku věcným břemenem 
umístění a provozování stavby „Cyklostezka Ploučnice“ pro oprávněného Ústecký kraj, IČ 70892156, Velká 
Hradební 3118/48, PSČ 400 01, Ústí nad Labem a 
-pozemků p.č. 3115/1 o výměře 105 m2 k.ú. Děčín, p.č. 3116/2 o výměře 24 m2 k.ú. Děčín, p.č. 3116/4 o 
výměře 98 m2 v k.ú. Děčín, 
vše pod stavbou vodního díla - hráze k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni, vybudovaného v 
rámci stavební akce „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi, PPO pravý břeh Labe a PPO 
levý břeh Labe“ do vlastnictví Povodí Labe s.p., IČ 70890005, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03, Hradec 
Králové. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: doporučuje schválit



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Povodí Labe s.p. realizoval stavbu vodního díla – hráze k ochraně nemovitostí před zaplavením při 
povodni – na levém i pravém břehu Labe; 
- Stavba vodního díla byla realizována mj. i na pozemcích v majetku města Děčín, v k.ú. Děčín; 
- Vlastníkem stavby je Povodí Labe s.p.; 
- Převážná část dotčených pozemků byla již majetkově vypořádána; 
- Pozemek p.č. 3115/1 k.ú. Děčín nebyl dosud vypořádán z důvodu převodu pozemků od původního 
vlastníka pozemku (pův. Sallerova výstavba) do majetku města; 
- Vodní dílo v majetku Povodí Labe je dotčeno i stavbou cyklostezky ve vlastnictví Ústeckého kraje; 
- Pozemky p.č. 3116/2, 3116/3 a 3116/4 k.ú. Děčín vznikly geometrickým plánem, kterým byla zaměřena 
stavba hráze a cyklostezky; do KN zapsány na základě Souhlasného prohlášení; 
- Na pozemku p.č. 3116/3 k.ú. Děčín je umístěna stavba hráze a na ní stavba cyklostezky, proto je nutné 
tento pozemek zatížit věcným břemenem ve prospěch vlastníka stavby cyklostezky (Ústecký kraj); 
- Rovněž nebyl dosud vypořádán pozemek p.č. 4006 v k.ú. Podmokly. Jedná se o pozemek částečně 
pod stavbou ochranné zdi a částečně pod stavbou základů a prahu pro mobilní stěnu, které přetínají 
místní komunikaci. Je nutné ošetřit vztah k části pozemku pod komunikací. V současné době Povodí 
Labe zjišťuje možnosti majetkového vypořádání, proto není tento pozemek uveden v návrhu na 
usnesení a bude předložen k projednání později.

Povodí Labe s.p. jako investor realizoval stavbu „Labe, Děčín, zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi, 
PPO pravý břeh Labe a PPO levý břeh Labe“. 

Převážná většina pozemků pod stavbou vodního díla (nadzemní část PPO – zemní val, stabilní betonová 
stěna, její betonové základy, vč. podzemní těsnící stěny, jež jsou ve vlastnictví státu – Povodí Labe) byla již 
majetkově vypořádána. 

Nevypořádány zůstaly pozemky, které byly v době převodu pozemků na vlastníka stavby dotčeny buď 
nedokončenými majetkovými transakcemi (převod – dar pozemku p.č. 3115/1 od původního vlastníka – tehdy 
Sallerova výstavba) nebo výstavbou „Cyklostezky Ploučnice“. 

V současné době je v Katastru nemovitostí evidována stavba vodního díla dle skutečného zaměření 
geometrickými plány, a to formou souhlasného prohlášení vlastníků pozemků. A je tedy nutné sjednotit 
vlastnictví pozemků a stavby na pozemcích umístěné. 

Na pozemku p.č. 3116/3 k.ú. Děčín je umístěna kromě vodního díla i stavba cyklostezky, kterou je nutno 
ošetřit věcným břemenem ve prospěch vlastníka stavby – Ústecký kraj. 

Pozemek p.č. 4006 k.ú. Podmokly, jež je rovněž uveden v žádosti Povodí Labe s.p. o bezúplatný převod, je 
dotčen nejen stavbou nadzemní části (protipovodňové stěny), ale i podzemní části prahu pro umístění 
nadzemní mobilní stěny, a to na části místní komunikace v majetku města. Ve spolupráci s Katastrálním 
úřadem je třeba nyní dohodnout jakým způsobem tuto část pozemku majetkově vypořádat (zda oddělit část 
pozemku a zatížit věcným břemenem ve prospěch Povodí Labe, nebo převést celý pozemek a jen část zatížit 
věcným břemenem ve prospěch města Děčín). Geometrický plán bude zajišťovat Povodí Labe. Teprve poté 
bude možno o vypořádání pozemku jednat. Z tohoto důvodu není pozemek p.č. 4006 k.ú. Podmokly uveden v 
návrhu na usnesení. 

Na základě předchozích usnesení byl záměr darovat pozemky p.č. 3115/1, 3116/2, 3116/3 a 3116/4 vše v k.ú. 
Děčín opětovně zveřejněn na úřední desce v termínu 13.9.-30.9.2019. 

Účel: pod stavbou vodního díla – hráze k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni 

Nabyvatel: Povodí Labe s.p., IČ 70890005, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03, Hradec Králové 

Oprávněný z věcného břemene: Ústecký kraj, IČ 70892156, Velká Hradební 3118/48, PSČ 400 01, Ústí nad 
Labem 

Vyjádření:



Příloha: PPO zadost A.pdf Komentář:          

Příloha: PPO 3116 prehled 
mapa.pdf Komentář:          

Příloha: PPO 3116 detail mapa.pdf Komentář:          

Příloha: PPO 3115_1 mapa.pdf Komentář:          

Příloha: PPO 4006 prehled 
mapa.pdf Komentář:          

Příloha: PPO 4006 detail mapa.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.10.2019 07:16 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.10.2019 11:30 
podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 24. 10. 2019 ZM 19 08 05 11

