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    I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 
ZA I. POLOLETÍ 2016 

 
 
Hospodaření města za I. pololetí 2016 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM 
dne 17. 12. 2015 usn. č. ZM 15 10 03 01. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upravován 
formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno 81. 
 
Hospodaření města skončilo za hodnocené období, tj. k 30. 6. 2016, účetním přebytkem 
ve výši 99 319 tis. Kč. (tabulka č. 1). 
 
Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 439 586 tis. Kč (59,1 % upraveného rozpočtu), výdaje 
města byly čerpány ve výši 340 267 tis. Kč (40,9 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání se 
stejným obdobím roku 2015 byly celkové příjmy vyšší o 50 850 tis. Kč a celkové výdaje byly 
nižší o 2 524 tis. Kč. 
 
Financování ve výši 99 319 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji (výsledek 
hospodaření), který je ovlivněn vyšším plněním příjmů a zároveň nižším čerpáním výdajů.  
 
Celková rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena v tabulce č. 1 tohoto materiálu. 
 
Na základě dosaženého výsledku hospodaření, resp. vývoje v plnění příjmů a čerpání 
výdajů, nelze očekávat významnější výkyvy v hospodaření v porovnání se schváleným 
rozpočtem, a proto nebude v rámci hodnocení hospodaření k 30. 6. 2016 navrhována úprava 
rozpočtu. Překročení příjmů, příp. časové neplnění výdajů nevyžaduje aktuálně předložení 
návrhu na rozpočtová opatření. 
 
 
 

II. PŘÍJMY 
 
 
 
Celkové příjmy za I. pololetí 2016 dosáhly 439 586 tis. Kč, tj. 59,1 % upraveného rozpočtu. 
Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v tis. Kč 

Daňové příjmy 319 215 
Nedaňové příjmy             18 430 
Kapitálové příjmy, investiční transfery             42 496 
Neinvestiční transfery 59 445   
CELKEM           439 586 
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1. Provozní příjmy

Celkové provozní příjmy činily 397 090 tis. Kč, tj. 57,0 % upraveného rozpočtu. 

Daňové příjmy byly splněny ve výši 319 215 tis. Kč, tj. na 52,6 % upraveného rozpočtu (viz 
tabulka č. 2). Po odpočtu daně z příjmů právnických osob placené městem Děčín, která se 
promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 314 390 tis. Kč. 

Pokud se týká rozhodných 6ti druhů daní, tj. daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) 
ze závislé činnosti, DPFO z podnikání, DPFO z kapitálových výnosů, daně z příjmů 
právnických osob (dále jen DPPO) bez DPPO placené městem, daně z přidané hodnoty 
(dále jen DPH) a daně z nemovitých věcí, dosáhly skutečnosti 280 832 tis. Kč, což je 51,1 % 
upraveného rozpočtu a představují časové překročení upraveného rozpočtu v hodnoceném 
období o 6,1 mil. Kč (v roce 2015 bylo časově nižší plnění o 6,0 mil. Kč a naopak v roce 
2014 bylo dosaženo časového překročení k upravenému rozpočtu o 13,4 mil. Kč). 

Přehled plnění daní k 30. 6. 2016 je následující: 
Druh daně k 30.06.2016 

daň z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti 65 362 

daň z příjmů fyzických osob ze 
samostatně výdělečné činnosti 1 538 

daň z příjmů fyzických osob z kap. výnosů 6 425 
daň z příjmů právnických osob 61 925 
daň z přidané hodnoty 125 354 
daň z nemovitých věcí 20 228 

73% 

4% 

10% 

13% 

Příjmy 

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy, investiční transfery Neinvestiční transfery
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Z tabulky č. 2a) je zřejmé, že časový propad proti schválenému rozpočtu zaznamenala daň 
z přidané hodnoty, která je nižší o cca 3 146 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob o cca 
575 tis. Kč a rovněž i daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti, která je 
nižší o cca 462 tis. Kč. U daně z nemovitých věcí, která je časově překročena o cca 6 228 
tis. Kč se jedná o časový předstih, který je ovlivněn její splatností, a tudíž nesignalizuje její 
významné překročení. Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti zaznamenala časové 
překročení o 4 112 tis. Kč.  
 
Vzhledem ke skutečnosti roku 2015 vykazují daňové příjmy města za období leden – červen 
roku 2016 nárůst o 9,4 %. Nejvyšší nárůst v absolutním vyjádření zaznamenala daň z příjmu 
právnických osob (+8,2 mil. Kč), daň příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (+7,8 mil. 
Kč),  daň příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti (+1,1 mil. Kč). V případě 
pokračujícího trendu by do konce roku byly daňové příjmy překročeny o cca 50 mil. Kč.   
Tento vývoj daňových příjmů je zapříčiněn zejména efektivnějším výběrem daní, 
pokračujícím ekonomickým růstem, který se promítá i do růstu mezd zaměstnanců.  
 
V měsíci červenci t. r. byly městu převedeny od finančních úřadů daně ve výši 65 779 tis. Kč 
(v roce 2015 činil převod v měsíci červenci 62 078 tis. Kč). Celkový příjem rozhodných daní 
k 31. 7. 2016 je o cca 27,8 mil. Kč vyšší než za srovnatelné období roku 2015. Vzhledem 
k tomu, že skutečnost rozhodných daňových příjmů za rok 2015 byla oproti schválenému, 
resp. upravenému rozpočtu vyšší o cca 30,3 mil. Kč, lze předpokládat, že schválený 
rozpočet roku 2016 bude překročen. 
 
Na základě plnění k 30. 6. a 31. 7. t. r. lze předpokládat, že daňové příjmy budou nejen 
splněny, ale i překročeny. Neboť nelze v současné době přesně kvantifikovat očekávané 
překročení, není na tomto úseku navrhována úprava rozpočtu.  
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Z porovnání vývoje daňových příjmů v letech 2014 – 2016 vyplývá, že v roce 2016 dochází 
vzhledem k roku 2014 ke zvýšení těchto příjmů o cca 18,5 mil. Kč a vzhledem k roku 2015 
ke zvýšení o cca 24 mil. Kč. 

leden leden-únor leden-březen leden-duben leden-květen leden-červen

2014 47 044 96 240 132 833 170 179 205 944 262 359

2015 38 137 81 534 112 548 152 950 190 997 256 696

2016 42 597 87 626 131 597 167 748 204 868 280 832
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Z  porovnání výnosů daní v roce 2015 a 2016 vyplývá, že k 31. 7. 2016 dochází ke zvýšení 
těchto příjmů oproti srovnatelnému období roku 2015 o cca 27,8 mil. Kč (viz tab. č. 2b).  
 
Na poplatcích, včetně správních poplatků bylo získáno 33 558 tis. Kč, což je plnění na 
58,6 % upraveného rozpočtu.  
 
Na odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu bylo v I. pololetí t. r. získáno 
15 tis. Kč. 
 
Poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je plněn na 54,6 % 
upraveného rozpočtu, tj. ve výši 11 732 tis. Kč. V plnění I. pololetí se projevily jednorázové 
úhrady poplatku na celý rok. OE eviduje k 30. 6. t. r. více než 14 300 dlužníků. Nejvyšší 
nedoplatky jsou evidovány zejména u osob, které se v místě trvalého pobytu nezdržují a 
osob s trvalým pobytem na ohlašovně magistrátu města. Jedná se o více než 5 tisíc osob. 
 
Poplatek ze psů je plněn ve výši 1 063 tis. Kč, tj. 81,8 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění 
je ovlivněno především jednorázovými platbami k termínu 1. splátky poplatku, tj. do  
31. 3. 2016. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn. 
 
U poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 892 tis. Kč, tj. 55,8 % 
upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené 
parkování ve výši 454 tis. Kč. Plnění na tomto úseku je závislé především na požadavku 
investorů na zábor veřejného prostranství.  
 
Na úseku příjmů z hazardu bylo inkasováno k 30. 6. t. r. celkem 10 443 tis. Kč, tj. 65,3 % 
upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 bylo na odvodu z loterií 
získáno o 992 tis. Kč více.  
 
Pokud se týká odvodu z loterií a jiných podobných her, kromě VHP, byl tento odvod 
rozpočtován ve výši 2 000 tis. Kč. V I. pololetí bylo získáno 1 305 tis. Kč, tj. 65,3 % 
upraveného rozpočtu. Vývoj příjmů z hazardu v letech 2012 – 2016 je uveden v tab. č. 2c).   
 
Odvod z loterií – dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních 
zařízení byl inkasován v hodnoceném období ve výši 9 138 tis. Kč, tj. 65,3 % upraveného 
rozpočtu.  
Do konce roku 2016 lze předpokládat vyšší plnění (překročení) upraveného rozpočtu. Plnění 
na tomto úseku lze velmi problematicky odhadnout, neboť závisí jednak na počtu 
provozovaných herních zařízení a dále i na jejich výnosnosti, resp. ziskovosti. 
 
U ostatních poplatků (poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity) 
se jedná o nevýznamné objemy a tyto příjmy budou inkasovány zejména v letním období. 
 
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění jsou plněny  
ve výši 690 tis. Kč, tj. 53,1 % upraveného rozpočtu. Plnění je srovnatelné se stejným 
obdobím minulého roku.  
 
Na ostatních odvodech z vybraných činností a služeb se promítla částka 184 tis. Kč. Jedná 
se o časový rozdíl mezi inkasem a odvodem ekologického poplatku za převod starších 
vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.  
 
Správní poplatky byly splněny ve výši 8 359 tis. Kč, tj. na 55,7 % upraveného rozpočtu. 
Z celkových příjmů je nejvýznamnější plnění u správních činností na úseku evidence vozidel 
(3,5 mil. Kč), dále na úseku vydávání cestovních dokladů, vidimace a legalizace (1,8 mil. Kč), 
na úseku stavebního úřadu (1,6 mil. Kč) a další. 
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Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 18 430 tis. Kč, tj. na 82,2 % upraveného rozpočtu.  
Příjmy z vlastní činnosti byly splněny ve výši 7 569 tis. Kč, tj. 61,2 % upraveného rozpočtu. 

Na úseku veterinární péče (schválený rozpočet 330 tis. Kč, skutečnost 261 tis. Kč) se jedná 
o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata.

Plnění v odvětví komunikace – parkovací automaty je ve výši 59,7 % (schválený rozpočet 
4 900 tis. Kč, skutečnost 2 924 tis. Kč). Jedná se o příjem z provozování parkovacích 
automatů. Na parkovacích permanentkách bylo zaplaceno 1 151 tis. Kč, tj. 57,6 % 
upraveného rozpočtu. S ohledem na zvýšený turistický ruch v letním období lze předpokládat 
splnění schváleného rozpočtu.  

Za odklizení a likvidaci vraků byla uhrazena částka 2 tis. Kč. 

Pokud se týká městského rezervačního systému, promítá se v plnění částka -25 tis. Kč. 
Jedná se příjmy z provozování rezervačního systému – VSTUPENKADECIN.CZ. Minusové 
plnění je ovlivněno přijatými v platbami v prosinci roku 2015, které byly převedeny 
distributorům „Vstupenky“ v lednu roku 2016. 

Na službách spojených s užíváním služebních bytů bylo zaplaceno 17 tis. Kč. 

V položce příjmy z nebytového hospodářství se promítá úhrada za služby spojené 
s užíváním nebytových prostor v majetku města (příjmy od Centra sociálních služeb Děčín, 
p. o., provozovatele Střelnice, společnosti JAW) ve výši 119 tis. Kč.

Na úseku pohřebnictví je rozpočet plněn na 85,1 % upraveného rozpočtu. Jedná se 
o příjmy za služby spojené s užíváním hrobových míst, dále za služby spojené s pronájmem
hřbitovů a další. Výše těchto příjmů je závislá na počtu nově uzavřených smluv za pronájem
hrobových míst a termínu jeho splatnosti.

Na položce komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC bylo 
v hodnoceném období uhrazeno 29 tis. Kč.  

Středisko městských služeb získalo za poskytnuté služby pro cizí subjekty včetně 
odvozu odpadů celkem 56 tis. Kč.  

Za náhradní výkon rozhodnutí bylo uhrazeno 6 tis. Kč. Jedná se o splátky od fyzické osoby 
za náhradní výkon rozhodnutí nařízený stavebním úřadem (odstranění stavby). 

Pokud se týká položky ostatní nakládání s odpady, jedná se o příjmy ve výši 1 793 tis. Kč 
(56,0 % upraveného rozpočtu) získané od firmy EKO-KOM, které jsou v souladu se 
smlouvou převáděny městu za třídění odpadu a za využívání a zneškodňování ostatních 
odpadů. Tyto příjmy jsou k 30. 6. 2016 vyšší o 129 tis. Kč oproti stavu k 30. 6. 2015. 

Za kopírovací služby, domovní čísla, pobyt v rekreačním zařízení Tolštejn a za úhradu 
provozních nákladů spojených se svatebními obřady aj. bylo získáno v hodnoceném 
období 414 tis. Kč, tj. 81,2 % upraveného rozpočtu. 

Příjem z prodeje zboží (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy) byl získán ve výši 
9 tis. Kč. 

Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 3 640 tis. Kč, tj. 87,3 % upraveného 
rozpočtu. 
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Za věcná břemena týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 1 193 tis. Kč, tj. 198,8 % 
upraveného rozpočtu. Důvodem vyššího plnění je uzavření smluv na větší počet pozemků. 
 
Za nájemné z pozemků bylo uhrazeno k 30. 6. t. r. 1 961 tis. Kč, tj. 93,4 % upraveného 
rozpočtu. V plnění se promítá i fakturované nájemné. 
 
Nájemné z provozu vnitrozemské plavby – přívoz Dolní Žleb bylo uhrazeno v souladu 
uzavřenou smlouvou za I. pololetí t. r. ve výši 1 tis. Kč. 
 
Na nájemném z bytového hospodářství spravovaného městem bylo zaplaceno 42 tis. Kč,   
z nebytových prostor pak 167 tis. Kč. Příjem z pronájmu nebytových prostor nebude splněn 
z důvodu ukončení pronájmu objektu Maxiček a Pastýřské stěny. 
 
Nájemné na sloupech veřejného osvětlení vč. reklamy, příjmy z pronájmu ostatního 
majetku – plakátovacích ploch a příjmy z pronájmu tzv. zelených ploch jsou od roku 2016 
účtovány na paragrafu 2144 – ostatní služby – pronájem majetku pro reklamní účely. 
Příjem z pronájmu majetku pro reklamní účely byl v hodnoceném období ve výši 52 tis. Kč, tj. 
25,1 % upraveného rozpočtu. Příjmy město získá převážně ve II. pololetí t. r.  
 
Na úseku pohřebnictví bylo uhrazeno za pronájem kaplí 190 tis. Kč. 
 
Na úseku činnosti místní správy bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno   
celkem 34 tis. Kč. 
 
V rámci příjmů z  finančního majetku bylo získáno 688 tis. Kč, tj. 344,0 % plnění 
upraveného rozpočtu.  
 
Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 5 tis. Kč, což je 2,5 % 
upraveného rozpočtu.  
V I. pololetí obdrželo město z podílů na zisku a dividend od TSD, a. s. částku 659 tis. Kč.  
 
Na položce kurzové rozdíly se promítají rozdíly kurzu české koruny a cizí měny (EURO)  
na devizovém účtu k hodnocenému období. 
 
Přijaté sankční platby byly splněny ve výši 3 333 tis. Kč, tj. 79,0 % upraveného rozpočtu. 
V upraveném rozpočtu se promítá vratka nevyčerpané dotace od CSS Děčín, p. o. ve výši 8 
tis. Kč, kterou město obratem převedlo poskytovateli dotace. 
 
Na položce ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách bylo  
na pokutách uložených stavebním úřadem ve správním řízení získáno 62 tis. Kč. 
  
Na položce ostatní záležitosti v dopravě bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 1 611 
tis. Kč, tj. 70,0 % upraveného rozpočtu. 
 
Na ostatních pokutách bylo získáno 375 tis. Kč. 
 
Na úseku ochrany životního prostředí bylo na pokutách vybráno celkem 283 tis. Kč, tj. 
významné překročení upraveného rozpočtu. Jedná se o pokuty uložené Českou inspekcí 
životního prostředí, které městu převádějí celní úřady.   
 
Na úseku bezpečnosti a veřejného pořádku bylo získáno 756 tis. Kč, tj. 47,3 % 
upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn. 
 
Na úseku činnosti místní správy bylo na pokutách od občanů získáno 198 tis. Kč, tj. 66,0 
% upraveného rozpočtu.   
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Na položce ostatní přijaté vratky transferů se m. j. promítají vratky neoprávněně 
vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období (15 tis. Kč), vratky 
nevyčerpaných dotací na sociální účely (8 tis. Kč) a dále vratka nevyčerpané dotace 
Centrem sociálních služeb Děčín, p. o. (8 tis. Kč).  Hospodářská a sociální rada okresu 
Děčín vrátila nevyčerpaný dar z roku 2015 na provedení Studie proveditelnosti a účelnosti 
přeložky I/13 v úseku D8 – Děčín v návaznosti na další uvažované vedení přeložky I/13 na 
pravém břehu Labe v Děčíně ve výši 17 tis. Kč. 

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 
2 900 tis. Kč, tj. 197,7 % upraveného rozpočtu. 

Na účet města byly za I. pololetí t. r. převedeny dary ve výši 162 tis. Kč pro městský útulek 
pro toulavá a opuštěná zvířata. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 28 tis. Kč, 
které byly použity na částečnou úhradu Rekonstrukce kotců v útulku pro toulavá a opuštěná 
zvířata. 

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 213 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá 
částka 97 tis. Kč (85 tis. Kč z pojistné události zaplavení podlah v budově magistrátu a 12 tis. 
Kč na opravu poškozeného služebního vozidla).  

V položce nekapitálové příspěvky a náhrady, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 1 638 
tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování energií, úhrady nákladů řízení související 
s dopravními přestupky.  

Na položce neidentifikované příjmy se v plnění ve výši 3 tis. Kč promítají ostatní příjmy 
nahodilého charakteru, resp. cizí platby. 

Na ostatních nedaňových příjmech bylo získáno 884 tis. Kč, tj. 105,0 % upraveného 
rozpočtu. V plnění se promítají splátky tzv. půjčky DEZA poskytnuté podnikatelským 
subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002, dále finanční příspěvky 
poskytované fyzickými osobami na sociální účely, provize penzijních fondů a další. 
V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 342 tis. Kč na dary na sociální účely. 

Přijaté splátky půjčených prostředků byly splněny ve výši 300 tis. Kč, jedná se 
o jednorázovou splátku půjčených prostředků TJ Union na výstavbu nových kabin po požáru
v roce 2015 na základě schválení v orgánech města.

V ukazateli přijaté dotace je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu 
poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, regionální rady, úřadů práce aj. 
v celkovém objemu 59 445 tis. Kč, tj. 88 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu jsou 
promítnuty dotace poskytnuté k 31. 5. 2016. Z důvodu termínu dokončení účetnictví za 
měsíc červen v  1. dekádě měsíce července a dalšího termínu konání RM v závěru měsíce 
srpna, budou dotace za červen a červenec předloženy do jednání RM dne 23. 8. t. r. a 
promítnuty do výkaznictví měsíce srpna. 

2. Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 42 496 tis. Kč, tj. 90,7 % upraveného 
rozpočtu. Z tabulky č. 3 vyplývá, jak byly plněny příjmy z prodeje majetku a přijatých 
dotací do investiční oblasti za I. pololetí roku 2016.  

V rámci položky příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 
bylo získáno z prodeje pozemků a ostatních celkem 1 244 tis. Kč, tj. 22,2 % upraveného 
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rozpočtu. Do konce t. r. očekáváme mimořádný příjem z prodeje objektu rekreačního areálu 
v k. ú. Maxičky v hodnotě 15,1 mil. Kč. 

Investiční transfery byly v I. pololetí t. r. získány ve výši 41 252 tis. Kč. 
V I. pololetí t. r. byla městu poskytnuta dotace ze státního fondu životního prostředí ve výši 
2 tis. Kč na akci MŠ Děčín III, Rakovnická 306/17 – zateplení obvodového pláště a výměna 
výplní otvorů. Ze státního rozpočtu získalo město na výše uvedenou akci v roce 2016 částku 
39 tis. Kč. 

Ze státního rozpočtu obdrželo město dotaci na akci Elektronizace služeb statutárního města 
Děčín ve výši 5 303 tis. Kč. Akce byla předfinancována z rozpočtu města. Na akci 4. část 
Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město obrželo město dotaci ve výši 13 973 tis. Kč. 
Akce byla předfinancována z rozpočtu města. Získané finanční prostředky z dotace byly 
vráceny do kapitálové rezervy města. Na bezbariérové úpravy v DDM Děčín IV, Teplická 344 
bylo získáno ze státního rozpočtu 1 388 tis. Kč. 

Z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad město obdrželo dotace ve výši 
20 547 tis. Kč na akce Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I (7 561 tis. Kč), 
Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195 (6 001 tis. Kč) 
a Revitalizace zázemí zámeckého areálu (6 985 tis. Kč). Na mimořádnou splátku úvěru bylo 
v souladu se smlouvou o úvěru a na základě usnesení rady města použito 3 113 tis. Kč. 

III. VÝDAJE

Celkové výdaje za I. pololetí t. r. dosáhly skutečnosti 340 267 tis. Kč, tj. 40,9 % upraveného 
rozpočtu. Z toho provozní výdaje (bez velkých oprav) byly čerpány ve výši 321 979 tis. Kč 
a kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) ve výši 18 288 tis. Kč.  

– 11 –



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly za I. pololetí 2016 následující: 
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v tis. Kč 

zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1 363 
průmysl, stavebnictví, obchod a služby 917 
doprava 51 433 
vodní hospodářství 1 638 
vzdělávání a školské služby 39 743 
kultura, církve a sdělovací prostředky 23 060 
tělovýchova a zájmová činnost 28 195 
zdravotnictví 769 
bydlení, komunální služby a územní rozvoj 20 607 
ochrana životního prostředí 38 732 
ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 66 
sociální služby 26 984 
civilní připravenost na krizové stavy 53 
bezpečnost a veřejný pořádek 16 218 
požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 558 
státní moc, státní správa, územní samospráva a politické 
strany 80 754 

finanční operace 5 994 
ostatní činnosti 2 183 
celkem 340 267 

 
1. Provozní výdaje 
 
Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 321 979 tis. Kč (bez velkých oprav), tj. 49,2 % 
upraveného rozpočtu. S velkými opravami činily provozní výdaje 327 578 tis. Kč, tj. 48,8 % 
upraveného rozpočtu. 

 
Výdaje na úseku zemědělství a lesního hospodářství byly čerpány ve výši 1 311 tis. Kč, tj. 
65,7 % upraveného rozpočtu.  
Na položce ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní 
veterinární péče bylo v hodnoceném období vyčerpáno z upraveného rozpočtu 1 005 tis. Kč 
celkem 412 tis. Kč, tj. 41,0 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl snížen celkově  
o 95 tis. Kč, byly zapojeny finanční dary účelově určené na činnost útulku ve výši 665 tis. Kč, 
odboru rozvoje bylo převedeno 760 tis. Kč na akci „Rekonstrukce kotců v městském útulku“. 
V I. pololetí t. r. bylo vynaloženo na jarní deratizaci města a regulaci populace holubů cca 
144 tis. Kč, na jarní očkování proti vzteklině 17 tis. Kč a na provoz útulku vč. oprav a údržby 
v areálu a poskytnuté veterinární péče o nalezená zvířata cca 243 tis. Kč a další. Lze 
předpokládat, že rozpočet na úseku veterinární péče bude v tomto roce vyčerpán. Ve II. 
pololetí t. r. bude pokračovat podzimní částí akce „hromadné očkování proti vzteklině“, další 
etapa regulace populace holubů, podzimní část deratizace města a další.  
 