Název:
Pozemky pod stavbou „Cyklostezka Ploučnice“ – částečná revokace 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení a
schvaluje

zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení č. ZM 19 06 05 12 ze dne 27. 6. 2019, týkající se 
bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Děčín pod stavbou cyklostezky „Ploučnice“, z původního textu 
„pozemek p.č. 2636/34 o vým. 1318 m2“ na nový text „pozemky p.č. 2636/34 o vým. 717 m2 a p.č. 2636/35 o 
vým. 394 m2“, z důvodu nových skutečností.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 24.09.2019 návrh na částečnou revokaci usnesení a schválila 
částečnou revokaci usnesení č. RM 19 11 37 06 ze dne 11. 06. 2019, týkající se bezúplatného převodu 
pozemků v k.ú. Děčín pod stavbou cyklostezky „Ploučnice“, z původního textu „pozemek p.č. 2636/34 o vým. 
1318 m2“ na nový text „pozemky p.č. 2636/34 o vým. 717 m2 a p.č. 2636/35 o vým. 394 m2“, z důvodu 
nových skutečností a doporučila zastupitelstvu města schválit částečnou revokaci usnesení č. ZM 19 06 05 12 
ze dne 27. 6. 2019, týkající se bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Děčín pod stavbou cyklostezky 
„Ploučnice“, z původního textu „pozemek p.č. 2636/34 o vým. 1318 m2“ na nový text „pozemky p.č. 2636/34 o 
vým. 717 m2 a p.č. 2636/35 o vým. 394 m2“, z důvodu nových skutečností. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: Rada města doporučila schválit částečnou revokaci



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost Ústeckého kraje o bezúplatný převod pozemků formou daru v k.ú. Děčín – Staré Město, k.ú. Děčín a 
k.ú. Březiny u Děčína pod stavbou „Cyklostezka Ploučnice“ - žádost byla v orgánech města projednána a 
schválena;

- na pozemku původně označeném jako p.č. 2636/34 o vým. 1318 m2 v k.ú. Děčín je umístěna stavba 
cyklostezky ve vlastnictví ÚK a současně i stavba vodního díla – protipovodňové opatření (hráz), která je ve 
vlastnictví ČR – Povodí Ohře;

- zápisem vlastnického práva ke stavbám byl původní pozemek p.č. 2636/34 v k.ú. Děčín rozdělen na 
pozemky nově ozn. jako p.č. 2636/34, p.č. 2636/35 a p.č. 3116/3; 

- pozemky nově označené jako p.č. 2636/34 a p.č. 2636/35 v k.ú. Děčín jsou převáděny do majetku 
Ústeckého kraje;

- pozemek p.č. 3116/3 v k.ú. Děčín – v evidenci katastru nemovitostí veden jako „zastavěná plocha a nádvoří 
– vodní dílo, hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni“ - bude, společně s dalšími pozemky 
dotčenými touto stavbou, převáděn do majetku ČR Povodí Ohře;

- RM usn. č. RM 19 11 37 06 ze dne 11.06.2019 
- ZM usn. č. ZM 19 06 05 12 ze dne 27. 6. 2019

OMH eviduje žádost Ústeckého kraje o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Děčín, Děčín-Staré Město a 
Březiny u Děčína pod stavbou „Cyklostezka Ploučnice“, žádost byla v orgánech města projednána a 
schválena. Na pozemku původně označeném jako p.č. 2636/34 o vým. 1318 m2 v k.ú. Děčín je umístěna 
stavba cyklostezky ve vlastnictví ÚK a současně i stavba vodního díla – protipovodňové opatření (hráz), která 
je ve vlastnictví ČR – Povodí Ohře.
Vkladem souhlasného prohlášení uzavřeného mezi vlastníky staveb došlo k zápisu vlastnického práva ke 
stavbám na pozemku původně ozn. jako p.č. 2636/34 o vým. 1318 m2, který byl současně geometrickým 
plánem rozdělen na pozemky nově ozn. jako p.č. 2636/34 o vým. 717 m2, p.č. 2636/35 o vým. 394 m2 a p.č. 
3116/3 o vým. 208 m2. Pozemky nově označené jako p.č. 2636/34 a p.č. 2636/35 v k.ú. Děčín jsou převáděny 
do majetku Ústeckého kraje. Pozemek p.č. 3116/3 v k.ú. Děčín – v evidenci katastru nemovitostí veden jako 
„zastavěná plocha a nádvoří – vodní dílo, hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodni“ - bude, 
společně s dalšími pozemky dotčenými touto stavbou, převáděn do majetku ČR Povodí Ohře. Na pozemku 
p.č. 3116/3 k.ú. Děčín bude zřízeno věcné břemeno pro umístění stavby cyklostezky-bude řešeno 
samostatným materiálem.

Účel dle žádosti: vypořádání majetkoprávního nesouladu – stavba na cizím pozemku

Žadatel: Ústecký kraj 

Vyjádření:

Příloha: 2636 rev km.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:

Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.10.2019 07:17 
podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.10.2019 11:27 
podepsáno





MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 24. 10. 2019 ZM 19 08 05 12

Název:
Problematika pozemků p.č. 132/1, 132/6, 137/2 k.ú. Dolní Žleb - revokace, záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo problematiku pozemků v k.ú. Dolní Žleb a
schvaluje

revokaci usnesení č. ZM 18 07 06 10 ze dne 20.09.2018 v plném znění, z důvodu nových skutečností a

zveřejňuje

1) záměr města prodat části pozemků p.č. 132/1 k.ú. Dolní Žleb o výměrách dle geometrického plánu, který 
bude vyhotoven - (cca 600 + 640 m2), 

2) záměr města prodat část pozemku p.č. 132/6 k.ú. Dolní Žleb o výměře dle geometrického plánu, který bude 
vyhotoven - (cca 160 m2), 

s podmínkou zatížení částí pozemků p.č. 132/1 a 132/6 k.ú. Dolní Žleb věcným břemenem práva stezky a 
práva umístění vodovodního potrubí pro uživatele tohoto potrubí,

3) výkup pozemku p.č. 137/2 k.ú. Dolní Žleb o výměře 141 m2. 