Na úseku celospolečenské funkce lesů byly finanční prostředky čerpány ve výši 10 tis. Kč 
na nákup materiálu a služeb pro lesní hospodářství a myslivost. V upraveném rozpočtu se 
promítá navýšení o 81 tis. Kč. Jedná se o zapojení poskytnuté dotace ze státního rozpočtu  
na úhradu nákladů na činnost odborných lesních hospodářů za IV. čtvrtletí 2015 v celkové 
výši 80 tis. Kč a dotace na meliorační a zpevňující dřeviny ve výši 1 tis. Kč. V měsíci červnu 
t. r. obdrželo město ze státního rozpočtu dalších 80 tis. Kč na činnost odborného lesního 
hospodáře za I. čtvrtletí t. r. Tato dotace bude promítnuta do upraveného rozpočtu v měsíci 
srpnu t. r.   
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Příspěvek Lesnímu úřadu Děčín, p. o. byl poskytnut ve výši 889 tis. Kč, tj. 100 % 
upraveného rozpočtu. Byl čerpán na hospodaření v městských lesích. Hospodaření Lesního 
úřadu skončilo v hodnoceném období ziskem ve výši cca 1 416 tis. Kč, který byl ovlivněn 
především jednorázovou výplatou celého příspěvku v I. pololetí t. r. V upraveném rozpočtu 
se promítá navýšení o 389 tis. Kč, které byly převedeny organizaci z pojistného plnění za 
poškození části lesa požárem. 

V oblasti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb bylo z upraveného rozpočtu ve výši 
2 015 tis. Kč vyčerpáno 917 tis. Kč, tj. 45,5 % upraveného rozpočtu. 
Výdaje na úseku vnitřního obchodu nebyly ve sledovaném období čerpány. Z rezervy 
města bylo na dar pro Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s. vyčleněno 
v rozpočtu 15 tis. Kč. 

Výdaje na cestovní ruch byly čerpány ve výši 917 tis. Kč (45,9 % upraveného rozpočtu). 
Z toho na propagační činnost, výrobu trhacích turistických map, prezentaci v magazínech, 
animaci loga bylo vyčerpáno 680 tis. Kč. Na provoz Infocentra v budově ČD bylo vynaloženo 
137 tis. Kč, z toho dotace na provoz Infocentra Společnosti přátel Děčína – Amici Decini 
ve výši 104 tis. Kč a 33 tis. Kč jsou ostatní výdaje spojené s provozem Infocentra (energie, 
telekomunikační poplatky, nákup kancelářského nábytku aj.). Na provoz výletní lodi byla 
v I. pololetí t. r. Labské plavební společnosti, s.r.o. poskytnuta dotace v souladu s uzavřenou 
smlouvou ve výši 100 tis. Kč.  

V oblasti dopravy byly čerpány výdaje ve výši 48 218 tis. Kč, tj. na 49,5 % upraveného 
rozpočtu.  
Odbor místního hospodářství a majetku města vyčerpal za opravy a údržbu místních 
komunikací, mostků, propustků z upraveného rozpočtu ve výši 16 939 tis. Kč částku 6 151 
tis. Kč, tj. 36,3 % upraveného rozpočtu. Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo 
vynaloženo 235 tis. Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské 
činnosti pro opravy komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací, aj. 585 
tis. Kč, za opravy komunikací a jejich příslušenství, opravy opěrných zdí, opravy schodišť 
bylo uhrazeno 5 331 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnut přesun částky 1 168 tis. Kč 
odboru rozvoje na předfinancování zakázek na opravy komunikací, který realizuje akce 
v souladu s organizačním řádem, dále byl rozpočet navýšen ze zdrojů hospodaření roku 
2015 o 800 tis. Kč na akci oprava chodníku Čsl. partyzánů-Májová a 693 tis. Kč bylo 
převedeno do kapitálové části rozpočtu na akci „Po Kamenické na zelenou – úpravy ul. 
Příkrá, Lipová“. 
Rozpočet bude do konce roku vyčerpán, z větších akcí bude realizována oprava chodníku 
Kaštanová u panelového domu - cca 1 mil. Kč, oprava MK Duchcovská - cca 1 mil. Kč, 
oprava chodníku Čsl. partyzánů-Májová - cca 1,2 mil. Kč (rozpočtové náklady jsou oproti 
původnímu odhadu značně vyšší), dále běžná údržba dle rámcových smluv – tryskovou 
metodou, bodové opravy, letmé výspravy, lité asfalty, dopravní fakultou ČVUT bude 
proveden profilový dopravní průzkum na MK v Děčíně v rámci celostátního sčítání dopravy 
aj. 

Odbor rozvoje vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 3 575 tis. Kč částku 2 385 tis. Kč, tj. 
66,7 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány na opravy chodníků Tovární, 
Řetězová, K. Čapka, Plavební, opravy MK Nedbalova, Labská, Tyršova, Bechlejovice, dále 
na opravu schodišťového zábradlí. 
V upraveném rozpočtu se promítá navýšení, resp. přesun finančních prostředků z odboru 
místního hospodářství a majetku města ve výši 1 168 tis Kč na předfinancování veřejných 
zakázek na opravy místních komunikací, chodníků a dalších, které v souladu s organizačním 
řádem zajišťuje odbor rozvoje. Dále byl rozpočet navýšen z výsledku hospodaření roku 2015 
o částku 2 215 tis. Kč, v rámci odboru rozvoje bylo rozpočtovým opatřením převedeno 192
tis. Kč z kapitálové části rozpočtu z akce Příspěvek SŽDC, s. o. na bezbariérový přístup
v žst. Pr. Žleb a přístupový chodník k nástupišti železniční dopravní cesty.
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Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací a čištění města ve výši 23 786 tis. Kč byl 
čerpán ve výši 12 716 tis. Kč, což je 53,5 %. V hodnoceném období byl upravený rozpočet 
snížen o 214 tis. Kč a tyto finanční prostředky byly převedeny odboru provoznímu  
a organizačnímu na zpracování auditu hospodaření DPmD, a. s. Z celkového čerpání bylo 
vynaloženo na zimní údržbu 9 060 tis. Kč za období leden-duben 2016. Čerpání finančních 
prostředků bude závislé na klimatických podmínkách v závěru roku. Výši těchto výdajů 
v závěru roku však nelze odhadnout. Ve srovnání se stejným obdobím  roku 2015 jsou 
výdaje na zimní údržbu o cca 3,5 mil. Kč vyšší.  
Za čištění MK bylo vyčerpáno 3 656 tis. Kč, z toho 2 380 tis. Kč za období od 1. 1. 2016  
do 10. 5. 2016 dle smlouvy s TSD a 935 tis. Kč za období od 11. 5. 2016 dle nové smlouvy 
se společností Marius Pedersen, a. s. Nad rámec smlouvy byly hrazeny výdaje za čištění 
komunikací po zimním období vč. čištění a deratizace uličních vpustí, čištění odvodňovacích 
příkopů a propustků, strojní a ruční sekání zeleně při okrajích MK, chemický ekologický 
postřik nežádoucí zeleně, aj. ve výši 341 tis. Kč. 
 
V rámci položky ostatní záležitosti pozemních komunikací vyčerpala městská policie  
na provoz parkovacích automatů z upraveného rozpočtu ve výši 200 tis. Kč částku 91 tis. Kč, 
tj. 45,5 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku   
za počítání mincí, zpracování projektu na umístění nových parkovacích automatů, dodání 
parkovacích kotoučků. V měsíci červenci bude nutné uhradit přeprogramování všech 
stávajících parkovacích automatů na novou cenu parkovného, jedná se o neplánovaný výdaj 
ve výši cca 60 tis. Kč. 
 
Z upraveného rozpočtu položky provoz veřejné silniční dopravy bylo v I. pololetí t. r. 
z upraveného rozpočtu ve výši 49 173 tis. Kč vyčerpáno 25 973 tis. Kč, tj. 52,8 % 
upraveného rozpočtu. Na úhradu kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících bylo 
poskytnuto DPmD, a. s. 23 300 tis. Kč, což je 51,2 % upraveného rozpočtu. Rada města 
schválila doplatek kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících a nepředvídatelných 
nákladů z provozu městské autobusové dopravy za rok 2015 ve výši 2 673 tis. Kč, z toho 
673 tis. Kč z rezervy města a 2 000 tis. Kč ze schváleného rozpočtu na rok 2016. Základní 
ukazatele hospodaření DPmD, a. s.  jsou uvedeny v tab. č. 9. Z přehledu vyplývá, že ztráta 
podniku se za srovnatelné období snížila o 2,3 mil. Kč. 
 
Na položce oprava a údržba přístřešků MAD nebylo z upraveného rozpočtu ve výši 1 000 tis. 
Kč v hodnoceném období čerpáno. Ve II. pololetí t. r. bude provedena výměna přístřešků  
vč. úpravy plochy na zastávkách MAD Kr. Studenec, Folknáře, Folknářská, Lesná, osazení  
2 ks laviček na zastávce Tyršova a běžné opravy a nátěry stávajících přístřešků.  
 
Na položce ostatní záležitosti v silniční dopravě bylo čerpáno 776 tis. Kč z upraveného 
rozpočtu ve výši 2 990 tis. Kč, tj. 26,0 %.  Na odtahy autovraků odbor místního hospodářství 
a majetku města v I. pololetí nevyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 50 tis. Kč žádné 
finanční prostředky.  
Na položce dopravní značení aj. bylo čerpáno 390 tis. Kč z celkového upraveného rozpočtu 
ve výši 2 000 tis. Kč, tj. 19,5 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity  
na obnovu a instalaci dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních 
činností, instalaci dopravních zrcadel, výměnu zničeného dopravního značení, obnovu 
vodorovného dopravního značení, obnovu přechodů pro chodce vždy 1x ročně, osazení 
zrcadel, označení ulic, aj. 
 
Za znalecké posudky, nájemné zkušební plochy pro motocykly aj. bylo v I. pololetí 2016 
vyčerpáno odborem správních činností 20 tis. Kč, tj. 30,8 % upraveného rozpočtu. Lze 
předpokládat, že zejména v letním období, tj. zvýšeného turistického ruchu, bude nutné 
v souvislosti s případnými dopravními nehodami řešit sporné nehody, které si vyžádají 
znalecké posudky. 
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Na položce dopravní světelná signalizace vyčerpal odbor místního hospodářství a majetku 
města 251 tis. Kč, tj. 41,8 % upraveného rozpočtu. V období 1. 1. - 10. 5. 2016, 
tj. do ukončení smlouvy s TSD, a. s. byl hrazen paušální poplatek dle smlouvy na 
pravidelnou údržbu, monitoring a pasportizaci dopravní světelné signalizace. Na základě 
schválené výjimky ze směrnice byla provedena oprava světelné signalizace u Promptusu vč. 
umístění provizorního signalizačního zařízení, byla zpracována studie proveditelnosti 
umístění nové dopravní světelné signalizace na přechod v ul. Radniční, aj. 
Na pohotovostní služby bylo čerpáno 115 tis. Kč, tj. 41,8 % upraveného rozpočtu. Z této 
položky je hrazen paušální poplatek dle smlouvy s TSD, a. s. do 10. 5. 2016 a Marius 
Pedersen, a. s. od 11. 5. 2016. 

Na položce provoz vnitrozemské plavby bylo z upraveného rozpočtu ve výši 775 tis. Kč 
čerpáno 126 tis. Kč, tj. 16,3 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá 
převod 40 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu na dokrytí pořizovací ceny nového plavidla. 
Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 9 tis. Kč, byl 
uhrazen poplatek za přidělení kmitočtu a přidělení čísla vysílače a mimořádná prohlídka 
prámu, hrazeny jsou rovněž výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přívozu, dle 
uzavřené smlouvy je provozovateli přívozu poskytována dotace do výše 300 tis. Kč ročně 
k vybranému jízdnému za každý uskutečněný převoz. Usnesením rady města č. RM 16 09 
37 23 ze dne 10. 5. 2016 byla schválena bezplatná přeprava přívozem v Dolním Žlebu 
a úhrada jízdného nájemci přívozu v Dolním Žlebu po dobu uzavírky místní komunikace 
v úseku Čertova Voda – Dolní Žleb (oprava komunikace po povodních), celkové výdaje 
nebyly doposud vyčísleny. Pokud výdaje přesáhnou schválený rozpočet, bude nutno 
navrhnout navýšení rozpočtu. 
Z upraveného rozpočtu položky přístavní můstky ve výši 305 tis. Kč bylo v hodnoceném 
období čerpáno celkem 117 tis. Kč. Dle smlouvy byla uhrazena 1. splátka za údržbu můstků 
na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 60 tis. Kč a nájemné za pozemek pod 
můstkem v Dolním Žlebu 2 tis. Kč, v rámci prodloužení lodního osvědčení byla provedena 
kontrola a opravy můstku Dolní Žleb, za kterou bylo vč. manipulace, tj. vytažení můstku, 
převoz do přístavu Loubí a zpětné umístění, uhrazeno celkem 55 tis. Kč.  

V odvětví vodního hospodářství bylo čerpání ve výši 759 tis. Kč, což je 42,4 % upraveného 
rozpočtu.  

Na položce pitná voda nebyly v I. pololetí t. r. čerpány žádné finanční prostředky. Položka je 
určena především na dovoz pitné vody do lokality Dolní Chlum v období sucha a na čištění 
a opravu zadržovací jímky a rozvodu vody v této lokalitě.  

V rámci položky odvádění a čištění odpadních vod bylo vyčerpáno 365 tis. Kč, tj. 48,7 % 
upraveného rozpočtu.  
Schválený rozpočet byl navýšen o 150 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2015 na opravu 
dešťové kanalizace v ul. Severní. V I. pololetí byla na tuto akci zadána a uhrazena studie 
na řešení opatření, dále byly hrazeny zejména opravy havarijních stavů a čištění dešťové 
kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, případně kamerové prohlídky, 
projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací, aj. Na základě výjimky 
ze směrnice byla provedena oprava dešťové kanalizace V sídlišti Boletice n. L. (odstranění 
havárie) ve výši 123 tis. Kč, objednány jsou práce na čištění a údržbu kanalizace za cca 240 
tis. Kč (mimo jmenovitou akci v ul. Severní), čímž budou finanční prostředky vyčerpány. 
Vzhledem k výskytu dalších havarijních stavů dešťové kanalizace bude třeba rozpočet 
navýšit o dalších cca 300 tis. Kč, které by bylo možno přesunout z očekávaných úspor na § 
3631 – veřejné osvětlení. 

Upravený rozpočet položky úpravy vodních toků, opravy břehů ve výši 400 tis. Kč byl 
čerpán v hodnoceném období ve výši 48 tis. Kč. V I. pololetí bylo provedeno vyřezání 

– 16 –



 
 

a likvidace náletových dřevin z břehu kanálu v DC I a vyčištění koryta potoka v ul. Březová  
od nánosů bahna po přívalových deštích. V 7/2016 bude uhrazeno hydrotechnické 
posouzení protipovodňových opatření bezejmenného toku v lokalitě Děčín XXXII-Boletice n. 
L. v hodnotě 157 tis. Kč, zbývající částka rozpočtu bude vyčerpána. 
 
Upravený rozpočet položky nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení ve výši 611 tis. Kč byl  
v I. pololetí čerpán ve výši 346 tis. Kč, tj. 56,6 % upraveného rozpočtu.  
Schválený rozpočet byl ze zdrojů hospodaření roku 2015 navýšen celkem o 250 tis. Kč  
na akce odvedení dešťových vod Sokolská ul. 306, Bynov a na odvodňovací zařízení Horní 
Oldřichov, dále bylo 61 tis. Kč převedeno z kapitálového rozpočtu z akce Odvedení 
dešťových vod p. č. 761/10 Bynov. Společnosti MO.REAL, s. r. o., Praha 9 byla uhrazena 
údržba přívodního kanálu do zámeckého rybníka v Děčíně ve výši 208 tis. Kč. Dále byly  
z provozního rozpočtu v I. pololetí hrazeny výdaje za hydrologická data – průtoky potoka 
Ostružník, zadána studie stavu 3 rybníků v areálu Maxičky (hrazeno částečně – akce 
zrušena), byly provedeny opravy odvodnění Čsl. partyzánů 368-369, Boletice n. L., čištění 
odvodňovacích zařízení U Kotelny vč. prohlídky kamerovým systémem, byl zpracován 
posudek ke vzniku ekologické zátěže v zámeckém rybníku, aj. 
  
Celkové výdaje na vzdělávání a školské služby byly čerpány ve výši 35 641 tis. Kč,  
tj. na 50,0 % upraveného rozpočtu. U všech 18 příspěvkových organizací skončilo 
hospodaření ziskem. Důvodem značných přebytků hospodaření k 30. 6. t. r. je především 
časový předstih dotace od Ústeckého kraje na osobní výdaje zaměstnanců ve školství  
na období prázdnin.  
 
Z celkového objemu upraveného rozpočtu na provoz školských zařízení ve výši 530 tis. Kč 
vyčerpal odbor školství provozní výdaje ve výši 132 tis. Kč. Z uvedeného čerpání byla 
poskytnuta dotace pedagogickému centru ve výši 50 tis. Kč a na provoz základních škol bylo 
vyčerpáno 22 tis. Kč na akci „Nejúspěšnější žák“. V upraveném rozpočtu se promítá 
navýšení finančních prostředků z výsledku hospodaření roku 2015 na předfinancování 
projektu „Inkluze do škol“ ve výši 250 tis. Kč a na opravu fasádní výplně ZŠ Kamenická ve 
výši 60 tis. Kč.  
V upraveném rozpočtu položky příspěvky PO je promítnuto v I. pololetí t. r. navýšení o 231 
tis. Kč, z toho 82 tis. Kč bylo poskytnuto z rozpočtu Ústeckého kraje formou účelové dotace  
pro ZŠ Na Stráni na projekt „Volný čas 2016“ (60 tis. Kč) a pro ZŠ Kamenická na projekt 
„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016“ (22 tis. Kč), 149 tis. Kč bylo 
převedeno z rezervy města pro ZŠ Míru na financování správce hřiště. 
 
Upravený rozpočet položky oprava fasádní výplně – ZŠ Kamenická ve výši 60 tis. Kč byl  
v I. pololetí roku 2016 zcela vyčerpán.  
 
Výdaje na kulturu byly čerpány ve výši 23 060 tis. Kč, tj. na 52,9 % upraveného rozpočtu. 
 
Městskému divadlu, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 4 771 tis. Kč, tj. 49,9 % 
upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen o 303 tis. Kč, 
z toho z výsledku hospodaření roku 2015 částka 123 tis. Kč na navýšení tarifních platů, z 
rezervy města částka 80 tis. Kč na navýšení mzdových nákladů a 100 tis. Kč z položky 
ostatní kulturní činnost na pořádání letního digitálního kina. Organizace vykázala za I. 
pololetí t. r. ztrátu ve výši cca 306 tis. Kč z důvodu změny postupu při odepisování majetku.  
 
Vyšší čerpání příspěvku se promítá v hodnoceném období u Městské knihovny Děčín, p. o. 
(poskytnuto 8 923 tis. Kč, tj. 54,5 % upraveného rozpočtu). Schválený rozpočet byl 
rozpočtovými opatřeními navýšen o 1 709 tis. Kč, z toho od Ústeckého kraje obdržela 
organizace dotaci v měsíci dubnu t. r. na výkon regionální funkce městské knihovny ve výši 
1 520 tis. Kč. Jednorázové poskytnutí této dotace ovlivnilo hospodaření organizace  
k  30. 6. 2016, které skončilo ziskem ve výši cca 821 tis. Kč. Dále byl organizaci navýšen 
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příspěvek o 174 tis. Kč z finančního vypořádání roku 2015 na navýšení tarifních platů 
a o 15 tis. Kč z rozpočtu MK ČR na projekt Literární cena Vladimíra Vokolka 2016 – 20. 
ročník. 

Na položce ostatní záležitosti kultury bylo vyčerpáno celkem 2 831 tis. Kč, tj. 79,4 % 
upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl snížen celkově o 425 tis. Kč, z toho 350 tis. Kč 
bylo převedeno Děčínské sportovní, p. o. na finanční zajištění Městských slavností Děčín 
2016, 100 tis. Kč Městskému divadlu Děčín, p. o. na zajištění pořádání letního digitálního 
kina a 25 tis. Kč bylo posíleno z rezervy města na pořádání Mezinárodního hudebního 
festivalu. 
V rámci položky ostatní kulturní činnost bylo na technické zabezpečení významných 
kulturních akcí (zahajovací ples, 71. výročí konce 2. světové války, dětský den, pálení 
čarodějnic, pietní akt na Folknářích a další) čerpáno celkem 1 448 tis. Kč. Z toho na Městské 
slavnosti bylo vyčerpáno 885 tis. Kč a na Mezinárodní hudební festival 323 tis. Kč. 
Z položky kulturní projekty bylo vyčerpáno celkem 1 319 tis. Kč na podporu subjektů 
pracujících v oblasti kultury, z této částky bylo nájemci Střelnice poskytnuto 500 tis. Kč, 
Děčínskému symfonickému orchestru 100 tis. Kč a Děčínskému pěveckému souboru 
85 tis. Kč.  

Za vedení kroniky v písemné formě uhradil odbor školství a kultury v I. pololetí t. r. 
39 tis. Kč, tj. 48,8 % upraveného rozpočtu. 

Výdaje na rezervační systém VSTUPENKADECIN.CZ byly čerpány ve výši 25 tis. Kč 
na zajištění celoroční reklamy v měsíčníku ENTER. 

Příspěvek Zámku Děčín byl poskytnut ve výši 6 373 tis. Kč, což je 51,3 % upraveného 
rozpočtu. Na předfinancování projektu Cíl 3 – Šlechtické poklady – sběratelství v Čechách 
a v Sasku bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1 199 tis. Kč čerpáno 800 tis. Kč, tj. 66,7 % 
upraveného rozpočtu. Organizace hospodařila k 30. 6. 2016 se ziskem ve výši cca 463 tis. 
Kč. V upraveném rozpočtu se promítá celkové navýšení příspěvku o 230 tis. Kč z výsledku 
hospodaření roku 2015 na navýšení tarifních platů.  

Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek byly čerpány ve výši 162 tis. Kč 
z celkového upraveného rozpočtu ve výši 1 700 tis. Kč. Schválený rozpočet u odboru školství 
a kultury byl navýšen o částku 200 tis. Kč na předfinancování dotace z rozpočtu Ústeckého 
kraje na restaurování maleb v Čajovém pavilonu. Z upraveného rozpočtu odbor školství 
a kultury vyčerpal 14 tis. Kč za chemickou sanaci dřevokazného hmyzu v kostele Povýšení 
sv. Kříže. Ve II. pololetí t. r. je plánováno restaurování výmalby v Čajovém pavilonu na 
zámku v Děčíně II. etapa a transfer a umístění zrestaurované sochy sv. Floriána zpět do 
Vilsnice. 

Z upraveného rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku města na obnovu kulturních 
památek ve výši 1 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 148 tis. Kč, tj. 14,8 % upraveného rozpočtu. 
V I. pololetí byly hrazeny výdaje na opravy, revize a údržbu majetku, převzatého z odboru 
školství a kultury (oprava zábradlí kapličky Nebočady, revize hromosvodu a elektrického 
zařízení v kostele sv. Kříže, kompletace a umístění portálu z Kvádrberku do Oblastního 
muzea Děčín, aj.). Byla objednána aktualizace projektové dokumentace na opravu 
vyhlídkového pavilonu Elbewarte-Labská stráž, bude hrazena oprava kaple Panny Marie 
Pomocné v Děčíně (84 tis. Kč) a restaurování kaple Nejsvětější Trojice v Nebočadech (213 
tis. Kč), dále bylo objednáno restaurování tří zvonů včetně zvonového příslušenství z kostela 
Povýšení sv. Kříže v Děčíně I.  

Na úseku tělovýchovy a zájmové činnosti činily celkové výdaje 25 654 tis. Kč, tj. 60,6 % 
upraveného rozpočtu.  
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Na provoz sportovních zařízení vynaložilo město 15 615 tis. Kč, tj. 53,4 % upraveného 
rozpočtu.  
 
Příspěvek Děčínské sportovní, p. o. byl poskytnut ve výši 8 008 tis. Kč, tj. 52,8 % 
upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 1 231 tis. Kč, 
z toho částka 350 tis. Kč byla poskytnuta z rozpočtu města na zajištění městských slavností, 
dalších 851 tis. Kč bylo poskytnuto z výsledku hospodaření roku 2015 na navýšení tarifních 
platů a krytí ztráty hospodaření roku 2015. Z rozpočtu Ústeckého kraje byla poskytnuta 
dotace na projekt „Sportovní akce dětí a mládeže“ ve výši 30 tis. Kč. Organizace vykázala 
k 30. 6. 2016 ztrátu ve výši cca 337 tis. Kč. Hospodářský výsledek je ovlivněn změnou 
účtování předplaceného vstupného. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 se zvýšil 
počet návštěvníků o 14 297 osob. 
 
Na provoz zimního stadionu byla poskytnuta dotace HC Děčín ve výši 3 600 tis. Kč (53,7 % 
upraveného rozpočtu) v souladu s uzavřenou smlouvou.  
 
Na provoz Fotbalového stadionu ul. Práce a Sportovního areálu Máchovka byla 
poskytnuta dotace ve výši 100 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.  
 
Na provoz sportovní haly ul. Práce bylo vynaloženo 366 tis. Kč, tj. 42,6 % upraveného 
rozpočtu.  Z celkového čerpání byla uhrazena mandátní odměna provozovateli ve výši 44 tis. 
Kč za období 12/2015 - 01/2016, doplatek dotace na krytí ztráty za rok 2014 ve výši 55 tis. 
Kč, opravy a údržba ve výši 8 tis. Kč (montáž podlahových lišt v restauraci), úhrady 
elektrické energie ve výši 259 tis. Kč. Výdaje za elektrickou energii jsou následně 
přefakturovány provozovateli, avšak vystavené faktury za přefakturaci těchto nákladů (od 
vypovězení smlouvy se jedná o bezdůvodné obohacení) za období 01. 12. 2015 – 31. 05. 
2016 v celkové výši 280 tis. Kč nebyly dosud uhrazeny.  
 
Dotace na provoz sportovní haly Maroldova byla poskytnuta v plné výši, tj. 1 900 tis. Kč 
v souladu s uzavřenou smlouvou. 
 
Výdaje na opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj. 
byly čerpány ve výši 1 641 tis. Kč, tj. 36,5 % upraveného rozpočtu. Z realizovaných akcí byly 
na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 1 176 
tis. Kč, dále byly uhrazeny energetické služby na zimním stadionu ve výši 112 tis. Kč  
a hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka  
a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 185 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky  
za připojení na pult centrální ochrany (PCO), revize elektrického požárního systému (EPS), 
oprava výtahového zařízení, oprava protipožárních dveří, oprava vzduchotechniky, oprava 
pisoárů, výměna oběhového čerpadla topení a další v celkové výši 168 tis. Kč. 
 
V rámci ostatní tělovýchovné činnosti poskytl odbor školství a kultury na podporu sportu  
7 424 tis. Kč, tj. 95,7 % upraveného rozpočtu. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti 
sportu, vč. smluv byly schváleny v orgánech města. Rozpočtovým opatřením byly finanční 
prostředky ve výši 745 tis. Kč přesunuty z projektů a průběžné podpory na položku 
preferované sporty. Navýšení této oblasti bylo provedeno na základě nově schválené 
Koncepce podpory sportu, pohybových a volnočasových aktivit, kdy je do kategorie 
preferovaných, mediálně a divácky atraktivních sportů nově zařazena i podpora dětí a 
mládeže. Na preferované sporty bylo v I. pololetí roku 2016 poskytnuto celkem 4 875 tis. Kč, 
tj. 100 % upraveného rozpočtu. 
 
Příspěvek na provoz Domu dětí a mládeže byl poskytnut ve výši 2 615 tis. Kč, tj. 50,6 % 
upraveného rozpočtu. Organizace skončila hospodaření k 30. 6. 2016 ziskem ve výši cca 
1 304 tis. Kč (časový předstih dotace z ÚK na osobní výdaje zaměstnanců ve školství). 
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Čerpání výdajů sociálního fondu je uvedeno kromě položky 3429 i na položce 6171. 
Čerpání na položce 3429 je nulové. Na položce 6171 bylo vyčerpáno 2 159 tis. Kč. Výdaje 
byly čerpány především na příspěvek na penzijní připojištění a stravné. Upravený rozpočet 
položky 6171 byl navýšen o 496 tis. Kč z finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 
2015, a to z důvodu úpravy tvorby sociálního fondu dle skutečně vyplacených mezd. 

V oblasti zdravotnictví byly finanční prostředky čerpány na stomatologickou péči ve výši 275 
tis. Kč. Jedná se o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 20 
lékařů dle smluv o zajištění pohotovostní stomatologické služby na základě stanoveného 
rozpisu služeb. Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 11:00 hodin ve dnech pracovního 
volna, klidu a svátků. Sjednaná odměna za provozování pohotovostní stomatologické péče 
činí 1 500 Kč za jednu hodinu.  
Dále je zajišťována, resp. hrazena městem i lékařská pohotovostní služba, kterou pro město 
Děčín zabezpečuje Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Děčín, o. z. Za tuto službu bylo 
uhrazeno v I. pololetí t. r. 494 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuta dotace na rok 
2016 z rozpočtu ÚK ve výši 1 405 tis. Kč.  

Výdaje na komunální služby a územní rozvoj byly čerpány ve výši 16 743 tis. Kč, tj. 39,3 % 
upraveného rozpočtu. 

Na položce 3612 – bytové hospodářství není žádné čerpání. Soupis přeplatků kupních cen 
je ve stupni prověřování, čerpáno bude ve II. pololetí t. r. 

Výdaje na veřejné osvětlení (dále jen VO) byly čerpány ve výši 5 869 tis. Kč, tj. na 34,5 % 
upraveného rozpočtu.  
Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 3 794 tis. Kč, tj. 42,2 % upraveného 
rozpočtu. Oproti stejnému období předchozího roku došlo k úspoře 678 tis. Kč a je 
předpoklad, že se výdaje ve II. pololetí výrazně nezvýší a za rok 2016 bude na této položce 
vykázána úspora cca 1 300 tis. Kč. Na údržbu a opravy vynaložil odbor místního 
hospodářství a majetku města částku 2 075 tis. Kč, tj. na 25,9 % upraveného rozpočtu. 
Z toho 1 807 tis. Kč za servis veřejného osvětlení vč. monitoringu a pasportizace dle smlouvy 
s TSD, a. s. (do 10. 5. 2016). Výběrové řízení na nového dodavatele nebylo doposud 
ukončeno, proto jsou nezbytné opravy a havarijní opravy řešeny operativně na základě 
objednávek, a 268 tis. Kč za opravy mimo smlouvu, tj. opravy sloupů VO po dopravních 
nehodách, výměny sloupů a volného vedení veřejného osvětlení, opravy zemního vedení, 
nákup náhradních dílů, odpojení a snesení vánočního osvětlení, za zpracování PD aj. Ve II. 
pololetí je předpoklad čerpání cca 4 500 tis. Kč na nutné opravy, havarijní stavy, pořízení 
nových sloupů, svítidel, na veřejné osvětlení Březiny (práce mimo dotaci), na vánoční 
výzdobu a pořízení nové vánoční výzdoby na Masarykově nám. a po ukončení výběrového 
řízení i na výdaje dle smlouvy s novým dodavatelem na servis veřejného osvětlení. 
Nedočerpáno bude cca 1 500 tis. Kč.  
Vzhledem k očekávaným úsporám na § 3631 – veřejné osvětlení cca 2 800 tis. Kč bude 
navrženo část nevyčerpaných finančních prostředků ve výši cca 1,3 mil. Kč použít na dokrytí 
zvýšených výdajů v oddíle 3742 – údržba skal (cca 500 tis. Kč), § 3745 – údržba zeleně (cca 
500 tis. Kč), § 2321 – čištění odpadních vod (cca 300 tis. Kč), 

Výdaje na pohřebnictví byly čerpány ve výši 1 624 tis. Kč, tj. 35,3 % upraveného rozpočtu. 
Za pohřby bez pozůstalých bylo vynaloženo 107 tis. Kč, na údržbu hřbitovů pak částka 1 517 
tis. Kč. V rámci údržby hřbitovů je prováděna údržba zeleně na hřbitovech (1 066 tis. Kč) 
a dále údržba kaple, kolumbária, loučky, hrobů, kontrola hřbitovů vč. denního odemykání 
a zamykání, vodné, revize zdvihacích zařízení (451 tis. Kč). V I. pololetí byly provedeny 
opravy schodišť a zábradlí v areálu hřbitova Folknáře, oprava stropu ve strojovně kaple 
Folknáře, terénní úpravy v levé části hřbitova Březiny, čištění kanalizace v areálu hřbitova 
Škrabky a Folknáře, instalace elektrického ohradníku u hřbitova Škrabky, oprava komína 
kaple Škrabky, repase laviček, revize hasicích přístrojů, zdvihacích zařízení, aj. 
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Z upraveného rozpočtu položky údržba hřbitovů bylo převedeno 648 tis. Kč odboru rozvoje  
na realizaci oprav komunikací na hřbitově Folknáře II. a III. etapa.  
 
Nižší čerpání je vykázáno na položce územní plánování. Z upraveného rozpočtu   
ve výši 5 407 tis. Kč bylo vyčerpáno v hodnoceném období 239 tis. Kč, což je plnění ve výši 
4,4 % upraveného rozpočtu.  
Pokud se týká položky pořízení a změny územního plánu a územní analytické podklady, 
nebyl rozpočet odborem stavební úřad v I. pololetí t. r. čerpán. Ve II. pololetí t. r. budou 
probíhat platby dle již uzavřených smluv a předpokládaného vývoje při pořizování územního 
plánu Děčín. Do konce t. r. jsou očekávány na této položce výdaje ve výši cca 2 208 tis. Kč. 
Z upraveného rozpočtu položky ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) ve výši 2 261 tis. Kč 
bylo vyčerpáno 239 tis. Kč. Odbor rozvoje čerpal výdaje za zpracování projektových 
dokumentací, studií, stanovisek, aj. 
  
Výdaje na položce komunální služby byly čerpány ve výši 9 011 tis. Kč, tj. 58,0 % 
upraveného rozpočtu. 
V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení celkem o  4 039 tis. Kč. Odboru místního 
hospodářství a majetku města byl navýšen schválený rozpočet o 484 tis. Kč. Částka 400 tis. 
Kč byla posílena ze zdrojů hospodaření roku 2015 na opravu zázemí pro účinkující v objektu 
Společenského domu Střelnice a na opravu venkovního WC v areálu Společenské domu 
Střelnice a částka 84 tis. Kč byla převedena z rezervy města na úhradu daně z nabytí 
nemovitých věcí. 
U Střediska městských služeb (dále jen SMS) došlo k navýšení schváleného rozpočtu 
celkem o 3 555 tis. Kč – zapojení dotace z úřadu práce. 
  
Na položce ekologické WC bylo v I. pololetí t. r. čerpáno 25 tis. Kč, tj. 20,0 % upraveného 
rozpočtu. Z této položky je hrazen celoroční pronájem 1 ks WC na cyklostezce Dolní Žleb, 
další 4 ks WC jsou umístěny v období duben-říjen u dětských hřišť U Plovárny v Děčíně I,  
v areálu Společenského domu Střelnice, v Děčíně IV Labské nábř., v Děčíně III ul. Jezdecká 
- Rakovnická, nově je 1 ks WC umístěno na Labském nábř. u Via Ferraty. 
 
Položka provoz tržnice vč. nájemného byla čerpána v I. pololetí t. r. ve výši 50 tis. Kč,  
tj. na 34,5 % upraveného rozpočtu. Z této položky je po rekonstrukci prostoru tržnice  
a přemístění prodejních stánků nadále hrazeno nájemné za kancelář a WC včetně vodného 
vlastníku nebytového prostoru, dále jsou hrazeny zálohy na elektrickou energii a výdaje  
za vodné a stočné (včetně srážkových vod) pro zrekonstruovanou kašnu.  
V položce geoplány, výpisy, znalecké posudky bylo vyčerpáno 90 tis. Kč, tj. 45,0 % 
upraveného rozpočtu. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, 
znaleckých posudků, vytyčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků.  
 
Daň z nabytí nemovitých věcí aj. vykazuje čerpání ve výši 77 tis. Kč, tj. 23,1 % upraveného 
rozpočtu. V I. pololetí t. r. byla uhrazena daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 66 tis. Kč  
a daň z nemovitých věcí 11 tis. Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí bude hrazena průběžně, 
dle uzavíraných smluv. 
 
V rámci ostatního majetku na položce opravy a údržba, provoz, úhrady el. energie  bylo 
vyčerpáno  1 453  tis. Kč, tj. 37,3  % upraveného rozpočtu. Z této položky byly hrazeny 
výdaje za opravy, údržbu a materiál v objektu SD Střelnice ve výši 110 tis. Kč, úhrada  
za zřízení věcného břemene ve prospěch města ve výši 2 tis. Kč, úhrady za poradenské 
služby dle smlouvy s ČEZ Teplárenská, a. s. Říčany ve výši 83 tis. Kč, za opravy a údržbu 
lezeckých cest Via Ferrata ve výši 264 tis. Kč (dokumentace skutečného provedení stavby, 
roční kontrola, informační cedule, zpracování doplnění statického posudku včetně 15. 
poslední trasy a statického posouzení lanového mostu). Za opravy a údržbu, revize 
plynových kotlů a plynových spotřebičů, za dodávky vody, plynu a elektrické energie aj. 
restaurace Pastýřská stěna bylo hrazeno celkem 271 tis. Kč, za stavebně technické 
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posouzení budov ZŠ a MŠ Vojanova a posouzení funkčnosti ČOV v areálu děčínského 
zámku bylo hrazeno 29 tis. Kč. Dále jsou z této položky hrazeny pravidelné platby záloh na 
vodné a stočné, elektrické energie, dodávky plynu, služby a opravy u objektů v majetku 
města, aj. ve výši 694 tis. Kč.  

Položka provoz WC včetně mandátní odměny byla čerpána ve výši 155 tis. Kč, tj. 25,4 % 
upraveného rozpočtu. Od 1. 4. 2016 je provoz veřejných WC zajišťován společností První 
chráněná dílna, s. r. o. Ústí n. L. za částku 26 tis. Kč měsíčně. Město hradí výdaje 
za elektrickou energii, vodné, plyn a dodávku tepla, revize hasicích přístrojů a revize 
elektrických a plynových zařízení.  

Středisko městských služeb čerpalo celkové výdaje ve výši 7 161 tis. Kč, tj. 70,3 % 
upraveného rozpočtu.  Výdaje na provoz byly čerpány ve výši 905 tis. Kč, což je 
43,1 % upraveného rozpočtu. Výdaje na platy a odvody za zaměstnance činily 
6 256 tis. Kč, tj. 77,4 % upraveného rozpočtu.  

V rámci provozních výdajů byly hrazeny vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním 
odpadem, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu, revize kotlů, opravy drobné techniky, 
opravy vozového parku, nákup vybavení ochrannými oděvy, nákup nářadí, materiálu, 
pohonných hmot, nákup energií a další. 

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány v celkové výši 6 256 tis. Kč, 
tj. 77,4 % upraveného rozpočtu.  V upraveném rozpočtu na platy je promítnuto navýšení 
o 3 555 tis. Kč z úřadu práce.

Odbor stavební úřad nevyčerpal žádné finanční prostředky z upraveného rozpočtu ve výši 50 
tis. Kč na znalecké posudky a studie. Ve II. pololetí t. r. očekává stavební úřad výdaje 
na podklady ve věci znaleckých a statických posudků, kontroly hranic pozemků, hodnocení 
hladiny hluku a další.  

Výdaje v odvětví ochrana životního prostředí byly čerpány ve výši 36 992 tis. Kč, tj. 
43,3 % upraveného rozpočtu. 

Výdaje na položce ostatní činnost k ochraně ovzduší – zapojení poplatků za 
znečišťování ŽP nebyly prozatím čerpány. Předpoklad čerpání je ve II. pololetí t. r.  
Pokud se týká položek sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, 
ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání ze sběrného dvora (položky 
3721, 3722, 3723, 3725), byly tyto čerpány ve výši 21 392 tis. Kč, tj. 45,3 % upraveného 
rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá převod finančních prostředků z položky 
využívání a zneškodňování komunálních odpadů ve výši 1 740 tis. Kč do kapitálové části 
rozpočtu na odkup podzemních kontejnerů. Finanční prostředky byly do 10. 5. 2016 čerpány 
dle smlouvy s TSD, a. s. o poskytování komplexních komunálních služeb, mimo smlouvu 
jsou zajišťovány mimořádné svozy odpadkových košů a úklid černých skládek. Od 11. 5. 
2016 poskytuje tyto služby komplexně společnost Marius Pedersen, a.s. Ve II. pololetí t. r. je 
ovšem předpoklad vyšších výdajů, a proto případné potřeby na úpravu rozpočtu budou 
řešeny dle aktuálního stavu.  

Výdaje v rámci položky ostatní nakládání s odpady týkající se provozu skládky Orlík III 
a jarního úklidu, asanace skládek, úklidu okolo sběrných nádob byly čerpány ve výši 430 tis. 
Kč z upraveného rozpočtu ve výši 1 600 tis. Kč, tj. 26,9 % upraveného rozpočtu.  
Ve schváleném rozpočtu je zahrnuta částka 700 tis. Kč na zpracování analýzy rizik, která na 
základě výběrového řízení bude činit 84 tis. Kč, 15 tis. Kč je cena za zajištění technického 
dozoru nad zpracováním analýzy. Vzhledem k této úspoře bude navrženo použít tyto 
finanční prostředky částečně na případné dokrytí zvýšených výdajů na skládku Orlík 
(v případě nepříznivého počasí), popřípadě na § 3725, který byl snížen o 1 740 tis. Kč 
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na odkoupení podzemních kontejnerů. Monitoring a údržba ukončené skládky Orlík III  
je zajišťována na základě smlouvy s TSD, a. s. 
 
Položku monitoring půdy a podzemní vody (upravený rozpočet 20 tis. Kč) odbor životního 
prostředí v hodnoceném období nečerpal. Ve II. pololetí t. r. budou provedeny kontrolní 
rozbory podzemních, popř. povrchových vod, odborné posudky a stanoviska dle aktuální 
potřeby. 
 
Příspěvek ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o. byl poskytnut ve výši 7 670 tis. Kč, tj. 55,7 % 
upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl v I. pololetí t. r. navýšen o 1 070 tis. Kč, z toho 
1 000 tis. Kč byl převeden z rezervy města na nákup vybavení a zabezpečení provozu 
v zařízení restaurace na Pastýřské stěně a 70 tis. Kč bylo zapojení dotace Ústeckého kraje  
na akci „Noc snů“. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 154 tis. Kč.  
V I. pololetí t. r. navštívilo děčínskou ZOO celkem 43 315 osob, což je o 1 221 osob více než 
ve stejném období roku 2015. 
 
Na položce monitoring skal nebyly z upraveného rozpočtu ve výši 1 500 tis. Kč 
v hodnoceném období čerpány žádné finanční prostředky. Ve II. pololetí t. r. budou finanční 
prostředky použity na úhradu ručního monitoringu skalních masivů na území města 
v souladu s uzavřenou smlouvou, na geotechnické posouzení skalních výchozů a úpravu 
měřících stanovišť. 
Na položce údržba skal bylo z upraveného rozpočtu ve výši 200 tis. Kč vyčerpáno 53 tis. Kč. 
V I. pololetí t. r. bylo realizováno odstranění dvou skalních bloků na Stoličné hoře. Objednány 
jsou práce za téměř 150 tis. Kč, a to zpracování návrhu technického zajištění skalního bloku 
u paty svahu skalního masivu Pastýřská stěna u nástupu na Via Ferratu, těžba nestabilních 
bloků masivu Pastýřská stěna, spárování zdi pomocí horolezecké techniky vč. sanace zdiva 
na spodní části Pastýřské stěny a odstranění havarijního stavu skalní stěny před dvorem 
domu čp. 329 Čsl. mládeže, očištění skály od náletů ve dvorním traktu Labské nábř. 1716, 
aj. Geotechnickým posouzením skalní stěny Pastýřská stěna byla zjištěna vysoká míra rizika 
v blízkosti nástupů na lezecké cesty, proto je nutné komplexní zajištění a sanace 
nestabilních stěn, které si vyžádají finanční náklady ve výši cca 400 tis. Kč. Další navýšení  
o cca 120 tis. Kč by bylo potřeba na zajištění skalního bloku na Stoličné hoře vč. odstranění 
rozvolněných pískovcových bloků nad objektem bývalé střelnice, aj. 
 
Na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň vynaložil odbor místního hospodářství a majetku 
města 7 447 tis. Kč, tj. 35,8 % upraveného rozpočtu.  
Největší část finančních prostředků (6 492 tis. Kč) byla využita na údržbu zeleně, která byla 
do 10. 5. 2016 zajišťována TSD a. s. dle smlouvy o poskytování služeb a dále i ostatními 
dodavateli. Z této položky se hradí i likvidace havarijních stromů. Ve II. pololetí t. r. budou mj. 
hrazeny výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. za květinovou výzdobu na sloupech veřejného 
osvětlení a kosení travnatých ploch na Staroměstském nábř. celkem za 716 tis. Kč, 
objednány jsou práce za 769 tis. Kč. Vzhledem ke zvýšeným požadavkům na kosení zeleně 
a stížnostem občanů nebudou schválené finanční prostředky dostačující, proto bude 
požádáno o navýšení rozpočtu cca o 500 tis. Kč.  
Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství, dětské koutky aj. bylo vyčerpáno 
955 tis. Kč, tj. 34,1 % upraveného rozpočtu, a to na opravy laviček, plakátovacích ploch. 
Z této položky jsou dále hrazeny opravy a revize stávajících herních prvků na dětských 
hřištích, pravidelné kontroly dětských hřišť a parku Kvádrberk, zprovoznění kašen a úhrady 
energií, vodného a stočného.  
 
Na položce ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny nebylo v  I. pololetí za likvidaci 
plevelů žádné čerpání. Předpoklad čerpání je ve II. pololetí t. r., a to zejména na likvidaci 
křídlatky a odstranění ruderálních porostů.  
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Projekt Meziobecní spolupráce byl ukončen koncem roku 2015. V I. pololetí t. r. byla 
po finančním vyúčtování projektu vrácena poskytovateli příspěvku (Svazu měst a obcí) 
částka 66 tis. Kč. 

Výdaje na sociální služby byly čerpány ve výši 26 645 tis. Kč, tj. 55,3 % upraveného 
rozpočtu. 