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 19 16 37 08 ze dne 24.09.2019 schválila revokaci usnesení rady města č. RM 18 14 37 
24 ze dne 21.08.2018 v plném znění z důvodu nových skutečností a doporučila ZM:
1) schválit revokaci usnesení č. ZM 18 07 06 10 ze dne 20.09.2018 v plném znění, z důvodu nových 
skutečností,
2) zveřejnit záměr města prodat části pozemků p.č. 132/1 k.ú. Dolní Žleb o výměrách dle geometrického 
plánu, který bude vyhotoven - (cca 600 + 640 m2), 
3) zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 132/6 k.ú. Dolní Žleb o výměře dle geometrického plánu, 
který bude vyhotoven - (cca 160 m2), 
s podmínkou zatížení částí pozemků p.č. 132/1 a 132/6 k.ú. Dolní Žleb věcným břemenem práva stezky a 
práva umístění vodovodního potrubí pro uživatele tohoto potrubí,
4) vykoupit pozemek p.č. 137/2 k.ú. Dolní Žleb o výměře 141 m2. 
,



Cena:      
Návrh postupu: RM doporučila schválit revokaci a doporučila zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Žadatelé vlastní objekt čp. 3 Dolní Žleb na p.č. 8/1 a pozemky p.č. 138/1, 137/2 k.ú. Dolní Žleb 
- Nemovitosti se nachází ve srázu a jediným přístupem k nim je schodiště – viz zákres ve snímku KM 
- Vzhledem k tomu, že objekt je ve špatném technickém stavu, je nutná jeho rekonstrukce 
- Pro zajištění snazší dopravy materiálu a i snadnějšímu přístupu k objektu, požádali ****** o prodej částí 
pozemků pod objektem – p.č. 132/1 a 132/6 k.ú. Dolní Žleb – viz zákres ve snímku, za účelem vybudování 
pěší cesty a zahrady (zlepšení okolí)
- Současně po úpravě získaných pozemků by na jejich částech vytvořili 2 parkovací stání 
- Na pozemku p.č. 132/6 k.ú. Dolní Žleb se nachází vodní jímka, která zásobuje vodou přilehlé nemovitosti 

OMH obdržel žádost ****** o prodej částí pozemků p.č. 132/1 a 132/6 k.ú. Dolní Žleb. Pozemky by využili pro 
vybudování pěší cesty ke své nemovitosti, a to mj. z důvodu dopravy stavebního materiálu při rekonstrukci 
nemovitosti. 
Místním šetřením za účasti OSC bylo zjištěno, že stávající cesta je pouze po schodišti ve strmém srázu – viz 
zákres ve snímku KM. Na místě samém OMH a OSC jednal s vlastníkem sousední nemovitosti, který 
upozornil na existenci vodní jímky a nutnost zajištění přístupu k jímce a odběru vody pro vlastníky okolních 
nemovitostí, neboť ta je jediným zdrojem pitné vody v této lokalitě. 
Žadatelé o prodej částí pozemků existenci vodní jímky zmiňují a doporučují ošetřit přístup a užívání věcným 
břemenem. Způsob nejlepšího řešení OMH projednal na jednání s vlastníky sousedních nemovitostí, které 
svolal po zveřejnění záměru města prodat části pozemků. 
Pro úplnost OMH uvádí, že požadované pozemky jsou ve strmém srázu, zarostlé nálety a křídlatkou. 
Vzhledem k tomu, že pozemky jsou pro město nevyužitelné, doporučuje OMH je prodat. 
Pro úplnost OMH uvádí, že pod bodem 2) návrhu na usnesení je záměr prodeje části pozemku p.č. 132/1 k.ú. 
Dolní Žleb - cca 600 m2 (žadatelé ******) a současně záměr prodeje části tohoto pozemku cca 640 m2 ( ****** 
- pokud projeví zájem - viz text níže).
Pod bodem 3) je návrh na prodej části pozemku p.č. 132/6 k.ú. Dolní Žleb (******).
Dále je pod bodem 4) uveden i výkup pozemku p.č. 137/2 k.ú. Dolní Žleb od ******. Konkrétní schválení 
výkupu pozemku bude projednáno jedním materiálem současně s návrhy na schválení konkrétních prodejů v 
RM a ZM. 

Návrh na prodej částí pozemků byl projednán v RM a ZM 

Přijatá usnesení RM a ZM:
Záměr RM: usnesení č. RM 18 14 37 24 ze dne 21.08.2018 - A 
RM doporučila ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 132/1 o výměře dle geometrického plánu, 
který bude vyhotoven (cca 880 m2) a část pozemku p.č. 132/6 o výměře dle geometrického plánu, který bude 
vyhotoven (cca 400 m2) vše v k.ú. Dolní Žleb, za účelem vybudování přístupové cesty, 2 parkovacích míst a 
zázemí k objektu, s podmínkou zatížení částí pozemků p.č. 132/1 a 132/6 k.ú. Dolní Žleb věcným břemenem 
stezky a věcným břemenem umístění vodní jímky na p.č. 132/6 k.ú. Dolní Žleb pro vlastníky okolních 
nemovitostí

Záměr ZM: usnesení č. ZM 18 07 06 10 ze dne 20.09.2018 - A
ZM zveřejnilo záměr města prodat část pozemku p.č. 132/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude 
vyhotoven (cca 880 m2) a část pozemku p.č. 132/6 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven 
(cca 400 m2) vše v k.ú. Dolní Žleb, za účelem vybudování přístupové cesty, 2 parkovacích míst a zázemí k 
objektu, s podmínkou zatížení částí pozemků p.č. 132/1 a 132/6 k.ú. Dolní Žleb věcným břemenem stezky a 
věcným břemenem umístění vodní jímky na p.č. 132/6 k.ú. Dolní Žleb pro vlastníky okolních nemovitostí

materiál č. RM 19 13 37 30 ze dne 09.07.2019 - projednání odloženo (uložen úkol projednat i prodej zbytkové 
části pozemku p.č. 132/1 k.ú. Dolní Žleb)

Po projednání žádosti o prodej částí pozemků v ZM, svolal OMH místní šetření za účasti žadatelů, vlastníků 
sousedních nemovitostí a geodeta. 
Na místě byl projednán rozsah částí pozemků k prodeji. Vlastník sousední nemovitosti – objektu na st.p.č. 7 
k.ú. Dolní Žleb – ****** vznesla požadavek na schválení nikoliv prodeje, ale směny požadovaných pozemků za 
pozemek p.č. 137/2 k.ú. Dolní Žleb, který je cestou – pěšinou k jejímu objektu a vlastní jej ******. 



Město Děčín vlastní pozemky p.č. 137/3 a 137/1 k.ú. Dolní Žleb, po kterých vede pěší cesta. Projednávaný 
pozemek p.č. 137/2 k.ú. Dolní Žleb je vklíněný mezi tyto dva. Získáním pozemku p.č. 137/2 k.ú. Dolní Žleb do 
vlastnictví města Děčín dojde ke zcelení pěší cesty – viz příloha. 
Po opakovaných jednáních se všemi zúčastněnými bylo dosáhnuto shody ve způsobu řešení problematiky 
pozemků a takto je koncipován návrh na usnesení. 

Rovněž byl upřesněn rozsah projednávaných pozemků tak, že část pozemku s vodní jímkou nadále zůstane 
na pozemku města Děčín. Dojde pouze k ošetření přístupu uživatelů vodní jímky po trase vodovodního 
potrubí věcným břemenem. 

Na základě těchto poznatků předložil OMH do jednání rady města dne 09.07.2019 pod č. RM 19 13 37 30 
návrh na schválení revokací přijatých usnesení RM a ZM a současně návrh na zveřejnění nového znění 
záměru města směny pozemků.
RM materiál odložila a uložila OMH projednat se žadatelem “nezbytný“ prodej i zbytkové části pozemku p.č. 
132/1 - viz zákres.
Žadatel zaslal stanovisko ve smyslu, že bude vhodné nejprve nabídnout tuto zbytkovou část pozemku 
vlastníkům přilehlé nemovitosti st.p.č. 190 k.ú. Dolní Žleb - ******.
OMH následně vlastníka - ****** obeslal. Přestože v současné době nemá OMH ještě k dipozici písemné 
stanovisko, předkládá k projednání do RM návrh na revokace přijatých usnesení RM a ZM a současně návrh 
na schválení prodeje částí pozemků p.č. 132/1 a 132/6 k.ú. Dolní Žleb (který projednává i zbytkovou část 
pozemku p.č. 132/1 k.ú. Dolní Žleb dle požadavku RM s tím, že po obdržení stanoviska vlastníka sousední 
nemovitosti - ****** bude postupováno dále: po zveřejnění záměru města, schválení konkrétního prodeje této 
části pozemku ******).
Rovněž je předložen návrh na výkup pozemku p.č. 137/2 k.ú. Dolní Žleb od ****** - původně řešeno jako 
směna.

OMH doporučuje schválit návrh na usnesení dle předloženého znění s tím, že po obdržení stanoviska ****** 
bude nadále pokračovat v řízení - buď prodej zbytkové části pozemku p.č. 132/1 k.ú. Dolní Žleb ****** anebo 
dále jednání s ****** o nutnosti prodeje této části pozemku jim. 
Do jednání RM a ZM budou konkrétní prodeje částí pozemků s věcným břemenem a výkup pozemku 
předloženy společně.

Návrh ceny za prodej částí pozemků p.č. 132/1 a 132/6 k.ú. Dolní Žleb:
- dle „Zásad“: III. pásmo, tj. 200,00 Kč/m2 (ostatní samostatně prodávané pozemky) 
- výměra prodávaných částí pozemků – cca 600+640+160 m2 = celkem cca 1400 m2 = 280.000,00 Kč 
- část p.č. 132/1 a 132/6, tj. 600 + 160 m2 = 760 m2 - ****** = 152.000,00 Kč
- část p.č. 132/1, tj. 640 m2 - ****** = 128.000,00 Kč

Návrh ceny za výkup pozemku p.č. 137/2 k.ú. Dolní Žleb od ******:
- výměra získaného pozemku – 141 m2 á 200,00 Kč/m2 = 28.200,00 Kč 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: 
- ****** - vybudování přístupové cesty, 2 parkovacích míst a zázemí k objektu 
- statutární město Děčín – zcelení stávající přístupové cesty, zajištění přístupové cesty k objektu pro jeho 
vlastníka 
- obeslán vlastník sousední nemovitosti ******, zda má zájem o prodej části pozemku p.č. 132/1 k.ú. Dolní 
Žleb, navazující na její nemovotost (dle stanoviska bude postupováno v řízení dále)

Žadatelé: ****** 



Vyjádření:

OSC OŽP OKD OSU OR OMH          
A - pozn. A A - pozn. A - pozn. A A - pozn.          

Vysvětlivky:
OMH po závěrečných jednáních nevyžadoval aktuální stanoviska odborů.

Vyjádření odborů k prodeji: 
OSC: nemá námitek k prodeji části pozemků za účelem zřízení přístupu a realizace odstavných parkovacích 
stání. Upozorňuje však na skutečnost, že dle místního šetření a zjištění od vlastníka sousední nemovitosti je 
na p.č. 132/6 k.ú. Dolní Žleb umístěna jímka pro zajištění zásobování vodou. Dále upozorňuje na skutečnost, 
že vybudování odstavných parkovacích stání bude vyžadovat vydání rozhodnutí o připojení sjezdu na 
komunikaci dle § 10 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a 
následně rovněž vydání stavebního povolení s ohledem na nezbytnost zřízení opěrné zdi po odstranění svahu 
podél komunikace pro umístění parkovacích stání. 

OŽP: nemá námitek k prodeji částí pozemků za účelem vybudování přístupové cesty a dvou parkovacích 
stání k nemovitosti žadatelů a dále za účelem rozšíření zahrady k předmětné nemovitosti. 

OKD: nemá námitek k prodeji části p.p.č. 132/6 a 132/1 k.ú. Dolní Žleb. Je nutné zajistit přístup k jímce pro 
zajištění zásobování vodou. 

OSU: nemá námitek k prodeji částí pozemků parc. č. 132/6 a 132/1 v katastrálním území Dolní Žleb za 
účelem realizace přístupové cesty k nemovitosti žadatelů, rozšíření zahrady a parkovacího stání. 
Části pozemků se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a 
jsou součástí zóny BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. 
Z důvodu stávající vodní jímky, která slouží jako zdroj vody pro další objekty doporučuje prodat pouze část 
pozemku pod navrhovaným parkovacím stáním a část pozemku pod navrhovanou přístupovou cestou. 
Funkční využití BV zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a 
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské 
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, 
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny 
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní 
aktivity a služby, 
Nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: 15 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do plochy Z 
– plocha zeleně – ostatní zeleň v krajině. 

OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OMH: nemá námitek ke směně pozemků dle návrhu na usnesení. Po provedeném jednání se žadatelem a 
vlastníky sousedních nemovitostí došlo ke změně řešení - část pozemku vč. vodní jímky bude oddělena a 
ponechána ve vlastnictví města Děčín. Zajištění přístupu k vodní jímce a po trase vovodovodního potrubí pro 
její uživatele bude ošetřeno věcným břemenem.

Příloha: AN_mapa_Zleb_132.pdf Komentář:          

Příloha: AN_prilohy_Zleb.pdf Komentář:          



Příloha: AN_foto_zleb_132.pdf Komentář:          
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Konané dne: 24. 10. 2019 ZM 19 08 05 13

Název:
Pozemek p.č. 1923 včetně objektu č.p. 667 Benešovská ul., v k.ú. Děčín - bezúplatný převod (dar)

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. 1923 včetně objektu č.p. 667 
Benešovská ul., v k.ú. Děčín formou daru a

schvaluje

bezúplatný převod pozemku p.č. 1923 o výměře 768 m2 včetně objektu čp. 667 v k.ú. Děčín formou daru, se 
všemi součástmi a příslušenstvím, z majetku Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, do 
majetku města.

Stanovisko RM:
Rada města projednala tuto problematiku na svém zasedání dne 22.10.2019 a usnesením č. RM 19 18 37 18 
doporučila schválit.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučila schválit



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- nabídka Ústeckého kraje na prodej pozemku p.č. 1923 včetně objektu č.p. 667 Benešovská ul., Děčín II, v 
k.ú. Děčín do majetku města 
- jedná se pozemek s budovou bývalého internátu na ul. Benešovská 
- v roce 2018 byla původně cena pro výkup pozemku včetně stavby stanovena dle znaleckého posudku o 
ceně obvyklé, v následujících měsících probíhala jednání mezi městem a krajem o stanovení ceny, případně o 
možnosti získat nemovitosti do vlastnictví města bezúplatně, 
- v 07/2019 proběhlo jednání na ÚK ve věci vyjasnění požadavků města a sdělení, že se nepodařilo nalézt 
vhodný dotační titul pro získání nemovitosti úplatně; 
- rada kraje a následně zastupitelstvo kraje dne 9.9.2019 usnesením č. 060/22Z/2019 rozhodlo o poskytnutí 
daru budovy bývalého internátu v Benešovské ulici č.p. 667 včetně pozemku p.č. 1923 v k.ú. Děčín do 
vlastnictví města za podmínek, že nejpozději do 31.12.2022 bude převáděná nemovitá věc zprovozněna pro 
sociální účely “azylový dům a dům pro krizové bydlení“, a že od zahájení provozu bude využívána pro tyto 
účely minimálně po dobu deseti let.

Město řeší dlouhodobý problém s umístěním Azylového domu ve vilové čtvrti na Letné. Současně 
městopotřebuje rozšířit službu o 4 lůžka pro samotné ženy, která ve městě vůbec není (cíl strategického 
plánu). Nejekonomičtější varianta byla dostavba přímo v areálu stávajícího AD, proti tomuto se obyvatelé 
Letné postavili, práce na projektové dokumentaci byly zastaveny. Zcela nečekaně se objevila nabídka ÚK – 
prodej pozemku včetně objektu na Benešovské ul. (bývalý internát). Pro získání vedly následující úvahy: 
1. Případný volný prodej by mohl vést k rozšíření bydlení ve městě typu ubytovna, což by nějaký soukromý 
zájemce určitě rád využil. Ubytovny jsou zdrojem sociálních problémů, pravděpodobně by volná kapacita 
nalákala do města nové jednotlivce či rodiny bez bydlení. 
2. Přestěhování AD a Noclehárny z Letné by vyřešilo problémy s umístěním ve vilové čtvrti, včetně navýšení 
kapacity o 4 lůžka pro ženy. Benešovská ul. tento problém nemá, je zde minimum bytové zástavby. 
3. Do vily na Letné je nutné v budoucích letech investovat finanční prostředky ve výši přesahující 5 mil. 
(vyjádření OMH) a také vyřešit navýšení kapacity. 
4. Vila na Letné včetně velkého pozemku, pokud pro ni nebude vhodný jiný záměr města, se může prodat v 
dohadovacím řízení, čímž se městu vrátí část finančních prostředků. 
5. Všichni se na pracovních schůzkách shodli, že objekt na Benešovské ul. je vhodný pro službu Azylový dům 
a Noclehárna. V budově zůstane i část volné kapacity, tudíž je možné v budoucnu reagovat na změnu zákona, 
na poptávku či nějaký záměr města v sociální oblasti. 

Původní stanoviska k možnému výkupu: 
OR - k nabídce Ústeckého kraje na prodej pozemku p.č. 1923 o vým. 768 m2 v k.ú. Děčín, jehož součástí je 
stavba čp. 667, která byla z minulosti využívána jako internát sdělujeme, že odbor rozvoje nemá v uvedené 
lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování nemá námitek k nabídce Ústeckého kaje na odkup pozemku parc. č. 
1923 v katastrálním území Děčín včetně objektu č.p. 667. Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín, 
příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v 
platném znění sděluje, že pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v 
zastavěném území a je součástí zóny SM – smíšená městská zóna. Upozorňujeme, že pozemek se nachází v 
ochranném pásmu železnice. K výše uvedené nabídce nemáme připomínek. Funkční využití zóny SM dle čl. 8 
odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města Děčín: 
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM, 
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. Prostorové uspořádání: 
počet podlaží: 3 - 4 intenzita zastavění pozemku v %: 50 Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s 
odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým 
bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či lokality. 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek do plochy 
SM – plocha smíšená obytná městská. 



OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k výkupu pozemku p.č. 1923 o vým. 768 m2 v k.ú. Děčín, 
jehož součástí je stavba čp. 667, která byla z minulosti využívána jako internát. 