Finanční prostředky na sociální péči a pomoc dětem a mládeži byly čerpány ve výši 39 tis. 
Kč, tj. na 22,4 % upraveného rozpočtu. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou 
dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova, dále byly finanční prostředky čerpány 
na supervize, na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty) aj.  
V upraveném rozpočtu se promítá snížení o 66 tis. Kč, které byly převedeny odboru 
tajemník, oddělení personální a platové na částečnou úhradu dohod o provedení práce 
zaměstnanců odboru sociálních věcí a zdravotnictví a externích pracovníků v rámci 
programu prevence kriminality. Upravený rozpočet bude vyčerpán.  

Položka ostatní sociální péče byla v I. pololetí t. r. čerpána ve výši 682 tis. Kč, tj. 9,9 % 
upraveného rozpočtu. Jednalo se o poskytnutí dotací pro jeselská zařízení Mateřské centrum 
Rákosníček, o.s. a Mateřské centrum  Bělásek, o.s. ve výši 458 tis. Kč v souladu 
s uzavřenými smlouvami a za výkon pěstounské péče bylo uhrazeno 224 tis. Kč. 
V upraveném rozpočtu je na položce miniškolka promítnuto snížení o 352 tis. Kč, z toho 152 
tis. Kč bylo převedeno na položku 4359 – dotace na podporu rodiny a 200 tis. Kč bylo 
převedeno odboru rozvoje na zajištění projektové dokumentace k projektu „Optimalizace 
kapacit azylového domu“. Položka výkon pěstounské péče byla navýšena z hospodaření 
roku 2015 o 5 980 tis. Kč a dalších 1 184 tis. Kč bylo na základě dohod s pěstouny 
poskytnuto úřadem práce. Odboru tajemník, oddělení personální a platové bylo převedeno 
na úhradu dohody o provedení práce (psychologická vyšetření dětí pro oddělení sociálně 
právní ochrany dětí), na úhradu nákladů na vzdělávání souvisejícího s činností pěstounské 
péče a na úhradu osobních nákladů pracovnic vykonávajících agendu náhradní rodinné péče 
711 tis. Kč. 

Příspěvek na provoz Centra sociálních služeb Děčín, p. o. byl poskytnut ve výši 23 432 tis. 
Kč, tj. 66,1 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku 
celkem o 10 433 tis. Kč. V I. pololetí získala organizace dotaci z Fondu Ústeckého kraje 
na dofinancování chráněného bydlení a denního stacionáře za rok 2015 (100 tis. Kč), 
neinvestiční dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje na „Podporu Ústeckého kraje na sociální 
služby protidrogové politiky 2016“ (327 tis. Kč), na „Podporu Ústeckého kraje na sociální 
služby – malý dotační program“ (350 tis. Kč), neinvestiční dotace od Rady vlády České 
republiky „Protidrogová politika CSS Děčín, p. o.“ (300 tis. Kč), 1. část dotace MPSV na 
podporu sociálních služeb (9 258 tis. Kč), část dotace MPSV ČR - „Akreditované vzdělávání 
zaměstnanců CSS Děčín, p.o.“ (40 tis. Kč), neinvestiční finanční příspěvek od Ministerstva 
zdravotnictví „Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, 
poradny pro rodiče“ (58 tis. Kč). Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši 3 441 tis. 
Kč. Zisk je ovlivněn především překročením plánovaných výnosů. 
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví byla převedena z hospodaření roku 2015 částka 
2 526 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou využívány na sociální účel a v průběhu roku 
2016 dalších 342 tis. Kč. Tato částka nebyla dosud čerpána. Ve II. pololetí 2016 je 
plánováno finanční prostředky vyčerpat na řešení havarijního stavu DOZP Boletice. 

Na položce ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 
z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč bylo vyčerpáno 3 tis. Kč, tj. 3,0 % upraveného 
rozpočtu. Ve II. pololetí 2016 bude financován veletrh sociálních služeb s názvem „Den 
zdraví a služeb“, který proběhne v měsíci září.  
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V rámci položky ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče byly poskytnuty 
příspěvky neziskovým organizacím včetně dotace na podporu rodiny v celkové výši 2 481 tis. 
Kč, tj. 93,6 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení o 152 tis. 
Kč, které byly převedeny z položky 4339 - miniškolka. 
Na položce vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 8 tis. Kč na zajištění 
autobusové dopravy na akci „Den nejen pro seniory“, ve II. pololetí roku 2016 bude z této 
položky zajištěna akce „Týden pro seniory“. 
 
V rámci položky ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti nebyly  
v I. pololetí t. r. vynaloženy na nákup tiskopisů na recepty na omamné látky žádné finanční 
prostředky.  
 
Na úseku civilní připravenosti na krizové stavy je k 30. 6. t. r. čerpáno 53 tis. Kč,  
tj. 14,7 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen celkem o 180 tis. Kč 
z rezervy města. Finanční prostředky ve výši 45 tis. Kč byly čerpány na nákup materiálu pro 
nouzové zabezpečení obyvatelstva – odvlhčovačů, skládacích lůžek, 7 tis. Kč bylo  
na položce 5273 – ostatní správa v oblasti krizového řízení uhrazeno za zařízení skladu 
krizového řízení, nákup akumulátorů apod. Částka 1 tis. Kč byla čerpána z položky 5279 – 
záležitosti krizového řízení jinde nezařazené na zajištění občerstvení soutěže „Mladý 
záchranář“. 
 
Výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek - městskou policii byly čerpány ve výši 16 218 
tis. Kč, tj. na 46,1%  upraveného rozpočtu. Výdaje na provoz činily 1 052 tis. Kč, tj. 30,1 % 
upraveného rozpočtu. Jednalo se zejména o nákup pohonných hmot, úhradu elektrické 
energie, nákup vybavení, výstroje a výzbroje, nájemné PCO, opravy a údržbu kamerového 
systému, vozového parku a další. V případě úspory provozních výdajů plánuje městská 
policie zejména rekonstrukci stávajících kamerových bodů. 
Výdaje na platy vč. zákonných odvodů činily 15 166 tis. Kč a byly čerpány na 47,9 % 
upraveného rozpočtu.  
 
Výdaje na úseku požární ochrany na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných 
hasičů byly čerpány ve výši 1 525 tis. Kč, tj. na 34,1 % upraveného rozpočtu.  
Ze schváleného rozpočtu ve výši 4 630 tis. Kč bylo 157 tis. Kč převedeno do kapitálové části 
rozpočtu na zpracování projektové dokumentace a studie proveditelnosti projektu Zodolnění  
a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI-Horní Žleb ve výši 120 tis. Kč a studie 
proveditelnosti na nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Děčín ve výši 37 tis. 
Kč. Oddělení krizového řízení vyčerpalo celkem částku 1 525 tis. Kč tis. Kč, z toho na provoz 
částku 763 tis. Kč, na platy a zákonné odvody 761 tis. Kč a 1 tis. Kč na cestovné. Provozní 
výdaje byly využity na nákup oděvů, obuvi, vybavení, náhradních dílů a materiálu, vodného, 
plynu, elektrické energie, pohonných hmot, dále na opravy a údržbu techniky, lékařské 
prohlídky, revize a další.  
 
Odbor místního hospodářství a majetku města z upraveného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč 
nečerpal na požární ochranu v hodnoceném období žádné finanční prostředky. Tento odbor 
zajišťuje opravy a údržbu hasičských zbrojnic jednotek sboru dobrovolných hasičů města.  
V současné době je vypsáno výběrové řízení na II. etapu opravy fasády hasičské zbrojnice 
Spojenců 159, po výběru zhotovitele budou finanční prostředky převedeny odboru rozvoje  
na realizaci akce, cena dle předběžného rozpočtu činí 998 tis. Kč 
 
Výdaje na státní správu a územní samosprávu byly čerpány v objemu 80 461 tis. Kč, tj. 
46,8 % upraveného rozpočtu. 
 
Výdaje na zastupitelstva obcí jsou čerpány ve výši 2 415 tis. Kč, tj. 45,7 % upraveného 
rozpočtu. Z položky provoz bylo za cestovné a školení zastupitelů uhrazeno 29 tis. Kč.  
Na odměnách zastupitelům vč. odvodů bylo v I. pololetí vyplaceno 2 386 tis. Kč.  
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Výdaje na položce činnost místní správy byly čerpány ve výši 78 046 tis. Kč, tj. 46,8 % 
upraveného rozpočtu. Pokud se týká provozu správy, schválený rozpočet byl v průběhu 
I. pololetí t. r. navýšen celkově o 1 170 tis. Kč. Jedná se o zapojení dotace na výkon agendy
sociálně-právní ochrany dětí ve výši 919 tis. Kč, z kapitoly odboru místního hospodářství a
majetku města bylo 214 tis. Kč převedeno na zpracování posouzení hospodaření DPmD,
a. s., 60 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu a 97 tis. Kč bylo zapojeno
z pojistného.

Výdaje na provoz (ostatní) byly čerpány ve výši 18 155 tis. Kč, tj. 45,8 % upraveného 
rozpočtu. Z celkově čerpaných výdajů bylo vynaloženo na nákup služeb (technická podpora 
softwaru, pravidelná aktualizace dat, mapových podkladů, nákup repasovaných tonerů, 
pravidelný a mimořádný úklid v budovách magistrátu, servis a revize výtahů, praní prádla, 
dodávky pitné vody do barelů, servis docházkového systému, koncesionářské poplatky, 
přípravy na personální audit ISO, preventivní prohlídky atd.) cca 4,5 mil. Kč, na služby 
telekomunikací cca 1,7 mil. Kč, na nákup tepla cca 1,4 mil. Kč, na opravy a údržbu cca 1,2 
mil. Kč, na nákup elektrické energie cca 1,5 mil. Kč, na nákup materiálu a drobného 
hmotného majetku 3,0 mil. Kč, na konzultační a poradenské služby 1,2 mil. Kč, na služby 
pošt 1,1 mil. Kč, na služby peněžních ústavů 1,7 tis. Kč a další.  

Výdaje na školení, cestovné aj. byly čerpány ve výši 927 tis. Kč, tj. 44,2 % upraveného 
rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 71 tis. Kč z dotací MPSV na výkon pěstounské 
péče a na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí. 

Výdaje na platy a zákonné odvody byly čerpány k 30. 6. 2016 ve výši 56 535 tis. Kč, tj. 47,7 
%. V upraveném rozpočtu na položce platy došlo k navýšení o 4 007 tis. Kč a na položce 
odvody SP a ZP o 1 318 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání výsledku hospodaření roku 
2015 bylo na dva nové zaměstnance odboru místního hospodářství a majetku města 
posíleno na platy 400 tis. Kč a na odvody SP a ZP 136 tis. Kč, dotace na výkon činností 
pěstounské péče činí 520 tis. Kč na platy a 180 tis. Kč na odvody SP a ZP, na výkon agendy 
sociálně-právní ochrany dětí 2 950 tis. Kč na platy a 979 tis. Kč na odvody SP a ZP, na 
činnost agendy sociální práce 66 tis. Kč na platy a z úřadu práce 71 tis. Kč na platy a 23 tis. 
Kč na odvody SP a ZP). 

Projekt Udržitelná mobilita nebude realizován. 

Sociální fond byl komentován u položky 3429 – sociální fond. 

Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 270 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek 
Euroregionu Labe ve výši 150 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 99 tis. Kč, Asociaci měst pro 
cyklisty 15 tis. Kč, Sdružení tajemníků cca 2 tis. Kč, Asociaci turistických informačních center 
4 tis. Kč.  

Ve finančních operacích se promítá proúčtování daně z příjmu právnických osob za město 
Děčín ve výši 4 825 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 12. 7. 2016) a dále odvod daně z přidané 
hodnoty za město Děčín ve výši 1 169 tis. Kč.  

V ostatních činnostech se promítá zejm. odvod do státního rozpočtu v rámci finančního 
vypořádání za rok 2015 ve výši 275 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 2016). 
Na položce prevence kriminality bylo z upraveného rozpočtu ve výši 761 tis. Kč vyčerpáno 
646 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v I. pololetí navýšen o 461 tis. Kč, z toho u položky 
provoz byl schválený rozpočet snížen o 180 tis. Kč, které byly přesunuty na platy a odvody. 
U položky platy a odvody byl zvýšen celkem o 641 tis. Kč, z toho 180 tis. Kč bylo přesunuto 
z položky provoz a 461 tis. Kč je zapojení dotace z ÚP na Asistenty prevence kriminality. 
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Ve II. pololetí t. r. budou finanční prostředky čerpány na zajištění spoluúčasti na projektech 
prevence kriminality, jedná se o dva projekty – Romský mentor a projekt Víkendové pobyty – 
Bavíme se dobře i bez problémů. 
Na položce ostatní byly finanční prostředky čerpány ve výši 32 tis. Kč. Jedná se o vratky 
z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby a další.  
 
 
 
2. Kapitálové výdaje 

 
Kapitálové výdaje včetně velkých oprav činily celkem 18 288 tis. Kč. Podrobné členění je 
uvedeno v tab. č. 5. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do čtyř oblastí (strojní, 
stavební investice, úroky z dlouhodobého úvěru aj. a výkupy nemovitostí). Stavební investice 
jsou dále rozděleny na rozestavěné akce a akce zahajované. Zároveň je v celkovém čerpání 
kapitálových výdajů uvedeno rozdělení na výdaje běžné, které mají charakter údržby a oprav 
a kapitálové.  
 
STROJNÍ INVESTICE 
 
Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 2 092 tis. Kč, tj. na 19,3 % upraveného 
rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 5. 
 
Doprava 
Obměna tří kusů stávajících parkovacích automatů a pořízení čtyř kusů nových 
parkovacích automatů pro nové zóny placeného parkování – v červnu 2015 byla 
uzavřena smlouva s dodavatelem s termínem dodání do konce III. čtvrtletí 2016. 
 
Přívoz Dolní Žleb – nové plavidlo - do konce června t. r. nebylo čerpáno. Schválený 
rozpočet ve výši 2 850 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 40 tis. Kč přesunem 
z provozního rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku města, položky přívoz, 
přístavní můstky. Na základě výrobní dokumentace a požadavků inspekčního orgánu byl 
schválen dodatek č. 1 ke smlouvě, kde se navýší cena díla o částku 570 tis Kč. Odbor 
místního hospodářství a majetku města navrhuje navýšit rozpočet o tuto částku přesunem 
z očekávaných úspor některé ze stavebních akcí kapitálové části rozpočtu, např. z akce 
Oprava nadjezí a podjezí na řece Ploučnici, kde realizační náklady na základě zjištěných 
skutečností několikanásobně přesáhnou původně schválený rozpočet. 
 
Kultura, církve a sdělovací prostředky 
Kolaudace a plné technické zprovoznění výtahu na jevišti – v červenci bylo schváleno 
rozpočtové opatření, kterým byly finanční prostředky z této akce přesunuty do provozní části 
rozpočtu a převedeny Městskému divadlu na opravu osvětlení v kině a zprovoznění výtahu.  
 
Tělovýchova a zájmová činnost 
Akce Montáž snímačů průtoku do potrubí bazénové cirkulace nebyla do konce 
sledovaného období zrealizována. 
 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 
Upravený rozpočet na prodejní stánky pro městská tržiště ve výši 500 tis. Kč byl čerpán  
ve výši 76 tis. Kč na pořízení jednoho prodejního stánku pro městské tržiště. Na základě 
výběrového řízení byla v 7/2016 podepsána smlouva na dodávku zbývajících 5 ks prodejních 
stánků.  
 
Ochrana životního prostředí 
Upravený rozpočet ve výši 1 740 tis. Kč byl plně vyčerpán na odkup dvou sad podzemních 
kontejnerů od TSD, a. s. 
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Sociální služby 
Osobní automobil 6-9 místní pro Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. nebyl zatím 
pořízen. Připravuje se výběrové řízení. 

Požární ochrana 
V I. pololetí t. r. byla zpracována a uhrazena studie proveditelnosti na nákup cisternové 
automobilové stříkačky ve výši 33 tis. Kč, která je povinnou přílohou žádosti o dotaci. 

Státní správa a územní samospráva 
2 x vozidlo pro MP – z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč bylo vyčerpáno 41 tis. Kč. 
Bylo pořízeno příslušenství na vozidlo Škoda Octavia Combi Active 1,4 TSI 110 kW městské 
policie – světelná souprava. Vozidla pro MP a OPO nebyla v I. pololetí pořízena. Výběrové 
řízení na nákup vozidel bude vypsáno v měsíci srpnu a následně proběhne pořízení vozidel.  
Metropolitní síť – z upraveného rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč bylo v I. pololetí čerpáno 198 
tis. Kč za protlaky na Dělnické ulici, metropolitní datovou síť Děčín a zpracování podkladů 
pro projektovou dokumentaci pro veřejné osvětlení, výkresy a schéma trubek HDPE. 

Nový záložní zdroj MP nebude pořízen. Finanční prostředky budou navrženy k převedení 
na akci Metropolitní síť.  

V I. pololetí t. r. byla pořízena malá umělecká díla do kanceláří a zasedacích místností 
v hodnotě 4 tis. Kč 

STAVEBNÍ INVESTICE 

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 12 715 tis. Kč, tj. 11,4 % upraveného 
rozpočtu (viz tabulka č. 5). 

Z přehledu vyplývá, že investiční výdaje na stavební investice byly směrovány do těchto 
oblastí: 

v tis. Kč 
zemědělství, lesní hospodářství a 
rybářství 52 

doprava 3 215 
vodní hospodářství 879 
vzdělávání a školské služby 4 102 
tělovýchova a zájmová činnost 2 541 
bydlení, komunální služby a územní 
rozvoj 1 537 

sociální služby 339 
státní správa a územní samospráva 50 
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a) rozestavěné akce 
 
Vodní hospodářství 
Oprava nadjezí a podjezí na řece Ploučnici – z upraveného rozpočtu ve výši 1 013 tis. Kč 
bylo k 30. 6. 2016 vyčerpáno 80 tis. Kč. Upravený rozpočet byl v průběhu roku snížen o 887 
tis. Kč převodem na jiné akce. Ve II. pololetí t. r. bude proveden průzkum skutečného stavu a 
příprav příslušných stupňů projektové dokumentace a z tohoto důvodu se realizace akce 
posouvá do roku 2017. Předpokládá se, že realizační náklady několikanásobně přesáhnou 
původně schválený rozpočet.  
 
Vzdělávání a školské služby 
Oprava kanalizace ZŠ Vojanova - akce byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 1 322 
tis. Kč byly převedeny z odboru místního hospodářství a majetku města na kapitolu odboru 
rozvoje. Upravený rozpočet ve výši 1 322 tis. Kč byl k 30. 6. 2016 zcela vyčerpán. 
 
Kultura, církve a sdělovací prostředky 
Rekonstrukce památníku vojáků padlých v bojích I. světové války – akce byla zahájena 
v roce 2015 a byla dokončena začátkem června 2016. Na tuto akci je pro rok 2016 přidělena 
dotace z Ministerstva obrany ČR ve výši 492 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 615 tis. Kč 
byl navýšen z rezervy města o 117 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 732 tis. Kč byl 
vyčerpán v červenci t. r. 
 
Tělovýchova a zájmová činnost 
Akce Dům dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344 – bezbariérové úpravy byla 
dokončena.  Fakturace bude probíhat ve II. pololetí roku 2016. Na tuto akci byla poskytnuta 
dotace ve výši 1 388 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 1 289 tis. Kč byl navýšen ze zdrojů 
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hospodaření roku 2015 o 1 300 tis. Kč, dále byly z rezervy města převedeny finanční 
prostředky ve výši 134 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 723 tis. Kč bylo k 30. 6. 2016 
vyčerpáno 2 391 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 332 tis. Kč budou vyčerpány ve 
II. pololetí 2016.

b) zahajované akce

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 
Na akci Rekonstrukce kotců na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín -  Staré Město je zpracována 
projektová dokumentace. Akce bude zahájena v 7/2016. Na tuto akci byly převedeny 
finanční prostředky z odboru životního prostředí, a to z darů na činnost útulku pro toulavá a 
opuštěná zvířata ve výši 665 tis. Kč a 95 tis. Kč z provozního rozpočtu položky ozdravování 
hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče. Z upraveného 
rozpočtu ve výši 760 tis. Kč bylo k 30. 6. 2016 vyčerpáno 52 tis. Kč na zpracování projektové 
dokumentace. Zbývající finanční prostředky ve výši 708 tis. Kč budou vyčerpány ve II. 
pololetí 2016.  

Doprava 
Obnova historické části Podmokel - změna organizace dopravy – PD - jedná se 
o zajištění projektové dokumentace. Schválený rozpočet ve výši 94 tis. Kč byl navýšen
z výsledku hospodaření roku 2015 o 100 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 194 tis. Kč
bylo k 30. 6. 2016 vyčerpáno 123 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 71 tis. Kč
budou vyčerpány ve II. pololetí 2016.

Prodloužení komunikace ul. Ovocná – dofinancování PD + realizace – projektová 
dokumentace je dokončena. Výběrové řízení a realizace akce proběhne v návaznosti na akci 
v investorství ŘSD. Předpokládaný termín je 12/2016. Schválený rozpočet byl navýšen 
ze zdrojů hospodaření roku 2015 o 177 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1 677 tis. Kč 
nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2016. 

Akce Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu byla zahájena 
v 6/2016 a bude dokončena v 11/2016. Na tuto akci byla přislíbena dotace ve výši 11 004 tis. 
Kč z Ministerstva dopravy ČR a spolufinancování SVS, a.s. ve výši 1 176 tis. Kč. Schválený 
rozpočet ve výši 2 568 tis. Kč byl navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2015 o 14 546 tis. Kč. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 17 114 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude 
probíhat ve II. pololetí 2016. 

Přechod pro chodce 2. polské armády - schválený rozpočet ve výši 330 tis. Kč byl snížen 
o 121 tis. Kč, které byly převedeny na akci Úprava přechodu pro chodce ul. Teplická.
Z upraveného rozpočtu ve výši 209 nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude probíhat
ve II. pololetí 2016, kdy bude dokončena projektová dokumentace, která je jedním
z podkladů pro podání žádosti o dotaci na rok 2017.

Úprava přechodu pro chodce na silnici I/13, ul. Teplická, Děčín – Bynov – na zajištění 
projektové dokumentace, která je pokladem pro podání žádosti o dotaci v roce 2016 bylo 
rozpočtovým opatřením převedeno z akce Přechod pro chodce 2. polské armády 121 tis. Kč. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 121 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude 
probíhat ve II. pololetí 2016. 

Akce Oprava mostu DC—019P Lesná byla dokončena. Upravený rozpočet ve výši 1 202 
tis. Kč byl k 30. 6. 2016 zcela vyčerpán. 

Akce Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod byla zahájena 4/2015 
a bude dokončena 8/2016, a to v závislosti na akci, kterou provádí SVS, a.s. Na tuto akci 
bylo z výsledku hospodaření roku 2015 vyčleněno 3 574 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu 
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ve výši 3 574 tis. Kč bylo k 30. 6. 2016 vyčerpáno 955 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky 
ve výši 2 619 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2016.  
 
Oprava mostu DC- 018P, Lesná - akce byla dokončena. Upravený rozpočet ve výši 882 tis. 
Kč byl k 30. 6. 2016 zcela vyčerpán. 
 
PD rekonstrukce lávky přes východní nádraží – projektová dokumentace je jedním 
z podkladů pro podání žádosti o dotaci na rok 2016. Na tuto akci byly vyčleněny finanční 
prostředky z výsledku hospodaření roku 2015 ve výši 203 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu 
ve výši 203 tis. Kč bylo k 30. 6. 2016 vyčerpáno 30 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky  
ve výši 173 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2016.  
  
Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce mostu u Promptusu je zpracována. 
V současné době probíhá stavební řízení. Následně bude probíhat výběrové řízení 
na zhotovitele stavby. Z výsledku hospodaření roku 2015 bylo na akci vyčleněno 15 000 tis. 
Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 15 000 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Byl vystaven 
dobropis za nevyužité věcné břemeno ve výši 36 tis. Kč. Finanční prostředky pravděpodobně 
nebudou vyčerpány.  
 
Příspěvek SŽDC, s. o. na bezbariérový přístup v žst. Pr. Žleb a přístupový chodník 
k nástupišti železniční dopravní cesty zřejmě nebude SŽDC poskytnut. Ze zdrojů 
hospodaření roku 2015 bylo na akci vyčleněno 1 500 tis. Kč, v průběhu pololetí bylo 
rozpočtovým opatřením převedeno 24 tis. Kč na zajištění projektové dokumentace 
optimalizace kapacit azylového domu, 154 tis. Kč do provozní části rozpočtu na opravu MK 
Labská + zálivy MAD Tyršova a 48 tis. Kč bylo převedeno na obnovu komunikací na hřbitově 
Folknáře 2. a 3. etapa. Upravený rozpočet ve výši 1 274 tis. Kč zřejmě nebude vyčerpán.   
 
Na akci Rekonstrukce mostu DC-004L Oldřichovská byla zpracována projektová 
dokumentace, po dodání upravené projektové dokumentace podle požadavku SČVK bude 
vypsáno výběrové řízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 5 000 tis. Kč, který byl poskytnut 
z výsledku hospodaření roku 2015, bylo vyčerpáno 59 tis. Kč.  
 
Bezbariérové úpravy ul. Lipová, Příkrá – na tuto akci byly finanční prostředky poskytnuty 
z rezervy města, akce probíhá. Čerpání proběhne po dokončení. 
 
 
Vodní hospodářství 
Oprava dešťové kanalizace ul. Jelení, Děčín Horní Oldřichov - akce byla dokončena. 
Upravený rozpočet ve výši 799 tis. Kč byl k 30. 6. 2016 zcela vyčerpán. Finanční prostředky 
na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015. 
 
Oprava dešťové kanalizace V Sídlišti, Děčín 32 - akce byla dokončena 6/2016. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 1 242 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Fakturace bude 
probíhat ve II. pololetí 2016. Finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů 
hospodaření roku 2015. 
 
Akce Výměna dešťové kanalizace Maxičky – v současné době probíhá projektová 
příprava, výběrové řízení na zhotovitele akce bude vypsáno v září 2016. Z upraveného 
rozpočtu ve výši 600 tis. Kč nebylo dosud čerpáno. Finanční prostředky na tuto akci byly 
vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015. 
 
Na akci Odvedení dešťových vod p.p.č. 761/10, k.ú. Bynov byly finanční prostředky  
ve výši 339 tis. Kč vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015. Z kapitoly odboru místního 
hospodářství a majetku města byly převedeny po zajištění projektové přípravy na odbor 
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rozvoje. Akce bude zahájena 7/2016. Z upraveného rozpočtu ve výši 339 tis. Kč nebylo 
k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2016. 

Akce Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k. ú. Vilsnice probíhá. Finanční prostředky 
na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015. Čerpání předpokládáme 
po dokončení akce ve II. pololetí t. r. 

Vzdělávání a školské služby 
Akce MŠ Krásný Studenec – oprava střechy a zateplení tří stěn byla dokončena, 
upravený rozpočet ve výši 765 tis. Kč byl zcela vyčerpán. Finanční prostředky ve výši 789 tis. 
Kč byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015, dále bylo rozpočtovým opatřením 24 tis. 
Kč převedeno do provozní části rozpočtu na opravu MK Labská + zálivy MAD Tyršova.  

Zateplení ZŠ a MŠ Na Pěšině - jedná se o zpracování projektové dokumentace. Finanční 
prostředky ve výši 65 tis. Kč byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015. Z upraveného 
rozpočtu ve výši 65 tis. Kč bylo k 30. 6. 2016 vyčerpáno 30 tis. Kč. Zbývající finanční 
prostředky ve výši 35 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2016.  

Akce Rekonstrukce a úprava akustických podmínek tělocvičny ZŠ Tyrše byla zahájena 
v roce 2015. Částka ve výši 1 999 tis. Kč byla financována ze zdrojů hospodaření roku 2015, 
v průběhu I. pololetí t. r. bylo převedeno 14 tis. Kč do provozní části rozpočtu na opravu MK 
Labská + zálivy MAD Tyršova. Upravený rozpočet ve výši 1 985 tis. Kč byl k 30. 6. 2016 
zcela vyčerpán. 

Tělovýchova a zájmová činnost 
Ze zdrojů hospodaření roku 2015 bylo na zpracování projektové dokumentace 
na Multifunkční hřiště u zimního stadionu vyčleněno 354 tis. Kč. K 30. 6. 2016 bylo 
vyčerpáno 48 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 306 tis. Kč budou vyčerpány 
ve II. pololetí 2016.  

ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště – PD – z upraveného rozpočtu ve výši 250 tis. Kč nebylo 
k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2016. Finanční prostředky byly 
vyčleněny z výsledku hospodaření roku 2015. 

Plavecký areál – realizace venkovního tobogánu – nyní se zpracovává projektová 
dokumentace na oba tobogány. Z upraveného rozpočtu ve výši 3 000 tis. Kč nebylo čerpáno. 
Finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015. 
Zimní stadion – PD na opravu střechy – v současné době probíhá zpracování projektové 
dokumentace. Z upraveného rozpočtu ve výši 300 tis. Kč nebylo čerpáno. 

Zimní stadion – výměna osvětlení – probíhá výběrové řízení. Z upraveného rozpočtu 
ve výši 1 200 tis. Kč bylo vyčerpáno 51 tis. Kč za projektovou dokumentaci. Finanční 
prostředky na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015. 

Hala Maroldova – výměna osvětlení - probíhá výběrové řízení. Z upraveného rozpočtu 
ve výši 800 tis. Kč bylo vyčerpáno 51 tis. Kč za zpracovanou projektovou dokumentaci. 
Finanční prostředky na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015. 

Akce Zimní stadion – reko kabin a regenerace – II. etapa nebyla MŠMT podpořena 
a nebude tudíž realizována. Finanční prostředky na povinnou spoluúčast k dotaci na tuto 
akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015, bude navrženo jejich vynaložení 
na jiné výdaje. 
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Bydlení, komunální služby a územní rozvoj  
Akce Úprava sítě VO – ul. Hraniční, Třebovská, Václavovská, Chrástecká, Na Kopečku 
byla zahájena a dokončena v roce 2015. Finanční ukončení akce proběhlo v roce 2016. 
Z výsledku hospodaření roku 2015 bylo na financování akce vyčleněno 430 tis. Kč. Upravený 
rozpočet byl zcela vyčerpán. 
 
Akce Obnova komunikací na hřbitově Folknáře – 2. a 3. etapa byla dokončena 7/2016. 
Z výsledku hospodaření roku 2015 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 648 tis. Kč  
a z příspěvku SŽDC, s. o. na bezbariérový přístup v žst. Pr. Žleb a přístupový chodník 
k nástupišti železniční dopravní cesty bylo převedeno 48 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu  
ve výši 696 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2016. 
 
Výměna vchodových dveří v objektu Střelnice bude ukončena 8/2016. Z výsledku 
hospodaření roku 2015 bylo na výměnu vchodových dveří vyčleněno 387 tis. Kč. K 30. 6. 
2016 nebylo čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2016. 
 
Na akci Odvlhčení objektu restaurace Pastýřská stěna je zpracována projektová 
dokumentace, nyní probíhá výběrové řízení. Realizace začne v září 2016.  Z rezervy města 
bylo na financování akce vyčleněno 637 tis. Kč, zatím nebylo čerpáno.  
 
Rekonstrukce obj. čp. 445, k.ú. Děčín, ul. 17. listopadu – pozastávka jedná se  
o pozastávku ve výši 35 tis. Kč, která byla k 30. 6. 2016 v plné výši vyčerpána.  
 
Rozpočet na akci Revitalizace panelového sídliště Děčín – Březiny – dofinancování PD 
+ 1. etapa byl schválen ve výši 10 317 tis. Kč, z výsledku hospodaření roku 2015 bylo 
poskytnuto 20 104 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 30 421 tis. Kč bylo k 30. 6. 2016 
vyčerpáno 1 002 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky budou vyčerpány ve II. pololetí 2016.  
 
Obnova historické části Podmokel – rekonstrukce veřejného prostranství – PD – 
projektová dokumentace by měla být dokončena 11/2016. Ze schváleného rozpočtu ve výši 
2 000 tis. Kč bylo k 30. 6. 2016 vyčerpáno 70 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši  
1 930 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2016.  
 
Ochrana životního prostředí 
Na zajištění projektové dokumentace ZOO Děčín Stará farma – PD, která by měla být 
dokončena 11/2016, bylo ze zdrojů hospodaření roku 2015 vyčleněno 266 tis. Kč. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 266 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude 
probíhat ve II. pololetí 2016. 
Projektová dokumentace na akci Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum 
by měla být dokončena 10/2016. Z upraveného rozpočtu ve výši 224 tis. Kč nebylo  
k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2016. Finanční prostředky  
na tuto akci byly vyčleněny ze zdrojů hospodaření roku 2015. 
 
Na akci Dětské hřiště Škroupova Děčín II byly finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč 
vyčleněny z výsledku hospodaření roku 2015. V I. pololetí t. r. byla připravena vizualizace 
hřiště, zpracována projektová dokumentace a nyní odbor stavební úřad vyřizuje územní 
souhlas. Předpokládaný termín dokončení hřiště je 10/2016. Z upraveného rozpočtu ve výši 
300 tis. Kč nebylo čerpáno. 
 
Na akci Dětské hřiště Škrabky Děčín IV byly finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč 
vyčleněny z výsledku hospodaření roku 2015. V I. pololetí t. r. proběhla anketa mezi 
obyvateli o podobě hřiště, byla zpracována projektová dokumentace a nyní odbor stavební 
úřad vyřizuje územní souhlas. Předpokládaný termín dokončení hřiště je 10/2016. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 100 tis. Kč nebylo čerpáno. Na tuto akci má město přislíbený 
dar ve výši 100 tis. Kč. 
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Sociální služby 
Na zpracování Projektové dokumentace na rekonstrukci Bowlingu Křešice za účelem 
vzniku samostatného DZR byly finanční prostředky ve výši 2 520 tis. Kč převedeny 
ze schváleného rozpočtu odboru místního hospodářství a majetku města. Dotace na tuto 
akci nebyla přiznána. Z upraveného rozpočtu ve výši 2 520 tis. Kč bylo k 30. 6. 2016 
vyčerpáno 339 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 2 181 tis. Kč pravděpodobně 
nebudou v roce 2016 vyčerpány.  

Projektová dokumentace „Optimalizace kapacit azylového domu“ by měla být 
dokončena 10/2016. Finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly převedeny z kapitoly 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví. V rámci kapitoly odboru rozvoje byly převedeny 
finanční prostředky ve výši 24 tis. Kč z příspěvku SŽDC, s. o. na bezbariérový přístup v žst. 
Pr. Žleb a přístupový chodník k nástupišti železniční dopravní cesty. Z upraveného rozpočtu 
ve výši 224 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2016 čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2016. 

Požární ochrana 
Projektová dokumentace Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSHD Děčín Horní Žleb 
by měla být dokončena 8/2016. Finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč byly převedeny 
z provozního rozpočtu JSDH. Z upraveného rozpočtu ve výši 120 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2016 
čerpáno. Čerpání bude probíhat ve II. pololetí 2016. 

Státní správa a územní samospráva 
Akce Rekonstrukce vstupu na Městskou policii vč. opravy střešní římsy a fasády 
budovy řeší bezpečnější vstup na Městskou policii, odstraní nebezpečné padání cihel z části 
střešní římsy a zlepší vzhled celé budovy ze vstupní části. Čerpání finančních prostředků 
bude ve II. pololetí 2016 z důvodu řešení komplexní dislokace dalších pracovišť a jejich 
návaznosti na technickou specifikaci úpravy stávající budovy městské policie a odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, které měly vliv na technické zadání této zakázky. Finanční 
prostředky ve výši 2 000 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2015, v I. pololetí 
nebyly čerpány.  

Sanace části obvodového zdiva budovy B1 odstraní nepříjemnou vlhkost ze suterénních 
prostor budovy – archivu ÚZSVM a úpravu okolí budovy. Čerpání finančních prostředků 
bude ve II. pololetí 2016. Finanční prostředky ve výši 1 100 tis. Kč byly zajištěny z výsledku 
hospodaření roku 2015, v I. pololetí nebyly čerpány. 

Přístřešek u rekreační chaty Tolštejn – finanční prostředky na tuto akci byly převedeny 
z provozní části rozpočtu kapitoly odboru provozního a organizačního. Akce byla ukončena, 
upravený rozpočet ve výši 50 tis. Kč byl zcela vyčerpán.  

ÚROKY Z DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU AJ. 

Ostatní činnosti 
V rámci této položky byly hrazeny, v souladu se smlouvou o úvěru, úroky z dlouhodobého 
úvěru v celkové výši 1 230 tis. Kč. V současné době lze předpokládat, že upravený rozpočet 
na pokrytí těchto výdajů bude dostačující. 

Rezerva ve výši 1 800 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2016. Na základě dosaženého 
výsledku hospodaření za rok 2015 (ZM 31. 3. 2016) byla navýšena o 12 724 tis. Kč, 
k 30. 6. t. r. činí zůstatek této rezervy 49 376 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní 
záležitosti, předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, navýšení rozpočtu 
u nekrytých výdajů schválených v orgánech města a další. 
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VÝKUPY NEMOVITOSTÍ 
 
Schválený rozpočet položky Výkupy nemovitých věcí ve výši 62 tis. Kč byl rozpočtovými 
opatřeními navýšen o 2 344 tis. Kč. Z rezervy města na zpětný odkup pozemku p. č. 2190 k. 
ú. Děčín o 89 tis. Kč, na výkup objektu čp. 630, Teplická ul. a pozemku p. č. 486 v k. ú. 
Podmokly o 2 100 tis. Kč a 155 tis. Kč bylo převedeno z akce Oprava nadjezí a podjezí na 
řece Ploučnici na výkup pozemků p. p. č. 276/46 a 276/47 v k. ú. Březiny u Děčín z majetku 
ČR – Státní pozemkový úřad, které budou dotčeny stavbou Revitalizace sídliště Březiny. 
Z upraveného rozpočtu ve výši 2 406 tis. Kč bylo vyčerpáno 2 251 tis. Kč. 

 
IV. FINANCOVÁNÍ 

 
 
V tabulce č. 6 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních 
prostředků na účtech města k 30. 6. 2016 ve výši 72 144 tis. Kč. 
 
Dále jsou v položce 8124 vyčísleny splátky přijatého úvěru za I. pololetí t. r. v celkové výši   
14 425 tis. Kč. Z této částky uhradilo město řádnou splátku ve výši ve výši 11 312 tis. Kč 
(splátka činí 5 656 tis. Kč čtvrtletně).  Dále částka 3 113 tis. Kč představuje mimořádnou 
splátku ze získané dotace z evropských fondů (část dotace na akci Revitalizace prostoru při 
ulici Tyršova v Děčíně I dle usnesení RM). Roku 2015 město ukončilo čerpání dlouhodobého 
úvěru a až do roku 2019 bude splácet pravidelnými rovnoměrnými splátkami ve výši 5 656 
tis. Kč čtvrtletně. Přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru 
k 30. 6. 2016 je uveden v tab. č. 7.  
 
V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá 
částka -12 750 tis. Kč, kde se jedná v souladu s metodikou MF ČR o proúčtování přenesené 
daňové povinnosti týkající se DPH na úseku úhrad stavebních nebo montážních prací 
realizovaných pro město ve výši 652 tis. Kč a dále kauce a složené jistoty v souvislosti 
s výběrovým řízením na zajištění akcí a služeb ve výši 12 098 tis. Kč.  
 

V. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 
 
Statutární město Děčín v rámci hospodářské činnosti provádí správu bytových a nebytových 
prostor ve vlastnictví města dříve spravovanými dvěma externími správci. Hospodaření 
správy bytového fondu skončilo v  I. pololetí t. r. ziskem ve výši cca 1 761 tis. Kč, a to 
z důvodu překročení plánovaných výnosů i nečerpání nákladů. 
Na opravy bytového fondu bylo vynaloženo v I. pololetí t. r. cca 2 518 tis. Kč, zůstatek 
finančních prostředků na účtu hospodářské činnosti k 30. 6. 2016 činí 12 911 958,39 Kč.   
Podrobné čerpání nákladů, plnění výnosů a hospodářského výsledku včetně komentáře je 
uvedeno v tabulce č. 8. 
                                                 
 
 

                                                VI. OSTATNÍ 
 

Výsledky hospodaření podniků a organizací založených (a.s.) a zřízených (PO) statutárním 
městem Děčín za I. pololetí r. 2016 jsou uvedeny v tabulce č. 9. Z přehledu vyplývá, že ztrátu 
vykázal Dopravní podnik města Děčína, a. s. a příspěvkové organizace Městské divadlo 
Děčín, p. o. a Děčínská sportovní, p. o. 
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Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Dopravního podniku města Děčína, 
a. s. za rok 2015 byla předložena v závěru měsíce června t. r. Výrok auditora konstatuje,
že účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv
a pasiv společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s. k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů
a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s účetními předpisy
platnými v České republice. Výroční zpráva představenstva Dopravního podniku města
Děčín, a. s. byla projednána na valné hromadě dne 28. 6. 2016.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015 likvidovaného podniku 
Bytový podnik Děčín v likvidaci byla předložena zakladateli, tj. městu Děčín až po projednání 
Závěrečného účtu města Děčín za rok 2016 v zastupitelstvu města v závěru měsíce června. 
Výrok auditora konstatuje, že účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný 
a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů a výsledků 
jeho hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy. 

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2015 podniku Technické služby 
Děčín, s. p. v likvidaci nebyla do termínu odevzdání tohoto materiálu likvidátorkou 
předložena.  

OE doporučuje orgánům města výsledky hospodaření za I. pololetí 2016 vzít na vědomí. 
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Tabulka č. 1

(v tis. Kč)
Skutečnost Schválený % plnění

k 30.6. rozpočet k upravenému

2015 na r. 2016 rozpočtu

Provozní příjmy 366 515 670 286 696 715 397 090 57,0
z toho:
         daňové příjmy 295 767 606 750 606 750 319 215 52,6
         nedaňové příjmy 19 330 21 945 22 420 18 430 82,2
         dotace 51 418 41 591 67 545 59 445 88,0
Kapitálové příjmy 22 221 5 600 46 852 42 496 90,7
z toho:
         příjmy z prodeje majetku 1 242 5 600 5 600 1 244 22,2
         investiční transfery 20 979 0 41 252 41 252 100,0
PŘÍJMY CELKEM 388 736 675 886 743 567 439 586 59,1
Provozní výdaje 310 454 614 762 654 044 321 979 49,2
Kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) celkem 32 337 37 085 177 157 18 288 10,3
z toho:
         strojní akce 13 047 8 500 10 827 2 092 19,3
         rozestavěné akce 12 131 4 394 5 790 3 793 65,5
         zahajované akce 4 770 19 329 105 758 8 922 8,4
         úroky z dlouhodobého úvěru aj. 2 184 3 000 3 000 1 230 41,0
         rezerva 0 1 800 49 376 0 0,0
         výkupy nemovitostí 205 62 2 406 2 251 93,6
VÝDAJE CELKEM 342 791 651 847 831 201 340 267 40,9
FINANCOVÁNÍ , tj.
rozdíl mezi příjmy a výdaji -45 945 -24 039 87 634 -99 319 x

Rekapitulace 

příjmů, výdajů a financování k 30.6.2016

Ukazatel
Upravený rozpočet 

k 30.6.2016

Skutečnost k 30.6. 

2016

–
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Tabulka č. 2

(v tis. Kč)
Upravený % plnění

Zodp. rozpočet k upravenému

odbor k 30.6.2016 rozpočtu

295 767 606 750 606 750 319 215 52,6

OE 124 275 264 500 264 500 140 075 53,0

1111 57 552 122 500 122 500 65 362 53,4
1112 423 4 000 4 000 1 538 38,5
1113 6 555 13 000 13 000 6 425 49,4
1121 53 693 125 000 125 000 61 925 49,5
1122 6 052 x x 4 825 x

OE 117 648 257 000 257 000 125 354 48,8

1211 117 648 257 000 257 000 125 354 48,8
24 686 42 250 42 250 25 199 59,6

1334 OZP 3 x x 15 x
1335 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1
1340 OE 11 751 21 500 21 500 11 732 54,6
1341 OE 1 055 1 300 1 300 1 063 81,8
1342 OE 96 300 300 75 25,0
1343 OSC 1 029 1 600 1 600 892 55,8
1345 OE 114 250 250 105 42,0
1351 OE 1 076 2 000 2 000 1 305 65,3
1353 OSC 621 1 300 1 300 690 53,1
1355 OE 8 375 14 000 14 000 9 138 65,3
1359 OE 565 x x 184 x

OE 8 332 15 000 15 000 8 359 55,7

1361 8 332 15 000 15 000 8 359 55,7
OE 20 826 28 000 28 000 20 228 72,2

1511 20 826 28 000 28 000 20 228 72,2
19 330 21 945 22 420 18 430 82,2

7 223 12 364 12 364 7 569 61,2

1014 2111 OZP 134 330 330 261 79,1
2219 2111 MP 2 469 4 900 4 900 2 924 59,7
2219 2111 OPO 1 128 2 000 2 000 1 151 57,6
2229 2111 OMH odklizení a likvidace vraků 1 x x 2 x
3319 2111 OŠK -26 100 100 -25 x
3612 2111 OMH 17 34 34 17 50,0
3613 2111 OMH 195 198 198 119 60,1
3632 2111 OMH 747 955 955 813 85,1
3639 2111 OMH 28 35 35 29 82,9

daň z příjmů právnických osob za město

odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF

ostatní odvody z vybraných činností

komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC

odvod z loterií - dílčí odvod z VHP

pohřebnictví - služby

správní poplatky
Majetkové daně

daň z nemovitých věcí
Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmy z vlastní činnosti 

veterinární péče - služby útulku
komunikace - parkovací automaty
komunikace - parkovací karty

Městský rezervační systém
nájem bytů - služby
nebytové hospodářství - služby

Třída 1 - daňové příjmy

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

Provozní rozpočet - příjmy

Schválený 

rozpočet na rok 

2016

Skutečnost k 

30.6.2016Paragraf Položka
Skutečnost k 

30.6.2015

daň z příjmů právnických osob 

Správní poplatky

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
daň z přidané hodnoty

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

poplatky za komunální odpad
poplatek ze psů
poplatek za rekreační pobyt
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek z ubytovací kapacity
odvod z loterií a podobných her kromě výher. hracích přístrojů
příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti
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Upravený % plnění

Zodp. rozpočet k upravenému

odbor k 30.6.2016 rozpočtu

Schválený 

rozpočet na rok 

2016

Skutečnost k 

30.6.2016Paragraf Položka
Skutečnost k 

30.6.2015

3639 2111 SMS 25 90 90 56 62,2
3639 2111 OE 6 12 12 6 50,0
3725 2111 OMH 1 664 3 200 3 200 1 793 56,0
6171 2111 OPO 204 510 510 414 81,2
3745 2111 OMH 631
2143 2112 OPO prodej reklamních předmětů x x x 9 x

2 825 4 171 4 171 3 640 87,3

3639 2119 OMH 706 600 600 1 193 198,8
3639 2131 OMH 1 551 2 100 2 100 1 961 93,4
2232 2132 OMH 1 1 1 1 100,0
3612 2132 OMH 50 99 99 42 42,4
3613 2132 OMH 201 689 689 167 24,2
3631 2132 OMH 0 90 0 0 x
3632 2132 OMH 229 455 455 190 41,8
3639 2132 OMH 0 52 0 0 x
3745 2132 OMH 78 65 0 0 x
6171 2132 OPO 9 20 20 34 170,0
2144 2132 OMH ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely x 207 52 25,1

OE 952 200 200 688 344,0

6310 2141 263 200 200 5 2,5
6310 2142 příjmy z podílu na zisku a dividend 659 x x 659 x
6171 2143 kursové rozdíly v příjmech 30 x x 24 x

4 968 4 210 4 218 3 333 79,0

2169 2212 OSU ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách 0 5 5 62 1 240,0
2299 2212 OSC ostatní záležitosti v dopravě 1 474 2 300 2 300 1 611 70,0

2212
OMH,

OPO,O
SV

ostatní pokuty x x x 375 x

3769 2212 OZP ostatní správa v ochraně životního prostředí 66 5 5 283 5 660,0
5311 2212 MP bezpečnost a veřejný pořádek 820 1 600 1 600 756 47,3
6171 2212 OSC činnost místní správy 205 300 300 198 66,0
3635 2229 OR HSRD - vratka daru na studii převaděče x x x 17 x
4171 2229 OSV x x x 3 x
4179 2229 OSV x x x 11 x
4189 2229 OSV 2 x x 1 x
4345 2229 OSV x x 8 8 100,0
1039 2229 OŽP 114 x x x x
3321 2229 OŠK 2 245 x x x x
4359 2229 OSV vratky dotací OSV 42 x x 8 x

26 x x x x

6402 2222 ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 26 x x x x
13 x x x x

6171 2310 OPO příjmy z prodeje majetku 13 x x x x
3 323 1 000 1 467 2 900 197,7

veřejné osvětlení - sloupy VO, reklama
pohřebnictví - kaple
komunální služby - ostatní majetek - plakát. plochy, nájemné skříňky MAD
péče o vzhled obcí - zelené plochy
činnost místní správy

Příjmy z finančního majetku
příjmy z finančních operací - úroky

Přijaté sankční platby a vratky transferů

vratky transferů - dotace CSS Děčín, p.o.

Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy

nebytové hospodářství - nebytové prostory

úhrada služeb pro cizí subjekty aj.
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby
využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM, aj.
činnost místní správy - kopírování, služby

Příjmy z pronájmu majetku
komunální služby - věcná břemena
komunální služby - pronájem pozemků
provoz vnitrozemské plavby
bytové hospodářství

vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci
vratky transferů - příspěvek na živobytí

vratky transferů - péče o osobu blízkou

Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

reklamní plnění na dětském hřišti

ostatní přijaté vratky transferů - vratka Lesní úřad, p. o.
ostatní přijaté vratky transferů - vratka Zámek Děčín, p. o.

–
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Upravený % plnění

Zodp. rozpočet k upravenému

odbor k 30.6.2016 rozpočtu

Schválený 

rozpočet na rok 

2016

Skutečnost k 

30.6.2016Paragraf Položka
Skutečnost k 

30.6.2015

2321 214 28 162 578,6
2322 284 97 213 219,6
2324 2 074 500 500 1 638 327,6
2328 neidentifikované příjmy 27 x x 3 x
2329 724 500 842 884 105,0

x x x 300 x

2420 TJ Union Děčín - vrácení půjčky z r. 2015 x x x 300 x
OE 51 418 41 591 67 545 59 445 88,0

51 418 41 591 67 545 59 445 88,0

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem         18 987 41 591 41 591 19 363 46,6
4113 Neinvestiční transfery přijaté od státních fondů 5 x x x x

Sanace skalního masivu v ul. Pod Svahem v Prostředním Žlebu 5 x x x x
4116 18 056 x 12 318 19 654 159,6

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 2 816 x 1 184 1 184 100,0
Úřady práce 2 531 x 4 110 4 635 112,8
Elektronizace služeb statutárního města Děčín x x 848 848 100,0
Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p. o. 297 x 40 40 100,0
Projekt protidrogové politiky 216 x 358 358 100,0
Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na r. 2016 8 135 x 4 908 9 772 199,1
Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za r. 2015 x x 774 774 100,0
Literární cena Vladimíra Vokolka 2016 - 20. Ročník x x 15 15 100,0
Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 94 x 80 160 200,0
Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 13 x 1 1 100,0
Dotace na výkon sociální práce x x x 1 580 x
Podpora prevence kriminality 1 150 x x 287 x
Efektivní úřad 111 x x x x
Zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel 36 x x x x
Sanace skalního masivu v ul. Pod Svahem v Prostředním Žlebu 79 x x x x
Zámecké interiéry v Sasku a Čechách 135 x x x x
Úřad otevřený veřejnosti 30 x x x x
Přechod Městské knihovny Děčín ze systému UNIMARC na MARC21 81 x x x x
Zabezpečení provozu K-centra 60 x x x x
Následná péče Děčín 251 x x x x
Prevence je správná cesta 89 x x x x
Podpora znevýhodněných osob v SMS 902 x x x x
Péče o válečné hroby 540 x x x x
Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně 490 x x x x

4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 60 x x x x
4122 14 300 x 13 513 20 305 150,3

Zabezpečení lékařské pohotovostní služby 1 405 x 1 405 1 938 137,9
Zajištění služeb denního stacionáře a chráněného bydlení v roce 2015 x x 100 100 100,0
Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 x x 327 327 100,0
Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách 
děčínského zámku, I. etapa x x 306 306 100,0

Přijaté splátky půjčených prostředků

přijaté pojistné náhrady
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

ostatní nedaňové příjmy j. n.

Třída 4 - přijaté dotace

Neinvestiční přijaté transfery

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

přijaté neinvestiční dary

– 41 –



Upravený % plnění

Zodp. rozpočet k upravenému

odbor k 30.6.2016 rozpočtu

Schválený 

rozpočet na rok 

2016

Skutečnost k 

30.6.2016Paragraf Položka
Skutečnost k 

30.6.2015

Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program x x 350 350 100,0
Dotace na sociální služby určené CSS Děčín, p. o. pro rok 2016 7 698 x 9 258 15 429 166,7
Zajištění regionálních funkcí Městské knihovny Děčín, p. o. 1 530 x 1 520 1 520 100,0
Volný čas 2016 x x 125 125 100,0
Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016 x x 22 22 100,0
Sportovní akce dětí a mládeže x x 30 30 100,0
Dotace na projekt "Noc snů" x x 70 70 100,0
Dotace na Městské slavnosti x x x 88 x
Účelová dotace k úhradě škod souv. s povodněmi v červnu 2013 (Fond 
solidarity EU) 3 057 x x x x
Čajový pavilón v zámeckých zahradách 196 x x x x
Výsadba stromů a okrasných dřevin na pozemku ZŠ a MŠ Školní 40 x x x x
Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Máchovo nám. 334 x x x x
Mladé Labe 2015 40 x x x x

4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 10 x 123 123 100,0
Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I x x 41 41 100,0
Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195 x x 82 82 100,0
Revitalizace nádvoří děčínského zámku 10 x x x x
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM 366 515 670 286 696 715 397 090 57,0

–
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Tabulka č. 2a)

    (v tis. Kč)
 

SR plnění plnění % plnění časový - výpadek 
na rok za měsíc za období k SR rozpočet + navýšení
2016 6/2016 01-6/2016  (v %)

2015 6/2015 01-6/2015

4 112   

DPFO 122 500 12 342 65 362 53,4 61 250 -3 948   

 - ZČ 106,7%

123 000 10 144 57 552 46,8 61 500 93,6%

-462   

DPFO 4 000 0 1 538 38,5 2 000 -2 577   

 - ze SVČ 76,9%

6 000 0 423 7,1 3 000 14,1%

-75   

DPFO 13 000 1 120 6 425 49,4 6 500 755   

 z kap. výnosů 98,8%

11 600 1 042 6 555 56,5 5 800 113,0%

-575   

DPPO 125 000 24 716 61 925 49,5 62 500 -2 958   

99,1%

113 300 21 057 53 692 47,4 56 650 94,8%

-3 146   

DPH 257 000 18 393 125 354 48,8 128 500 -4 352   

97,6%

244 000 13 851 117 648 48,2 122 000 96,4%

6 228   

DN 28 000 19 393 20 228 72,2 14 000 7 076   

144,5%

27 500 19 605 20 826 75,7 13 750 151,5%

Vybrané 6 082   

549 500 75 964 280 832 51,1 274 750 -6 004   

celkem 102,2%

525 400 65 699 256 696 48,9 262 700 97,7%

  

Vysvětlivky:
SR      schválený  rozpočet
DPFO-ZČ      daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
DPFO ze SVČ      daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
DPFO z kap.výn.      daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
DPPO      daň z příjmů právnických osob
DPH      daň z přidané hodnoty
DN      daň z nemovitých věcí

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ   k  30. 6. 2016

   daň

– 43 –



Tabulka č. 2b)

    (v tis. Kč)

SR plnění plnění % plnění časový - výpadek
na rok za měsíc za období k SR rozpočet + navýšení
2016 7/2016 01-7/2016  (v %)

2015 7/2015 01-7/2015

6 437   

DPFO 122 500 12 533 77 895 63,6 71 458 -3 279

- ZČ 109,0%

123 000 10 919 68 471 55,7 71 750 95,4%

1 814   

DPFO 4 000 2 609 4 147 103,7 2 333 -1 908

- ze SVČ 177,7%

6 000 1 169 1 592 26,5 3 500 45,5%

253   

DPFO 13 000 1 411 7 836 60,3 7 583 1 196   

 z kap. výnosů 103,3%

11 600 1 408 7 963 68,6 6 767 117,7%

17 335   

DPPO 125 000 28 327 90 252 72,2 72 917 15 783   

123,8%

113 300 28 182 81 874 72,3 66 091 123,9%

-4 400

DPH 257 000 20 163 145 517 56,6 149 917 -5 375

97,1%

244 000 19 310 136 958 56,1 142 333 96,2%

4 631   

DN 28 000 736 20 964 74,9 16 333 5 874   

128,4%

27 500 1 090 21 916 79,7 16 042 136,6%

Vybrané 26 069   

549 500 65 779 346 611 63,1 320 542 12 291   

celkem 108,1%

525 400 62 078 318 774 60,7 306 483 104,0%

Vysvětlivky:
SR  schválený  rozpočet
DPFO-ZČ  daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
DPFO ze SVČ  daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
DPFO z kap.výn.  daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
DPPO  daň z příjmů právnických osob
DPH  daň z přidané hodnoty
DN  daň z nemovitých věcí

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ   k  31. 7. 2016

   daň
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Tabulka č. 2c)

(v tis. Kč)
Skutečnost 

2012
Skutečnost 

2013
Skutečnost 

2014
Skutečnost 

2015 SR 2016 Skutečnost k 
30.06.2016

% plnění ke 
SR

Místní popl. za VHP a VLT 603 713 5 x x x x
Odvod části výtěžku z 
provozování loterií 1 705 0 x x x x x
Odvod z loterií a podobných 
her kromě z VHP 1 514 2 340 1 925 2 168 2 000 1 305 65,3%
Odvod z loterií - dílčí odvod z 
VHP 19 108 17 163 18 844 17 247 14 000 9 138 65,3%  
Správní poplatek 2 716 230 283 280 110

Celkem 25 646 20 446 21 057 19 695 16 000 10 553 66,0%

 

 

Přehled celkových příjmů z hazardu
v letech 2012 - 2016
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Odvod části výtěžku z provozování
loterií

Odvod z loterií a podobných her
kromě z VHP

Odvod z loterií - dílčí odvod z VHP
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Tabulka č. 3

(v tis. Kč)
Upravený % plnění

Zodp. rozpočet k upravenému

odbor k 30.6.2016 rozpočtu

Třída 3 - kapitálové příjmy 1 242 5 600 5 600 1 244 22,2

1 242 5 600 5 600 1 244 22,2

3639 3111 OMH prodej pozemků a ostatní 881 2 500 2 500 1 244 49,8
3612 3112 OMH bytové hospodářství - prodej domů a bytů x 3 100 3 100 0 0,0
6171 3113 OPO prodej aut 61 x x x x
2219 3129 OR záloha na akci IPRM Revitalizace prostor ul. Tyršova, Dč. I 300 x x x x

Třída 4 - investiční dotace 20 979 41 252 41 252 100,0

4213 OE 24 x 2 2 100,0
v tom: MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a výměna výplní 

otvorů x x 2 2 100,0
Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb 24 x

4216 OE 413 x 20 703 20 703 100,0
v tom: Elektronizace služeb statutárního města Děčín x x 5 303 5 303 100,0

4. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město x x 13 973 13 973 100,0
MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a výměna výplní 
otvorů x x 39 39 100,0
DDM Děčín IV, Teplická 344 - bezbariérové úpravy x x 1 388 1 388 100,0
Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb 413 x

4223 OE 20 542 x 20 547 20 547 100,0
v tom: Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I x x 7 561 7 561 100,0

Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195 x x 6 001 6 001 100,0
Revitalizace zázemí zámeckého areálu x x 6 985 6 985 100,0
Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická ul. 20 542 x x x x
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 22 221 5 600 46 852 42 496 90,7

31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

Skutečnost k 

30.6.2016

Kapitálový rozpočet - příjmy

Par. Pol.
Schválený 

rozpočet na 

rok 2016

Skutečnost k 

30.6.2015

–
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Tabulka č. 4

v tis. Kč
Zodpovědný Upravený % plnění

Par. odbor rozpočet k upravenému

k 30.6.2016 rozpočtu

10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství OŽP 774 1 620 1 995 1 311 65,7

1014
362 1 100 1 005 412 41,0

1037 107 20 101 10 9,9
1039 305 500 889 889 100,0

21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 788 2 000 2 015 917 45,5

2141 OSČ x 15 0 x
2143 OPO 788 2 000 2 000 917 45,9

propagační činnost,rozvojové záměry aj. 436 1 200 1 200 680 56,7
infocentrum 352 400 400 137 34,3
osobní lodní doprava 0 400 400 100 25,0

22 - doprava 40 265 94 470 97 438 48 218 49,5

2212 15 513 42 000 44 300 21 252 48,0
OMH 4 220 18 000 16 939 6 151 36,3
OR 1 070 3 575 2 385 66,7

OMH 10 223 24 000 23 786 12 716 53,5
2219 MP 44 200 200 91 45,5

44 200 200 91 45,5
2221 OMH 23 903 48 500 49 173 25 973 52,8

23 500 47 500 45 500 23 300 51,2
x 2 673 2 673 100,0

403 1 000 1 000 0 0,0
2229 476 2 955 2 990 776 26,0

OMH 5 50 50 0 0,0
OMH 237 2 000 2 000 390 19,5
OSČ 0 30 65 20 30,8
OMH 98 600 600 251 41,8
OMH 136 275 275 115 41,8

2232 OMH 193 815 775 126 16,3
58 510 470 9 1,9

135 305 305 117 38,4
2242 OPO 136 x x x x

136 x x x x
23 - vodní hospodářství 412 1 330 1 791 759 42,4

2310 OMH 3 30 30 0 0,0
2321 203 600 750 365 48,7

OMH 203 600 750 365 48,7
2333 72 400 400 48 12,0

OMH 72 400 400 48 12,0
2341 OMH 134 300 611 346 56,6

Skutečnost k 

30.6.2016

úpravy drobných vodních toků
úpravy vodních toků, oprava břehů

nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení

provoz vnitrozemské plavby
přívoz Dolní Žleb
přístavní můstky

pitná voda 
odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

čištění odpadních vod

Provoz veřejné železniční dopravy
obnovení provozu trati č. 132

ostatní záležitosti v silniční dopravě 
odtahy autovraků
dopravní značení aj.
znalecké posudky, nájemné aj.
dopravní světelná signalizace
pohotovostní služby

provoz parkovacích automatů
provoz veřejné silniční dopravy

kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících
kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek r. 2015
oprava a údržba přístřešků MAD

cestovní ruch

silnice
opravy a údržba MK, mostků, propustků
opravy a údržba MK, mostků, propustků
zimní údržba komunikací, čištění města

ostatní zál. pozemních komunikací 

Provozní rozpočet - výdaje

Schválený 

rozpočet na rok 

2016

ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární 
péče
celospolečenské funkce lesů
Lesní úřad Děčín, p. o.

vnitřní obchod

Skutečnost 

k 30.6.2015

– 47 –



Zodpovědný Upravený % plnění

Par. odbor rozpočet k upravenému

k 30.6.2016 rozpočtu

Skutečnost k 

30.6.2016

Schválený 

rozpočet na rok 

2016

Skutečnost 

k 30.6.2015

31, 32 - vzdělávání a školské služby 34 679 70 744 71 285 35 641 50,0

OŠK 50 220 530 132 24,9
OŠK 34 629 70 524 70 755 35 509 50,2

3111 OŠK 5 929 12 282 12 282 6 109 49,7
0 70 70 0 0,0

5 929 12 212 12 212 6 109 50,0
1 734 3 623 3 623 1 811 50,0
1 276 2 645 2 645 1 325 50,1
1 083 2 115 2 115 1 058 50,0
1 836 3 829 3 829 1 915 50,0

3113 27 248 55 207 55 748 27 879 50,0
OŠK 0 100 100 22 22,0

inkluze do škol OŠK x x 250 0 0,0
OŠK 27 248 55 107 55 338 27 797 50,2

3 580 7 231 7 231 3 619 50,0
2 052 4 000 4 000 2 002 50,1
1 588 3 324 3 384 1 722 50,9
2 686 5 894 5 894 2 948 50,0
2 999 5 482 5 482 2 746 50,1
1 968 4 094 4 094 2 048 50,0
1 500 2 883 2 883 1 442 50,0
2 530 5 052 5 074 2 548 50,2
2 748 5 650 5 650 2 824 50,0
2 939 6 029 6 178 3 166 51,2
2 658 5 468 5 468 2 732 50,0

oprava fasádní výplně - ZŠ Kamenická OR x x 60 60 100,0
3141 OŠK 1 452 3 205 3 205 1 603 50,0

1 452 3 205 3 205 1 603 50,0
630 1 310 1 310 656 50,1
822 1 895 1 895 947 50,0

3299 ostatní záležitosti vzdělávání OŠK 50 50 50 50 100,0
50 50 50 50 100,0

33 - kultura, církve a sdělovací prostředky 22 272 41 610 43 627 23 060 52,9

3311 divadelní činnost 4 635 9 265 9 568 4 771 49,9
4 635 9 265 9 568 4 771 49,9

3314 činnosti knihovnické 9 021 14 656 16 365 8 923 54,5
9 021 14 656 16 365 8 923 54,5

z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí 1 530 1 520 1 520 100,0
3319 ostatní záležitosti kultury 2 571 3 990 3 565 2 831 79,4

2 514 3 860 3 435 2 767 80,6
kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.) 1 926 2 490 2 065 1 448 70,1
dotace subjektům v obl. kultury 588 1 370 1 370 1 319 96,3

37 80 80 39 48,8
20 50 50 25 50,0

3321 činnosti památkových ústavů, hradů a zámků 6 043 12 199 12 429 6 373 51,3
rezervační systém

Sládkova 

pedagogické centrum

Městské divadlo Děčín, p. o.

Městská knihovna Děčín, p. o.

ostatní kulturní činnost

kronika

Míru 
Vojanova 

školní stravování
příspěvek ŠJ:

Jungmannova

Na Pěšině
Máchovo nám.
Kosmonautů
Komenského 
Kamenická
Březová

základní školy
provoz ZŠ

příspěvek ZŠ:
Školní
Dr. Miroslava Tyrše
Na Stráni

provoz MŠ
příspěvek MŠ:

Májová
Riegrova
Liliová
Klostermannova

provoz školských zařízení a jiné
příspěvky PO

mateřské školy

–
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Zodpovědný Upravený % plnění

Par. odbor rozpočet k upravenému

k 30.6.2016 rozpočtu

Skutečnost k 

30.6.2016

Schválený 

rozpočet na rok 

2016

Skutečnost 

k 30.6.2015

6 043 12 199 12 429 6 373 51,3
91 1 199 1 199 800 66,7

3322 2 1 500 1 700 162 9,5
OŠK 2 500 700 14 2,0
OMH 0 1 000 1 000 148 14,8

34 - tělovýchova a zájmová činnost 24 548 41 046 42 342 25 654 60,6

3412 15 412 28 010 29 241 15 615 53,4
OŠK 7 770 13 950 15 181 8 008 52,8
OŠK 3 600 6 700 6 700 3 600 53,7
OŠK 100 100 100 100 100,0
OMH 434 860 860 366 42,6
OŠK 1 900 1 900 1 900 1 900 100,0
OMH 1 508 4 500 4 500 1 641 36,5
OMH 100 x x x x

3419 ostatní tělovýchovná činnost OŠK 6 623 7 760 7 760 7 424 95,7
z toho: 3 083 3 630 2 885 2 549 88,4

3 540 4 130 4 875 4 875 100,0
3421 OŠK 2 513 5 100 5 165 2 615 50,6

2 513 5 100 5 165 2 615 50,6
3429 TAJ - PAP 0 176 176 0 0,0

35 - zdravotnictví OSV 821 1 009 2 414 769 31,9

3512 261 509 509 275 54,0
3513 540 500 1 905 494 25,9
3522 Ostatní nemocnice 20

36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 18 450 39 242 42 633 16 743 39,3

3612 38 80 80 0 0,0
OMH 38 80 80 0 0,0

3631 OMH 6 770 17 000 17 000 5 869 34,5
4 472 9 000 9 000 3 794 42,2
2 298 8 000 8 000 2 075 25,9

3632 OMH 2 133 5 250 4 602 1 624 35,3
109 250 250 107 42,8

2 024 5 000 4 352 1 517 34,9
3635 1 235 5 407 5 407 239 4,4

OSÚ 768 3 146 3 146 0 0,0
OR 467 2 261 2 261 239 10,6

3639 8 274 11 505 15 544 9 011 58,0
OMH 58 125 125 25 20,0
OMH 36 145 145 50 34,5
OMH 113 200 200 90 45,0

daň z nabytí nemovitých věcí aj. OMH 99 250 334 77 23,1
OMH 1 268 4 110 4 510 1 608 35,7

z toho: 1 064 3 500 3 900 1 453 37,3
204 610 610 155 25,4

PRIM 6 698 6 625 10 180 7 161 70,3

ostatní majetek
opravy a údržba, provoz, úhrady el. en. 
provoz WC včetně MO

Středisko městských služeb Děčín

pořízení a změny ÚP a ÚAP
ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)

komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
ekologické WC
provoz tržnice vč. nájemného
geoplány, výpisy, znalecké posudky

úhrady za el. energii
opravy veřejného osvětlení včetně PD

pohřebnictví
pohřby bez pozůstalých 
údržba hřbitovů

územní plánování

ostatní zájmová činnost a rekreace

Stomatologická péče
Lékařská služba první pomoci

bytové hospodářství
vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné

veřejné osvětlení

opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.

projekty, průběžná podpora
preferované sporty

využití volného času dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.

sportovní zařízení v majetku obce
Děčínská sportovní, p. o.
Zimní stadion - dotace na provoz
Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz
Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.
Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz

koupaliště Nebočady - dotace

Zámek Děčín, p. o.
z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3

zachování a obnova kulturních památek
 obnova kulturních památek
 obnova kulturních památek
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Zodpovědný Upravený % plnění

Par. odbor rozpočet k upravenému

k 30.6.2016 rozpočtu

Skutečnost k 

30.6.2016

Schválený 

rozpočet na rok 

2016

Skutečnost 

k 30.6.2015

942 2 100 2 100 905 43,1
4 305 3 375 6 029 4 680 77,6
1 451 1 150 2 051 1 576 76,8

OSÚ 2 50 50 0 0,0
37 - ochrana životního prostředí 39 785 86 020 85 457 36 992 43,3

3719 OŽP 0 107 0 0,0
3721 OMH 601 1 650 1 650 546 33,1
3722 OMH 8 701 18 500 18 500 8 742 47,3
3723 OMH 3 566 8 500 8 500 2 616 30,8
3725 OMH 10 067 20 300 18 560 9 488 51,1
3729 OMH 426 1 600 1 600 430 26,9

189 300 300 199 66,3
237 1 300 1 300 231 17,8

3733 monitoring půdy a podzemní vody OŽP 0 20 20 0 0,0
3741 6 800 12 700 13 770 7 670 55,7

OŽP 6 800 12 700 13 770 7 670 55,7
3742 688 1 700 1 700 53 3,1

OŽP x 1 500 1 500 0 0,0
OMH x 200 200 53 26,5

3745 OMH 8 936 20 800 20 800 7 447 35,8
7 905 18 000 18 000 6 492 36,1
1 031 2 800 2 800 955 34,1

3749 OMH 0 250 250 0 0,0
TAJ - PAP 566 x 66 66 100,0

3900 566 x 66 66 100,0
OSV 24 721 28 710 48 198 26 645 55,3

4329 68 240 174 39 22,4
4339 1 056 810 6 911 682 9,9

803 810 458 458 100,0
výkon pěstounské péče 253 6 453 224 3,5

4345 21 616 25 000 38 301 23 432 61,2
21 616 25 000 35 433 23 432 66,1

0 2 868 0 0,0
4349 x 100 100 3 3,0

x 100 100 3 3,0
4359 1 934 2 550 2 702 2 489 92,1

1 930 2 500 2 652 2 481 93,6
4 50 50 8 16,0

4399 47 10 10 0 0,0
nákup tiskopisů na recepty na omamné látky 47 10 10 0 0,0

52 - civilní připravenost na krizové stavy PRIM - KŘ 15 180 360 53 14,7

5212 5 50 100 45 45,0
5272 0 30 80 0 0,0
5273 10 50 80 7 8,8
5279 0 50 100 1 1,0

činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni
ostatní správa v oblasti krizového řízení
záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

komunitní plánování
ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny 
vyklizení bytů po zemřelých aj.

ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

ochrana obyvatelstva

ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
miniškolka 

Centra sociálně rehabilitačních služeb
Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.
OSV - zapojení darů pro sociální účely

ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

 údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.
ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny

39 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
Meziobecní spolupráce v ČR - vratka

43 - sociální služby 
sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Zoologická zahrada Děčín, p. o.
chráněné části přírody
v tom: monitoring skal 

údržba skal
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

 údržba zeleně

sběr a svoz ostatních odpadů
využívání a zneškodňování kom. odpadů
ostatní nakládání s odpady

jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob
provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)

ochrana druhů a stanovišť

odvody  SP a ZP
znalecké posudky, studie

zapojení poplatků za znečišťování ŽP
sběr a svoz nebezpečných odpadů
sběr a svoz komunálních odpadů

provoz
platy
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Zodpovědný Upravený % plnění

Par. odbor rozpočet k upravenému

k 30.6.2016 rozpočtu

Skutečnost k 

30.6.2016

Schválený 

rozpočet na rok 

2016

Skutečnost 

k 30.6.2015

53 - bezpečnost a veřejný pořádek MP 14 545 35 151 35 151 16 218 46,1

5311 14 545 35 151 35 151 16 218 46,1
1 155 3 500 3 500 1 052 30,1
9 989 23 620 23 620 11 317 47,9
3 401 8 031 8 031 3 849 47,9

55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém 1 430 4 630 4 473 1 525 34,1

5512 1 430 4 630 4 473 1 525 34,1
PRIM-JSDH 1 406 3 630 3 473 1 525 43,9

628 1 857 1 700 763 44,9
670 1 445 1 445 662 45,8
107 243 243 99 40,7

1 85 85 1 1,2
OMH 24 1 000 1 000 0 0,0

61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 78 551 164 900 171 962 80 461 46,8

6112 TAJ - PAP 2 340 5 290 5 290 2 415 45,7
37 90 90 29 32,2

1 827 4 080 4 080 1 920 47,1
476 1 120 1 120 466 41,6

6115 volby do zastupitelstev ÚSC TAJ - PAP 1 x x x x
školení, cestovné aj. 1 x x x x

6171 76 210 159 610 166 672 78 046 46,8
OPO 18 339 39 490 40 660 18 155 44,7

60
18 081 38 500 39 670 18 155 45,8

258 990 990 0 0,0
84 x x x x
49 x x x x

125 x x x x
projekt Udržitelná mobilita x 990 990 0 0,0

TAJ - PAP 720 2 025 2 096 927 44,2

720 2 025 2 096 927 44,2
 TAJ - PAP 40 509 84 172 88 179 42 295 48,0

TAJ - PAP 40 131 84 072 88 079 42 295 48,0
378 100 100 0 0,0

projekt Udržitelná mobilita x 100 100 0 0,0
49 x x x x
27 x x x x

268 x x x x
projekt Úřad otevřený veřejnosti 34 x x x x

TAJ - PAP 13 660 28 934 30 252 14 240 47,1

13 542 28 900 30 218 14 240 47,1
118 34 34 0 0,0

projekt Udržitelná mobilita x 34 34 0 0,0

projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska
projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS
projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně

odvody SP a ZP
z toho:
  odvody SP a ZP (ostatní)
  odvody SP a ZP (projekty):

z toho:
  školení, cestovné aj. (ostatní)
platy
z toho:
  platy (ostatní)
  platy (projekty):

činnost místní správy
provoz správy
z toho:
  provoz (ostatní)
  provoz (projekty):

školení, cestovné aj.

školení, cestovné
požární ochrana 

zastupitelstva obcí
provoz
odměny
odvody SP a ZP

projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska
projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS
projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně

odvody SP a ZP

požární ochrana - dobrovolná část
požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH

provoz
platy
odvody SP a ZP

bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie 
provoz
platy
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Zodpovědný Upravený % plnění

Par. odbor rozpočet k upravenému

k 30.6.2016 rozpočtu

Skutečnost k 

30.6.2016

Schválený 

rozpočet na rok 

2016

Skutečnost 

k 30.6.2015

17 x x x x
9 x x x x

80 x x x x
projekt Úřad otevřený veřejnosti 12 x x x x

TAJ - PAP 2 110 4 679 5 175 2 159 41,7
PRIM 263 310 310 270 87,1
OR 609 x x x x

63 - finanční operace OE 6 638 1 500 1 500 5 994 399,6

6399 6 638 1 500 1 500 5 994 399,6
586 1 500 1 500 1 169 77,9

daň z příjmů právnických osob za město 6 052 4 825 x
64 - ostatní činnosti 1 194 600 1 337 953 71,3

6402 OE 1 007 276 275 99,6
6409 187 600 1 061 678 63,9

MP 0 300 761 646 84,9
provoz 0 300 120 7 5,8
platy 0 483 477 98,8
odvody SP a ZP 0 158 162 102,5

OE 187 300 300 32 10,7
310 454 614 762 654 044 321 979 49,2

projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska
projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS
projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně

projekt  Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska

PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM

ostatní finanční operace
platba DPH

finanční vypořádání se SR
ostatní činnosti jinde nezařazené

prevence kriminality

ostatní

sociální fond
příspěvky sdružením
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Tabulka č. 5

 
(v tis. Kč)

Zodp. Upravený % plnění

Par. Název akce odbor rozpočet k upravenému

k 30.6.2016 rozpočtu

Strojní investice 8 500 10 827 2 092 19,3
22 - doprava 4 250 4 290 0 0,0

2219 Obměna tří kusů stávajících parkovacích automatů (PA) a pořízení čtyř kusů nových PA pro nové
zóny placeného parkování MP 1 400 1 400 0 0,0

2232 Přívoz Dolní Žleb - nové plavidlo OMH 2 850 2 890 0 0,0
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky OŠK 250 250 0 0,0

3311 Kolaudace a plné technické  zprovoznění  výtahu na jevišti 250 250 0 0,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost OŠK 1 200 1 200 0 0,0

3412 Montáž snímačů průtoku do potrubí baz.cirkulace (platné od 1.1.2016) 1 200 1 200 0 0,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj OMH 500 76 15,2

3639 Prodejní stánky pro městské tržiště 500 76 15,2
37 - ochrana životního prostředí OMH 1 740 1 740 100,0

3725 Podzemní kontejnery 1 740 1 740 100,0
43 - sociální služby OSV 750 750 0 0,0

4345 Osobní automobil  6-9 místný 750 750 0 0,0
55 - požární ochrana JSDH 37 33 89,2

5512 Studie proveditelnosti na nákup cisternové automobilové stříkačky 37 33 89,2
61 - státní správa a územní samospráva OPO 2 050 2 060 243 11,8

6171 2x vozidlo pro MP (Škoda Octávia combi) 400 400 41 10,3
6171 1x vozidlo pro MP (Škoda Fabia combi) 250 250 0 0,0
6171 1x vozidlo pro OPO (Dacia Sandero) 200 200 0 0,0
6171 Metropolitní síť 1 000 1 000 198 19,8
6171 Záložní zdroj MP 200 200 0 0,0
6171 Umělecká díla 10 4 40,0

Stavební investice 23 723 111 548 12 715 11,4
a) rozestavěné akce 4 394 5 790 3 793 65,5

23 - vodní hospodářství OMH 1 900 1 013 80 7,9
2341 Oprava nadjezí a podjezí na řece Ploučnici 1 900 1 013 80 7,9

31, 32 - vzdělávání a školské služby 590 1 322 1 322 100,0
3113 Oprava kanalizace ZŠ Vojanova OMH 590 0 0 x
3113 Oprava kanalizace ZŠ Vojanova OR 1 322 1 322 100,0

33 - kultura OR 615 732 0 0,0
3326 Rekonstrukce památníku vojáků padlých v bojích 1. světové války 615 732 0 0,0

34 - tělovýchova a zájmová činnost OR 1 289 2 723 2 391 87,8
3421 Dům dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344 - bezbariérové úpravy 1 289 2 723 2 391 87,8

b) zahajované akce 19 329 105 758 8 922 8,4

10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství OR 760 52 6,8

Kapitálový rozpočet - výdaje

Schválený 

rozpočet na 

rok 2016

Skutečnost k 

30.6.2016
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Zodp. Upravený % plnění

Par. Název akce odbor rozpočet k upravenému

k 30.6.2016 rozpočtu

Schválený 

rozpočet na 

rok 2016

Skutečnost k 

30.6.2016

1014 Rekonstrukce kotců na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín - Staré Město" 760 52 6,8
22 - doprava 4 492 47 143 3 215 6,8

2212 Obnova historické části Podmokel - změna organizace dopravy - PD OR 94 194 123 63,4
2212 Prodloužení ul. Ovocná - dofinancování PD + realizace OR 1 500 1 677 0 x
2212 Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu OR 2 568 17 114 0 x
2212 Přechod pro chodce 2. polské armády OR 330 209 0 x
2212 Úprava přechodu pro chodce na silnici I/13, ul. Teplická, Děčín - Bynov OR 121 0 x
2212 Oprava mostu DC - 019P Lesná OR 1 202 1 202 x
2212 Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod OR 3 574 955 26,7
2212 Oprava mostu DC - 018P Lesná OR 882 882 100,0
2212 PD rekonstrukce lávky přes východní nádraží OR 203 30 14,8
2212 Rekonstrukce mostu u Promptusu OR 15 000 -36 x

2212 Příspěvek SŽDC, s.o. na bezbariérový přístup v žst. Pr. Žleb a přístupový chodník k nástupišti 
železniční dopravní cesty OR 1 274 0 x

2212 Rekonstrukce mostu DC-004L Oldřichovská - kap. část OMH 5 000 59 1,2
2212 Bezbariérové úpravy ul. Lipová, Příkrá OMH 693 0 x

23 - vodní hospodářství 3 380 799 23,6
2321 Oprava dešťové kanalizace ul. Jelení, Děčín Horní Oldřichov OR 799 799 100,0
2321 Oprava dešťové kanalizace V Sídlišti, Děčín 32 OR 1 242 0 0,0
2321 Výměna dešťové kanalizace Maxičky OMH 600 0 0,0
2341 Odvedení dešťových vod p.p.č. 761/10, k.ú. Bynov OMH 0 0 x
2341 Odvedení dešťových vod p.p.č. 761/10, k.ú. Bynov OR 339 0 0,0
2341 Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice OMH 400 0 0,0

31, 32 - vzdělávání a školské služby OR 2 815 2 780 98,8
3111 MŠ Krásný Studenec - oprava střechy a zateplení tří stěn 765 765 100,0
3113 Zateplení ZŠ a MŠ Na Pěšině 65 30 46,2
3113 Rekonstrukce a úprava akustických podmínek tělocvičny ZŠ Tyrše 1 985 1 985 100,0

34 - tělovýchova a zájmová činnost 10 150 150 1,5
3412 Multifunkční hřiště u zimního stadionu OR 354 48 13,6
3412 ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště - PD OR 250 0 0,0
3412 Plavecký areál - realizace venkovního tobogánu OMH 3 000 0 0,0
3412 Zimní stadion - PD na opravu střechy OMH 300 0 0,0
3412 Zimní stadion - výměna osvětlení OMH 1 200 51 4,3
3412 Hala Maroldova - výměna osvětlení OMH 800 51 6,4
3412 Zimní stadion - reko kabin a regenerace - II. etapa OMH 4 246 0 0,0

36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 12 317 34 606 1 537 4,4
3631 Úprava sítě VO - ul. Hraniční, Třebovská, Václavovská, Chrástecká, Na Kopečku OR 430 430 100,0
3632 Obnova komunikací na hřbitově Folknáře - 2.a 3. etapa OR 696 0 0,0
3639 Výměna vchodových dveří v objektu Střelnice OR 387 0 0,0
3639 Odvlhčení objektu restaurace Pastýřská stěna OMH 637 0 0,0
3639 Rekonstrukce obj. čp. 445, k.ú. Děčín, ul. 17. listopadu - pozastávka OR 35 35 100,0
3699 Revitalizace panelového sídliště Březiny - Děčín - dofinancování PD + 1. etapa OR 10 317 30 421 1 002 3,3

–
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Zodp. Upravený % plnění

Par. Název akce odbor rozpočet k upravenému

k 30.6.2016 rozpočtu

Schválený 

rozpočet na 

rok 2016

Skutečnost k 

30.6.2016

3699 Obnova historické části Podmokel - rekonstrukce veřejného prostranství - PD OR 2 000 2 000 70 3,5
37 - ochrana životního prostředí 890 0 0,0

3741 ZOO Děčín Stará farma - PD OR 266 0 0,0
3742 Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum OR 224 0 0,0
3745 Dětské hřiště Škroupova Děčín II OMH 300 0 0,0
3745 Dětské hřiště Škrabky Děčín IV OMH 100 0 0,0

43 - sociální služby 2 520 2 744 339 12,4

4357 Projektová dokumentace na rekonstrukci Bowlingu Křešice za účelem vzniku samostatného DZR OMH 2 520 0 0 x

4357 Projektová dokumentace na rekonstrukci Bowlingu Křešice za účelem vzniku samostatného DZR OR 2 520 339 13,5
4374 Projektová dokumentace "Optimalizace kapacit azylového domu" OR 224 0 0,0

55 - požární ochrana OR 120 0 0,0
5512 Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI - Horní Žleb 120 0 0,0

61 - státní správa a územní samospráva OPO 3 150 50 1,6
6171 Rekonstrukce vstupu na Městskou policii vč. opravy střešní římsy a fasády budovy 2 000 0 0,0
6171 Sanace části obvodového zdiva budovy B1 1 100 0 0,0
6171 Přístřešek u rekreační chaty Tolštejn 50 50 100,0

Úroky z dlouhodobého úvěru aj. 4 800 52 376 1 230 2,3
64 - ostatní činnosti OE 4 800 52 376 1 230 2,3

6409 Úroky z dlouhodobého úvěru vč. závazkové odměny na realizaci IPRM 3 000 3 000 1 230 41,0
6409 Rezerva 1 800 49 376 0 0,0

Výkupy nemovitostí OMH 62 2 406 2 251 93,6
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj 62 2 406 2 251 93,6

3639 Výkupy nemovitých věcí 62 2 406 2 251 93,6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 37 085 177 157 18 288 10,3

 
z toho: provozní výdaje 3 105 17 499 5 599 32,0

kapitálové výdaje 33 980 159 658 12 689 7,9
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Tabulka č. 6

(v tis. Kč)
Upravený % plnění
rozpočet k upravenému

k 30.6.2016 rozpočtu

Třída 8 - financování -24 039 87 634 -99 319 x
8115 změna stavu krátkodobých prostředků 114 786 -72 144 x
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s. -24 039 -27 152 -14 425 x
8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů x -12 750 x

FINANCOVÁNÍ CELKEM -24 039 87 634 -99 319 x

Financování

Schválený 

rozpočet na 

rok 2016

Skutečnost k 

30.6.2016
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k 30.06. 2016
v tis. Kč

řádnými mimořádnými splaceno 

splátkami splátkami celkem

2009 2 259 0 0 0 767 6 773

2010 227 650 5 000 15 700 20 700 3 266 1 981 5 247

2011 334 454 15 000 238 887 253 887 1 413 9 055 10 468

2012 121 215 25 000 57 773 82 773 689 12 557 13 246

2013 23 626 20 000 178 110 198 110 493 8 612 9 105

2014 49 312 20 000 27 241 47 241 389 4 206 4 595

2015 22 518 20 000 64 717 84 717 247 3 605 3 852

1. pol. 2016 0 11 312 3 113 14 425 0 1 230 1 230

Celkem 781 034 116 312 585 541 701 853 7 264 41 252 48 516

Zůstatek jistiny (čerpání - splátky) k 30.06. 2016 79 181

Tabulka č. 7

        Výdaje spojené s čerpáním a splácením dlouhodobého úvěru 

Splácení
Rok Čerpání Závazková  

odměna Úroky Odměny a úroky 
celkem
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Tabulka č. 8 

Hospodaření správy bytového fondu za 1. pololetí r. 2016 

 Plán  Skutečnost  % 
Položka  r. 2016  k 30.6.2016   plnění    

603 - Výnosy z pronájmu  9 000 000  5 466 604,45  60,74 
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení    1 500 000    837 961,66   55,86 
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek  0    38 517,20   0 
649 - Ostatní výnosy z činnosti      200 000   246 814,73  123,41 
662 – Úroky       30 000      925,51   3,09 
669 - Ostatní finanční výnosy      0 - 89,43  0 

Výnosy celkem   10 730 000  6 590 734,12   61,43 

501 - Spotřeba materiálu    700 000   346 735,96  49,53 
502 - Spotřeba energie     300 000      161 272,76   53,76 
511 - Opravy a udržování  ZU   6 123 000    2 518 023,12  41,12 
518 - Ostatní služby  1 250 000     569 406,60   45,55 
521 - Mzdové náklady  ZU    1 700 000     896 084,10   52,71 
524 - Zákonné sociální pojištění      600 000      301 907,40   50,32 
531 – Daň silniční      0    1 080,00  0 
538 - Jiné daně a poplatky      50 000    25 038,00   50,08 
549 - Ostatní náklady z činnosti       1 000      0   0 
556 – Tvorba a zúčtování opravných položek  0 - 790 298,16  0 
557 - Náklady z vyřazených pohledávek      0 800 764,48  0 
558 - Náklady z drobného dlouhodobého       5 000  0  0 

     majetku     
569 - Ostatní finanční náklady  1 000 - 4,64 - 0,46

Náklady celkem  10 730 000   4 830 009,62  45,01 

Hospodářský výsledek   0   1 760 724,50  0 

ZU = závazný ukazatel    

Zůstatek peněžních prostředků 
u peněžních ústavů k 30.6.2016   12 911 958,39 

počet spravovaných bytových, nebytových  656 
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jednotek a garáží k 30.6.2016     

Komentář k rozhodujícím nákladovým a výnosovým položkám 

Tržby: 

603 - Výnosy z pronájmu 5 466 604,45 Kč – jedná se o předpis nájemného, které by měla 
správa bytového a nebytového fondu získat.  

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení činily 837 961,66 Kč – jedná se o poplatky 
z prodlení.  

643 - Výnosy z vyřazených pohledávek činily 38 517,20 Kč.  

649 - Ostatní výnosy z činnosti činily 246 814,73 Kč a tvoří je: 
- soudní poplatky – 20 917,25 Kč
- ostatní finanční výnosy – 225 897,48 Kč – jedná se o faktury vystavené správou

bytového fondu, náklady řízení, promlčené přeplatky a drobné přeplatky.

662 - Úroky činily 925,51 Kč. 

669 - Ostatní finanční výnosy činily - 89,43 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání. 

Náklady: 

501 - Spotřeba materiálu činila 346 735,96 Kč a tvoří ji:  
- spotřeba materiálu – 11 164,- Kč
- zařizovací předměty – 335 571,96 Kč – jedná se o pořízení zařizovacích předmětů,

které bylo nutné z důvodu havarijního stavu vyměnit.

502 - Spotřeba energie činila 161 272,76 Kč a tvoří ji: 
- spotřeba el. energie – 1 903,82 Kč
- spotřeba tepla a TUV – 88 484,10 Kč
- spotřeba vody – 70 884,84 Kč

- jedná se o přímé náklady z ročního vyúčtování za bytové a nebytové jednotky, které
město vlastní v prodaných domech.

511 - Náklady na opravy a udržování činily 2 518 023,12 Kč – jedná se o náklady na 
odstranění závad na objektu Tržní 1932/26, Děčín IV (1 227 979,13 Kč) a běžné opravy a 
havárie.  

518 - Ostatní služby činily 569 406,60 Kč a tvoří je: 
- ostatní služby – 531 974,40 Kč – jedná se o služby, revize, příspěvky do fondu oprav

Společenství vlastníků, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty
- deratizace a desinfekce –  1 640,- Kč
- služby SIPO – 8 051,20 Kč
- poštovné – 11 628,- Kč
- služby peněžních ústavů – 16 113,- Kč
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521 - Mzdové náklady činily 896 084,10 Kč a tvoří je: 
- mzdové náklady zaměstnanců v pracovním poměru – 737 959,10 Kč. Jedná se o

přepočtený stav 4,51 osob.
- mzdové náklady na dohody o pracovní činnosti – 158 125,- Kč – jedná se o 5

uklízeček v domech s pečovatelskou službou a o 1 údržbáře v domě s pečovatelskou
službou.

524 - Zákonné sociální pojištění činilo 301 907,40 Kč a tvoří je: 
- zdravotní pojištění – 79 916,70 Kč
- sociální pojištění – 221 990,70 Kč

531 – Daň silniční – 1 080,- Kč 

538 - Jiné daně a poplatky činily 25 038,- Kč a tvoří je náklady na soudní poplatky. 