OSV - vyjádřil souhlas se získáním nemovitostí do majetku města, podpořený stanoviskem CSS, p.o. 
Současně vyčíslil stávající náklady na provoz azylového domu v Řecké ul. a noclehárny. V roce 2018 jsou 
plánované náklady na AD - 4.277.938,45 Kč, noclehárnu - 1.152.250,00 Kč + energie 373.700,- Kč, celkem 
tedy 5.803.888,45 Kč za rok 2018. Dále předběžně vyčíslil další náklady spojené s přestěhováním AD do nové 
nemovitosti - blíže viz stanovisko CSS, p.o. 
Pro optimální chod azylového domu by bylo vhodné, aby každá rodina měla svou malou kuchyňskou linku a 
sporák (8 rodin). To by znamenalo propojit v uvažované nemovitosti vždy dvě vedlejší místnosti a do jedné z 
nich zavést vodu a odpad. 
Kompromisem by mohl být model, kdy vždy dvě sousedící rodiny budou mít společnou kuchyni. V případě, že 
žádný z těchto návrhů nebude možné realizovat, bylo by vhodné, aby na patře pro rodiny byly dvě kuchyně 
(vždy pro 4 rodiny). 
Ze zkušeností: kuchyně je neproblematičtějším místem střetávání klientů. 
Na patře pro rodiny bude mimo pokojů pro matky s dětmi i pokoj pro otce s dětmi, proto je nutné při 
rekonstrukci sociálních zařízení tato oddělit pro muže a ženy. 
V patře samostatných dospělých budou 4 muži a 4 ženy, proto i zde je nutné rozdělit sociální zařízení. 

OSK - nemáme návrh využití nabízených prostor pro potřeby škol a školských zařízení zřizovaných 
statutárním městem Děčín. 

OMH - objekt čp. 667 na pozemku p.č. 1923 k.ú. Děčín - ul. Benešovská - byl využíván jako internát pro 
Střední školu lodní dopravy a technických řemesel v Děčíně VI. Jeho provoz byl ukončen k 31.08.2017 a v 
současné době je dokončováno vyklizení objektu. Byla zde provozována školní kuchyň s jídelnou a ubytování 
studentů. Objekt je stále napojen na sítě. 
OMH zpracoval případné náklady nutné na opravu objektu azylového domu v Řecké ul. č.p. 1216/19: 
Předpokládá se, že nebude řešena změna dispozic objektu. Ve stávajícím objektu je nutno provést tyto 
stavební opravy, které nemají vliv na plánovanou výstavbu nového objektu: 
- Statické zajištění: 1.700.000,- Kč 
- Zateplení objektu včetně částečné výměny oken: 1.800.000,- Kč 
- Odvlhčení suterénu: 900.000,- Kč 
- Oprava opěrné zdi včetně plotu a zpevněných ploch: 700.000,- Kč 

Celkem stavební náklady včetně DPH: 5.100.000,- Kč 

Pro zvýšení kapacity AD Řecká ul. jsou plánovány stavební úpravy ve výši cca 2.000.000,- Kč, toto bylo 
řešeno odborem rozvoje. 

V souvislosti s uvažovaným získáním nemovitostí do majetku města a využitím objektu ul. Benešovská pro 
případný přesun AD Řecká ul., zajistil OMH předběžné ocenění obvyklou cenou objektu čp. 1216 Řecká ul., 
návrh byl určen soudním znalcem ve výši 5.600.000,- Kč, kdy tento objekt by mohl být následně zbytným 
majetkem města a mohlo by dojít k jeho prodeji. 

OMH rovněž předběžně stanovil nejnutnější stavební úpravy, které je nutné zajistit pro využívání objektu, 
avšak v těchto předpokládaných nákladech nejsou zahrnuty stavební práce, související s případnými 
stavebními úpravami nově zřizovaných sociálních zařízení, kuchyní apod. dle předpokladů OSV-CSS p.o. - 
blíže viz příloha - odhad finančních nákladů na základní stavební práce. 

Jedná se o nabytí pozemku p.č. 1923 o vým. 768 m2 včetně objektu č.p. 667 v k.ú. Děčín. 

Cena: bezúplatný převod formou daru 

Vlastník : Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Vyjádření:
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ODHAD NÁKLADŮ

Plánované náklady na rok 2018 – azylový dům 4 277 938,45

Plánované náklady na rok 2018 – noclehárna 1 152 250,00   

Celkové plánované náklady na rok 2018 -  AD + NOC 5 430 188,45   

Plánované náklady na energie na rok 2018 – azylový dům 338 000,00

Plánované náklady na energie na rok 2018 – noclehárna 35 700,00   

Celkové plánované náklady na energie na rok 2018 – AD + NOC 373 700,00   

 

Nejnutnější doplnění vybavení při přestěhování 400 000,00

Nárůst tržeb při zvýšení kapacity o 4 ženy 146 000,00

Navýšení mzdových nákladů o ½ úvazku na úklid 126 000,00

Odhadovaný nárůst ročních nákladů za energie 330 000,00



počet jednotková 
cena

cena celkem specifikace

19 15 000 285 000 velká zakulacená
22 13 000 286 000 velká obdélník
25 10 000 250 000 střední obdélník
9 3 000 27 000 sklepní
2 15 000 30 000 luxfery (výměna za okna)
2 35 000 70 000 dveře vstupní dvoukřídlové
5 6 000 30 000 malý obdélník
1 15 000 15 000 dveře vstupní jednokřídlové
2 6 000 12 000 malý obdélník na stojato

445 000 parapety, klempířina,…
1 450 000

70 6 000 420 000 radiátory včetně rozvodů
1 600 000 600 000 kotelna včetně regulace a hlavních rozvodů

1 020 000

460 900 414 000 2. a 3.NP (cca 230m
2 jedno podlaží)

200 900 180 000 1. NP

594 000 (nové PVC včetně stěrky)

2500 76 190 000 odhad cca 2500m
2

190 000

Ostatní drobné opravy a údržba: 996 000 soc. zařízení, vnitřní dveře, elektro,..

CELKEM:
Zpracoval Ing. Martin Kříž - srpen 2018

ODHAD FINANČNÍCH NÁKLADŮ NA ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

Okna, venkovní dveře:

Topení:

Podlahy:

Malby:

OBJEKT Č.P. 667 V K.Ú. Děčín, ulice Benešovská

Jedná se pouze o finanční odhad stavebních nákladů, které je nutno řešit co nejdříve po případném převzetí 
objektu. Není zde počítáno s dispozičními úpravami, a to včetně kuchyně a jídelny, nejsou započítány ani 
venkovní úpravy dvorní části, zateplení, klempířské prvky a ostatní vyvolané stavební práce. Tyto je možno 
vyčíslit až na základě přesně stanovených požadavků na úpravy, stanovení priorit a dle zpracované projektové 
dokumentace. Je zde vycházeno z podané informace stávajícím majitelem s ohledem na platnost revizí.

4 250 000 Kč

sumarizace:
ostatní náklady:

sumarizace:

sumarizace:

sumarizace:
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Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. 
28. října 1155, 405 02 Děčín 1 
 

Ředitelství – středisko č. 9 
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. 
28. října 1155/2, 405 02 Děčín I 
tel.: 412 591 328 

 

IČ: 71 23 58 68 
č.ú.: 78-5305490277/0100 
www.cssdecin.cz 
centrum@cssdecin.cz 

 
 

 

příspěvková organizace 
Statutárního města Děčín  

 
 
Azylový dům a noclehárna 

 
 
Plánované náklady na rok 2018 – azylový dům 
 

4 277 938,45 

Plánované náklady na rok 2018 – noclehárna 
 

1 152 250,00 

Celkové plánované náklady na rok 2018 -  AD + NOC 
 

5 430 188,45 

Plánované náklady na energie na rok 2018 – azylový dům 
 

338 000,00 

Plánované náklady na energie na rok 2018 – noclehárna 
 

35 700,00 

Celkové plánované náklady na energie na rok 2018 – AD + NOC 
  

373 700,00 

Nejnutnější doplnění vybavení při přestěhování 
 

400 000,00 

Nárůst tržeb při zvýšení kapacity o 4 ženy 
 

146 000,00 

Navýšení mzdových nákladů o ½ úvazku na úklid 126 000,00 
 

Odhadovaný nárůst ročních nákladů za energie 
 

330 000,00 

 
Pro optimální chod azylového domu by bylo vhodné, aby každá rodina měla svou malou 

kuchyňskou linku a sporák (8 rodin). To by znamenalo propojit vždy dvě vedlejší místnosti a 

do jedné z nich zavést vodu a odpad.  Kompromisem by mohl být model, kdy vždy dvě 

sousedící rodiny budou mít společnou kuchyni. V případě, že žádný z těchto návrhů nebude 

možné realizovat, bylo by vhodné, aby na patře pro rodiny byly dvě kuchyně (vždy pro 4 

rodiny). Ze zkušeností je kuchyně neproblematičtějším místem střetávání klientů. 
Na patře pro rodiny bude mimo pokojů pro matky s dětmi i pokoj pro otce s dětmi, proto je 

nutné při rekonstrukci sociálních zařízení tato oddělit pro muže a ženy. 
V patře samostatných dospělých budou 4 muži a 4 ženy, proto i zde je nutné rozdělit sociální 

zařízení. 
 
 

 

 

 

 
       
   
 

 

http://www.cssdecin.cz/
mailto:centrum@cssdecin.cz
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Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
odbor majetkový 
 

Datová schránka: x9hbpfn 
 
Statutární město Děčín 
Jaroslav Hrouda 
primátor města 
magistrát města Děčín 
Mírové náměstí 1175/5 
405 38  DĚČÍN IV

 
 
Datum:   4. října 2019 
Vaše číslo jednací: MDC/77741/2019 
Ze dne:   17. 7. 2019  
Spisová značka:  163/MAJ/2018 
Číslo jednací:  KUUK/128353/2019/MAJ 
JID:     152523/2019/KUUK 
Vyřizuje/linka:  Bc. Tereza Postlová/460 
E-mail:  postlova.t@kr-ustecky.cz 
Počet listů/příloh:  1/2 
 
 
Vyrozumění 

 
Vážený pane primátore, 

sdělujeme Vám, že Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo dne 9. září 2019 usnesením 
č. 060/22Z/2019 o poskytnutí daru budovy bývalého internátu v Benešovské ulici č. p. 667 
vč. pozemku p. č. 1923 v katastrálním území Děčín z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví 
statutárního města Děčín, a to za podmínky, že nejpozději do 31. 12. 2022 bude převáděná 
nemovitá věc zprovozněna pro sociální účely „azylový dům a dům pro krizové bydlení“ a že 
od zahájení provozu bude využívána pro tyto účely minimálně po dobu deseti let. 

V příloze Vám zasíláme návrh darovací smlouvy a žádáme o Vaše připomínky k tomuto ná-
vrhu. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Jindřich Šimák 
vedoucí odboru majetkového 
 
Přílohy 
Usnesení ZÚK 
Návrh smlouvy 
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Krajský úřad 

Číslo dárce: 
Číslo obdarovaného: 
 
 

DAROVACÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení § 2055 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany: 

Dárce:  
Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem kraje 
IČO: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Zástupce pro věcná jednání: Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru majetkového 
E-mail / telefon: simak.j@kr-ustecky.cz / 475 657 407 
 
(dále jen „dárce“) 

a 

Obdarovaný:  
statutární město Děčín 
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
Zastoupený: Jaroslavem Hroudou, primátorem města 
IČO: 00261238 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Ilona Šeneklová, vedoucí odd. nakládání s majetkem 
E-mail / telefon: ilona.seneklova@mmdecin.cz / 412 593 218 
 
(dále jen „obdarovaný“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

DAROVACÍ SMLOUVU: 

mailto:simak.j@kr-ustecky.cz
mailto:ilona.seneklova@mmdecin.cz
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I. 
Předmět daru 

1. Dárce je vlastníkem této nemovité věci: 

 pozemku parcelní č. 1923, o výměře 768 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a 
nádvoří 
součástí je stavba: Děčín II-Nové Město, č. p. 667, občanská vybavenost, umís-
těna na pozemku p. č. 1923 

v katastrálním území Děčín, obec Děčín, zapsané na listu vlastnictví č. 5490 vede-
ném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín 

(dále jako „Předmět daru“). 

2. Nemovitá věc je předána k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, pří-
spěvková organizace, se sídlem: Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 
Ústí nad Labem, IČO: 00829048. 

 
II. 

Projevy vůle 

1. Dárce touto smlouvou bezplatně převádí vlastnické právo k Předmětu daru popsanému 
v článku I. odst. 1 této smlouvy se vším právním i faktickým příslušenstvím a součástmi tak, 
jak stojí a leží a obdarovaný Předmět daru popsaný v článku I. odst. 1 této smlouvy se vším 
právním i faktickým příslušenstvím a součástmi tak, jak stojí a leží, přijímá od dárce do 
svého výlučného vlastnictví. 

2. Dárce převádí vlastnické právo k Předmětu daru za podmínky, že nejpozději 
do 31. 12. 2022 bude převáděná nemovitá věc zprovozněna pro sociální účely „azy-
lový dům a dům pro krizové bydlení“ a že od zahájení provozu bude využívána pro 
tyto účely minimálně po dobu deseti let. Obdarovaný se zavazuje, že Předmět daru 
bude užívat pouze k účelu, k němuž byl darován.  

3. Pokud obdarovaný nesplní podmínku uvedenou v článku II. odst. 2 je povinen Před-
mět daru dárci vrátit a pokud to není možné, je povinen dárci poskytnout peněžitou 
náhradu ve výši rovnající se hodnotě daru. 

 
III. 

Účetní hodnota daru 

Účetní hodnota dle účetní evidence dárce ke dni 31. 10. 2019: 

 budova č. p. 667 
pořizovací cena 5.282.605,90 Kč 
oprávky 1.835.443,00 Kč 
zůstatková cena 3.447.162,90 Kč 

 pozemek p. č. 1923 
pořizovací cena 182.620,00 Kč 

 
IV. 

Prohlášení smluvních stran 

1. Dárce prohlašuje, že seznámil obdarovaného se stavem Předmětu daru včetně jeho pří-
slušenství a součástí, a že na Předmětu daru neváznou žádné dluhy, věcná břemena, 
zástavní práva ani jiné právní vady. Dále dárce prohlašuje, že je oprávněn nakládat s Před-
mětem daru, a taktéž prohlašuje, že jeho smluvní volnost není nijak omezena. 
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2. Obdarovaný prohlašuje, že si Předmět daru řádně prohlédl, že mu je jeho stav dobře znám 
a že nabývá Předmět daru ve stavu, v jakém se ke dni převodu nachází. 

 
V. 

Platnost a účinnost smlouvy 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

2. V případě, že příslušný katastrální úřad přeruší řízení o povolení vkladu vlastnického práva 
na základě této smlouvy, zavazují se smluvní strany poskytnout si navzájem součinnost 
směřující k odstranění veškerých vad podání, jež byly důvodem přerušení tohoto řízení. 
Pakliže i přes odpovídající úsilí smluvních stran bude řízení o povolení vkladu práva vlast-
nického na základě této darovací smlouvy zastaveno, popř. příslušný katastrální úřad za-
mítne vklad vlastnického práva, smluvní strany výslovně ujednaly, že uzavřou do deseti 
dnů od právní moci takového rozhodnutí na základě této smlouvy darovací smlouvu oh-
ledně nemovité věci, jež je předmětem této darovací smlouvy, za podmínek uvedených 
v této smlouvě a podají nový návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
Ty skutečnosti a údaje obsažené v této darovací smlouvě, jež byly důvodem pro zastavení 
řízení, resp. pro zamítnutí vkladu vlastnického práva pro obdarovaného, budou v takovém 
případě opraveny tak, aby na základě takto opravené smlouvy mohl být proveden vklad 
vlastnického práva pro obdarovaného.  

3. Smluvní strany výslovně sjednávají rozvazovací podmínku, pokud důvodem pro pravo-
mocné rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o zastavení řízení, event. pravomocné 
rozhodnutí o zamítnutí vkladu vlastnického práva na základě této smlouvy, budou skuteč-
nosti takové povahy, že nebude moci být sepsána opravená darovací smlouva dle před-
chozího odstavce tak, že právní mocí tohoto rozhodnutí zaniká platnost a účinnost této 
darovací smlouvy a smluvní strany si bez zbytečného odkladu vrátí poskytnutá plnění a 
ponesou si své náklady.  

 
VI. 

Nabytí vlastnictví 

1. Obdarovaný nabude vlastnické právo k Předmětu daru zápisem do veřejného seznamu, 
a to vkladem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Děčín. 

2. Na základě této smlouvy podají smluvní strany společný návrh na zahájení řízení o povo-
lení vkladu do katastru nemovitostí. Správní poplatek za podání tohoto návrhu zaplatí ob-
darovaný, a to tak, že v den podpisu této darovací smlouvy předá dárci kolek v hodnotě 
1.000 Kč, který bude vylepen na návrh. 

3. Na základě této darovací smlouvy zapíše Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Děčín změnu vlastnického práva k Předmětu daru podle této smlouvy. 

 
VII. 

Ostatní ujednání 

Smluvní strany se dohodly na tom, že obdarovaný má ode dne uzavření této darovací smlouvy 
právo vstupu a užívání Předmětu daru. Nebezpečí škody na Předmětu daru přechází na ob-
darovaného dnem uzavření této smlouvy. 
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VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Dárce tímto potvrzuje, že: 

a) záměr kraje darovat Předmět daru byl dle § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o kra-
jích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn dne 28. 2. 2019 po dobu 
30 dnů před projednáním v Zastupitelstvu Ústeckého kraje na úřední desce krajského 
úřadu; 

b) o poskytnutí daru a zároveň o převodu nemovité věci bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č. 060/22Z/2019 ze dne 9. 9. 2019. 

2. Obdarovaný tímto potvrzuje, že o přijetí daru nemovité věci bylo rozhodnuto Zastupitel-
stvem statutárního města Děčín usnesením č.................. ze dne dd. mm. rrrr. 

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

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy upravujícími hospodaření územ-
ních samosprávných celků. 

5. Tato smlouva je provedena ve třech pare s platností originálu, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení je určeno pro potřeby katastrálního úřadu. 

6. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňo-
vání těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Obdarovaný prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených 
v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje sou-
hlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v regis-
tru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uve-
řejnění v registru smluv provede dárce, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění 
této smlouvy byla zaslána obdarovanému do datové schránky ID x9hbpfn. 

 
IX. 

Podpisy smluvních stran 

Dárce i obdarovaný 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 sro-
zumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti 
druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V Děčíně dne ………………… 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Dárce 
Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček, hejtman kraje 

Obdarovaný 
statutární město Děčín 
Jaroslav Hrouda, primátor města 
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