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek činila - 790 298,16 Kč – v souladu se 
zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika vyplývající z možných neuhrazených 
pohledávek. 

557 - Náklady z vyřazených pohledávek činily 800 764,48 Kč – jedná se o vyřazené, 
nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti. 

569 - Ostatní finanční náklady činily – 4,64 Kč – jedná se o haléřové vyrovnání. 

Plán oprav většího rozsahu pro r. 2016 (RM dne 7.6.2016 usnesení č. RM 16 11 37 41): 

1. výměna fasádních výplní v objektu Jindřichova 337, Děčín IX – II. etapa (nebytové
prostory) – 463 213,- Kč vč. DPH (cena dle výběrového řízení)

2. oprava nákladního výtahu v objektu Jindřichova 337, Děčín IX – 130 tis. Kč vč. DPH
(cena dle nabídky)

3. výměna fasádních výplní Dvořákova 1330/22 a 1331/20, Děčín II – 8 700 tis. Kč,
(cena dle zpracované PD)

4. oprava tří prázdných bytových jednotek č. 1, 2, a 3 v objektu čp. 825 ul. Krokova 17,
Děčín I a oprava prázdné bytové jednotky č. 7 v objektu čp. 242 ul. Mírové nám.,
Děčín IV – cca 550 tis. Kč bez DPH. Cena orientační, bude zpracována PD vč.
návrhu rozpočtu.

Dále na základě zveřejněné výzvy č. 177 – energetické úspory v bytových domech bude 
dle Příkazu č. 17/2015 navržen záměr oprav objektu Vilsnická 143/65, Děčín VI (jako 
sociální bydlení). Jedná se o opravu a zateplení střešní krytiny, opravu a zateplení 
fasády, výměnu fasádních vyplní, dveří, opravu zdroje vytápění a opravu kanalizace. Po 
projednání na poradě projektů bude předložen samostatný materiál do jednání rady 
města týkající se schválení záměru zpracování PD. Termín pro podání žádosti o dotaci je 
11/2016.     

Ve druhém pololetí r. 2016 bude rovněž dokončeno odstranění závad na objektu čp. 1932 ul. 
Tržní 26, Děčín IV ve výši 2 964 312,12 Kč vč. DPH. 

Opravy většího rozsahu budou plněny postupně dle finančních možností.  Je nutné ponechat 
na peněžních účtech finanční rezervu z důvodu ročního vyúčtování nájemného a služeb 
s nimi spojených. 
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Tabulka č. 9

 

       (v tis. Kč)
skutečnost skutečnost 2016/2015

k 30. 6. 2015 k 30. 6. 2016 %
 Dopravní podnik města Děčína, a.s.
    výnosy 101 195 81 112 80,15
    náklady 108 206 85 807 79,30
    hospodářský výsledek -7 011 -4 695 66,97
 Technické služby Děčín a.s.
    výnosy 63 066 64 971 103,02
    náklady 47 197 48 299 102,33
    hospodářský výsledek 15 869 16 672 105,06
 TERMO Děčín a.s.                            *
    výnosy 237 407 229 995 96,88
    náklady 180 983 172 712 95,43
    hospodářský výsledek 56 424 57 283 101,52
 Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
    výnosy 38 856 40 535 104,32
    náklady 39 005 37 094 95,10
    hospodářský výsledek -149 3 441 x
 Městské divadlo Děčín, p.o.
    výnosy 12 473 12 439 99,73
    náklady 12 266 12 745 103,91
    hospodářský výsledek 207 -306 x
 Městská knihovna Děčín, p.o.
    výnosy 10 716 10 866 101,40
    náklady 8 919 10 045 112,62
    hospodářský výsledek 1 797 821 x
 Zámek Děčín, p.o.
    výnosy 8 446 8 868 105,00
    náklady 8 059 8 405 104,29
    hospodářský výsledek 387 463 x
 Děčínská sportovní, p.o.
    výnosy 14 946 15 387 102,95
    náklady 15 788 15 724 99,59
    hospodářský výsledek -842 -337 x
 Lesní úřad Děčín, p.o.
    výnosy 4 839 4 342 89,73
    náklady 2 976 2 926 98,32
    hospodářský výsledek 1 863 1 416 x

 * Výsledky hospodaření za hospodářský rok, tj. období od 1.10.2015 - 30.6.2016    

    t e x t

Výsledky hospodaření podniků a organizací
 založených a zřízených statutárním městem Děčín

k 30. 6. 2016
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skutečnost skutečnost 2016/2015
k 30. 6. 2015 k 30. 6. 2016 %

 ZOO Děčín, p.o.
    výnosy 9 387 10 420 111,00
    náklady 9 447 10 266 108,67
    hospodářský výsledek -60 154 x
 ŠJ Jungmannova, p.o.
    výnosy 2 818 3 691 130,98
    náklady 2 397 3 514 146,60
    hospodářský výsledek 421 177 x
 ŠJ Sládkova, p.o.
    výnosy 7 298 7 786 106,69
    náklady 7 063 6 903 97,73
    hospodářský výsledek 235 883 x
 MŠ Májová, p.o.
    výnosy 7 232 7 405 102,39
    náklady 6 742 6 516 96,65
    hospodářský výsledek 490 889 x
 MŠ Riegrova, p.o.
    výnosy 8 245 8 711 105,65
    náklady 7 647 7 831 102,41
    hospodářský výsledek 598 880 x
 MŠ Liliova, p.o.
    výnosy 6 300 6 324 266,16
    náklady 6 058 5 852 275,49
    hospodářský výsledek 242 472 x
 MŠ Klostermannova, p.o.
    výnosy 8 388 8 420 100,38
    náklady 7 228 7 601 105,16
    hospodářský výsledek 1 160 819 x
 ZŠ Školní, p.o.
    výnosy 21 287 21 593 101,44
    náklady 18 234 18 934 103,84
    hospodářský výsledek 3 053 2 659 x
 ZŠ Dr. M. Tyrše, p.o.
    výnosy 14 398 14 775 102,62
    náklady 13 137 14 309 108,92
    hospodářský výsledek 1 261 466 x
 ZŠ Na Stráni, p.o.
    výnosy 9 906 10 764 108,66
    náklady 9 446 10 512 111,29
    hospodářský výsledek 460 252 x
 ZŠ Na Pěšině, p.o.
    výnosy 16 938 16 768 99,00
    náklady 16 161 16 689 103,27
    hospodářský výsledek 777 79 x
 ZŠ Máchovo nám., p.o.
    výnosy 18 080 18 032 99,73
    náklady 16 436 16 948 103,12
    hospodářský výsledek 1 644 1 084 x
 ZŠ Kosmonautů, p.o.
    výnosy 8 758 9 197 105,01
    náklady 7 575 8 033 106,05
    hospodářský výsledek 1 183 1 164 x

    t e x t
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skutečnost skutečnost 2016/2015
k 30. 6. 2015 k 30. 6. 2016 %

 ZŠ Komenského, p.o.
    výnosy 13 280 12 901 97,15
    náklady 11 047 11 569 104,73
    hospodářský výsledek 2 233 1 332 x
 ZŠ Kamenická, p.o.
    výnosy 15 210 15 745 103,52
    náklady 13 647 14 802 108,46
    hospodářský výsledek 1 563 943 x
 ZŠ Březová, p.o.
    výnosy 16 021 15 881 99,13
    náklady 13 717 13 536 98,68
    hospodářský výsledek 2 304 2 345 x
 ZŠ Míru, p.o.
    výnosy 13 294 13 703 103,08
    náklady 11 430 12 171 106,48
    hospodářský výsledek 1 864 1 532 x
 ZŠ Vojanova, p.o.
    výnosy 12 907 13 209 102,34
    náklady 12 079 12 167 100,73
    hospodářský výsledek 828 1 042 x
 Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.
    výnosy 9 859 10 643 107,95
    náklady 8 646 9 339 108,02
    hospodářský výsledek 1 213 1 304 x

    t e x t
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Vysvětlivky zkratek: 

PRIM – primátorka 
PRIM – KŘ – primátorka, oddělení krizového řízení 
PRIM – JSDH – primátorka, Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
TAJ-PAP – tajemník, oddělení personální a platové 
OPO – odbor provozní a organizační 
OSC – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad 
OSU – odbor stavební úřad 
OZP – odbor životního prostředí 
OE – odbor ekonomický 
OR – odbor rozvoje 
OMH – odbor místního hospodářství a majetku města 
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
OSK – odbor školství a kultury 
MP – městská policie 
CSS – Centrum sociálních služeb 
SMS – Středisko městských služeb 
SR – státní rozpočet 
PD – projektová dokumentace 
p. o. – příspěvková organizace
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
MK – místní komunikace
TSD, a. s. – Technické služby Děčín, a. s.
MAD – městská autobusová doprava
DZR – domov se zvláštním režimem
SD – společenský dům
MF ČR – Ministerstvo financí ČR

– 64 –













































              Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města dne:  

 
22. 09. 2016 ZM 16 07 05 01       

Název: 

          
Návrh na mimořádné zvýšení členského příspěvku Hospodářské a sociální radě 
okresu Děčín na rok 2016 
 

 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města projednalo návrh na mimořádné zvýšení členského příspěvku Hospodářské 
a sociální radě okresu Děčín na rok 2016 a 
 
s c h v a l u j e  
 
mimořádné zvýšení členského příspěvku Hospodářské a sociální radě okresu Děčín na rok 2016 
o 17 242,- Kč. 
 
  
Stanovisko RM : 
 
Rada města doporučuje schválit mimořádné zvýšení členského příspěvku Hospodářské a sociální 
radě okresu Děčín na rok 2016 o 17 242,- Kč. 
 
 
Cena 17 242,- Kč 

Návrh postupu RM doporučuje 

 
 
  
Důvodová zpráva: 
 
Dopisem ze dne 14. 3. 2016 (viz příloha č. 1) požádala Hospodářská a sociální rada okresu Děčín (dále 
jen „HSRD“) primátorku města o mimořádné zvýšení členského příspěvku statutárního města Děčín na 
rok 2016 nad rámec obvyklých 30 000,- Kč o částku nevyčerpaného peněžitého daru, poskytnutého 
městem HSRD v letech 2014 – 2015 na vypracování odborné studie na varianty přeložky I/13 Děčín – 
Knínice. Městem poskytnutý peněžitý dar ve výši 250 000,- Kč nebyl dočerpán o částku 17 242,- Kč 
(viz příloha č. 2). Zastupitelstvo města usnesením č. ZM 16 06 05 01 ze dne 30. 6. 2016 rozhodlo 
o vrácení této nevyčerpané částky peněžitého daru městu. Navýšeným členským příspěvkem chce HSRD 
pokrýt zvýšené náklady na financování přípravy společných projektů na zastavení úpadku děčínského 
regionu. 
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Zpracoval: 
 

Ing. Josef Štejnar 
oddělení kontrolní a právní  TAJ  

Předkladatel: 
 

Ing. Jaromír Zajíček, MPA 
tajemník Magistrátu města Děčín 

 TAJ 
 

Počet příloh: 2   
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              Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města dne:  

 
22. 09. 2016 ZM 16 07 06 01       

Název: 

          
Informace o aktuálním stavu postupu převodu obchodního podílu statutárního města 
Děčín ve společnosti Hydrolabe s.r.o. Praha, na jiného společníka nebo jinou osobu 

 
 

 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města projednalo informaci o aktuálním stavu postupu převodu obchodního podílu 
statutárního města Děčín ve společnosti Hydrolabe s.r.o. Praha na jiného společníka nebo jinou 
osobu a  
 
s c h v a l u j e  
 
1) částečnou revokaci usnesení zastupitelstva města č. ZM 15 10 05 10 ze dne 17. 12. 2015 

vyjmutím části věty se slovy „hodnoty obchodního podílu určenou znaleckým posudkem“ 
a nahrazení této části věty slovy „15 000,- Kč“, 
 

2) smlouvu o převodu obchodního podílu města Děčín ve společnosti HYDROLABE s.r.o., 
IČ: 472 82 851, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 57, na společníka téže společnosti LUŽICKÁ 
ENERGETICKÁ s. r. o., IČ: 29016444, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Kubelíkova 1224/42, ve znění 
dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, 
 

p o v ě ř u j e 
 
primátorku města, aby požádala nejbližší valnou hromadu společnosti HYDROLABE s.r.o., 
IČ: 472 82 851, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 57, o udělení souhlasu k záměru města převést 
smlouvou svůj obchodní podíl ve společnosti HYDROLABE s.r.o. odpovídající jeho vkladu ve výši 
100 000,- Kč na základní kapitál společnosti na společníka LUŽICKÁ ENERGETICKÁ s. r. o., IČ: 
29016444, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Kubelíkova 1224/42. 
 
  
Stanovisko RM : 
 
Rada města doporučuje schválit převod obchodního podílu města ve společnosti HYDROLABE s.r.o. 
na společnost LUŽICKÁ ENERGETICKÁ s.r.o. za cenu 15 000,- Kč. 
 
 
Cena 15 000,- Kč 

Návrh postupu RM doporučuje 
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Důvodová zpráva: 
 
Zastupitelstvo města usnesením č. ZM 15 10 05 10 ze dne 17. 12. 2015 schválilo „převod 
obchodního podílu města Děčín ve společnosti HYDROLABE s.r.o., IČ: 472 82 851, se sídlem 
v Praze 4, Na Pankráci 57, v účetní hodnotě 100 000,- Kč na jiného společníka nebo jinou osobu, a 
to za cenu hodnoty obchodního podílu určenou znaleckým posudkem“. Znaleckým posudkem byla 
hodnota 8,20 procentního podílu města Děčín ve společnosti HYDROLABE s.r.o., IČ: 472 82 851, se 
sídlem v Praze 4, Na Pankráci 57 (dále jen „HYDROLABE s.r.o.“) oceněna ve výši 21 000,- Kč. 
 
Město Děčín v souladu s ustanovením čl. VII Společenské smlouvy HYDROLABE s.r.o., nabídlo 
převzetí obchodního podílu za cenu 21 000,- Kč ostatním společníkům obchodní společnosti 
HYDROLABE s.r.o. (viz příloha č. 1) na základě jejich přednostního práva k převzetí obchodního 
podílu. Nabídku odmítla všechna města vlastníci obchodní podíly ve společnosti i společník VODNÍ 
CESTY a.s. Praha, společník LUŽICKÁ ENERGETICKÁ s. r. o., IČ: 29016444, se sídlem Praha 3 – 
Žižkov, Kubelíkova 1224/42 (dále jen „LUŽICKÁ ENERGETICKÁ s.r.o.“), nabídl za převzetí 
obchodního podílu částku 15 000,- Kč (viz příloha č. 2). 
 
V situaci, kdy jeden společník projevil zájem o koupi obchodního podílu města za cenu nižší než je 
cena stanovená znaleckým posudkem a případné zprostředkování nabídky prodeje obchodního 
podílu jiné osobě odbornou firmou by představovalo další vynaložené prostředky města (bez záruky 
nalezení zájemce o koupi), se navrhuje akceptovat nabídku společníka LUŽICKÁ ENERGETICKÁ 
s. r. o. na odkup obchodního podílu města za cenu 15 000,- Kč. Uskutečnění prodeje za nabídnutou 
cenu lze podpořit těmito argumenty: 
 
- společnost HYDROLABE s.r.o. je nadále udržována v latentním stavu s vyčkáváním věcí příštích 

(společnost má zájem na podílení se na výstavbě a využívání plavebně energetického stupně 
Malé Březno), 
 

- dlouhodobě vykazuje ztrátové hospodaření (za rok 2015 ztráta ve výši 1 998,- Kč), 
 

- ve stálých aktivech společnosti je veden dlouhodobý majetek, který tvoří  
 

a) projektová dokumentace z roku 1992 v rozsahu pro územní rozhodnutí, pro dnešní potřeby je 
použitelná pouze jako inspirativní nebo variantní řešení architektonického návrhu (v účetnictví 
je vedena v pořizovací ceně 171 000,- Kč, z důvodu morálního zastarání a neaktuálnosti byla 
pořizovací hodnota projektové dokumentace oceněna znalcem na nulovou hodnotu);  

 
b) zemědělské pozemky v k.ú. Malé Březno nad Labem v celkové výměře 16 225 m2, které jsou 

umístěny v rozsáhlém chráněném území, v záplavové oblasti a bez možnosti výstavby 
(v účetnictví jsou pozemky vedeny v pořizovací ceně 154 147,- Kč, znalcem oceněná cena 
pozemků dle § 6 vyhlášky č. 441/2013 Sb. k provedení zákona o oceňování majetku 
(oceňovací vyhláška), je 204 759,50 Kč),  
 

- oběžná aktiva společnosti tvoří pokladní hotovost (k 31. 12. 2015 stav 50 841,- Kč), z které je 
hrazena daň z nemovitostí, náklady na pohoštění při valné hromadě a poštovné; společnost nemá 
zřízen bankovní účet, 
 

- celková hodnota znalcem oceněného majetku společnosti k 31. 12. 2015 byla stanovena ve výši 
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256 000,- Kč, z toho 8,20 procentní podíl města Děčín činí 20 959,24 Kč, zaokrouhleně 21 000,-
Kč.   

 
Setrvávání města v této společnosti bude představovat další budoucí náklady (cestovné 
delegovaných zástupců města na valné hromady, spoluúčast města na nákladech valné hromady, 
další náklady by městu vznikly v případě zrušení společnosti). V součtu by tyto náklady mohly 
v příštích letech představovat částku vyšší než je rozdíl mezi cenou obchodního podílu určenou 
aktuálním znaleckým posudkem a cenou nabídnutou zájemcem o odkup obchodního podílu. 
  
 
  
 
Zpracoval: 
 

Ing. Josef Štejnar 
oddělení kontrolní a právní  TAJ  

Předkladatel: 
 

Mgr. Marie Blažková 
primátorka 

 PRIM 
 

Počet příloh: 3   
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              Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města dne:  

 
22. 09. 2016 ZM 16 07 07 01       

Název: 

          
 
Změna stanov společnosti Technické služby Děčín a.s. 

 
 

 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města projednalo informaci Mgr. Aleny Matouškové, office managera společnosti 
Marius Pedersen a.s. Hradec Králové, o připravované změně stanov společnosti Technické služby 
Děčín a.s. a 
 
p o v ě ř u j e 
 
zástupce města na valné hromadě Technických služeb Děčín a.s., aby hlasoval pro úpravu stanov 
společnosti v článku 1.3.3. - změnu podoby akcií této společnosti ze stávající listinné na 
zaknihovanou. 
 
  
Stanovisko RM : 
 
Rada města doporučuje pověřit zástupce města na valné hromadě Technických služeb Děčín a.s. 
hlasovat pro úpravu stanov společnosti v článku 1.3.3. – změnu podoby akcií této společnosti ze 
stávající listinné na zaknihovanou. 
 
 
Cena - 

Návrh postupu RM doporučuje 

 
 
  
Důvodová zpráva: 
 
Primátorka statutárního města Děčín byla informována Mgr. Alenou Matouškovou, office managerem 
společnosti Marius Pedersen a.s. Hradec Králové, o připravované změně stanov společnosti 
Technické služby Děčín a.s., se sídlem v Děčíně III, Březová 402, PSČ 405 01, IČ: 640 52257, 
spočívající ve změně podoby akcií společnosti ze stávající listinné na zaknihovanou (viz příloha). 
Návrh změny stanov společnosti bude předložen představenstvem na jednání valné hromady dne 
27. 9. 2016. Důvodem změny je znění § 48 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek (vstoupí v účinnost dne 1. 10. 2016), dle kterého „Zadavatel může vyloučit účastníka 
zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové 
společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie“. 
Statutární město Děčín je v této společnosti vlastníkem 353 kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 
jedné akcie ve výši 10 000,- Kč. Pro umožnění hladkého průběhu zadávacích řízení se navrhuje, aby 
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zastupitelstvo města pověřilo zástupce města hlasovat na valné hromadě pro navrženou úpravu 
stanov společnosti. Po přijetí usnesení valné hromady o změně podoby akcií a související úpravě 
stanov společnosti zajistí odbor ekonomický magistrátu města další nezbytné úkony spojené se 
zaknihováním akcií města u Centrálního depozitáře cenných papírů. 
 
  
 
Zpracoval: 
 

Ing. Josef Štejnar 
oddělení kontrolní a právní  TAJ  

Předkladatel: 
 

Mgr. Marie Blažková 
primátorka 

 PRIM 
 

Počet příloh: 1   
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STANOVY  
 
Technické služby Děčín a.s. byla založena v souladu s právním řádem České republiky na základě 
zakladatelské listiny ze dne 23. 11. 1995 a po splnění dalších zákonem stanovených podmínek. 
 
1.  Základní ustanovení 
 
1.1.1. Obchodní firma a sídlo 
 
1.1.1 Obchodní firma:  Technické služby Děčín a.s. 
1.1.2 Sídlo společnosti:  Děčín  
1.1.3 IČ: 640 52 257 
1.1.4 Společnost je založena na dobu neurčitou. 
 
1.2. Předmět podnikání 
 
1.2.1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
1.2.2 Opravy silničních vozidel 
1.2.3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 

povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,-  nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 
tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 

1.2.4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
1.2.5 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních 

zařízení 
1.2.6 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
 
1.3. Základní kapitál společnosti a akcie 
 
1.3.1 Základní kapitál společnosti činí 113.850.000,- Kč (slovy: sto třináct milionů osm set padesát tisíc 

korun českých) 
 
1.3.2 Základní kapitál společnosti může být zvýšen nebo snížen v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a těmito stanovami. 
 
1.3.3 Základní kapitál je rozvržen na 11 385 ( slovy jedenáct tisíc tři sta osmdesát pět) kmenových akcií 

znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné  ve výši 10.000,- Kč (slovy deset 
tisíc korun českých), které mají podobu listinného zaknihovaného cenného papíru, jsou veřejně 
neobchodovatelné.  

 
1.3.4 Emisní kurz akcie se rovná její jmenovité hodnotě. 

 
1.3.5 Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny. Každý akcionář má právo požádat o výměnu akcií 

za hromadnou listinu a o výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie. V žádosti akcionář uvede 
jmenovitou hodnotu a počet akcií, u nichž požaduje výměnu. O výměně akcií za hromadnou listinu 
a výměně hromadné listiny za jednotlivé akcie rozhoduje představenstvo společnosti. 
Představenstvo též zajišťuje vydání hromadné listiny nebo jednotlivých akcií za hromadnou listinu. 

 
1.3.6 Akcionář je povinen původní akcie nebo hromadnou listinu předat společnosti a je povinen si 

převzít hromadnou listinu nebo jednotlivé akcie za hromadnou listinu. 
 
1.3.7 Vedení společnosti vede seznam akcionářů s uvedením  

- jména (názvu společnosti), bydliště (sídla), akcionáře 
 - označení druhu, formy a počtu akcií akcionáře 
 - pořadového čísla akcií akcionáře 

- jmenovité hodnoty akcií akcionáře 
- číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je  

plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
- oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva, 
- změny zapisovaných údajů. 

 
1.3.8 Další akcie mohou být vydány podle rozhodnutí valné hromady. Každý akcionář má přednostní 

právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu 
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jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.  
Přednostní právo k upsání nových akcií musí být uplatněno za podmínek dle § 484 a násl. zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) -  
(dále jen ZOK). 
 

 
1.4 Způsob splácení nových akcií 
 
1.4.1 Akcie budou splaceny tak, že do jednoho týdne po upsání akcií splatí každý upisovatel 30% 

jmenovité hodnoty jím upsaných akcií a případné emisní ažio, zbylých 70% jmenovité hodnoty 
upsaných akcií zaplatí do jednoho roku ode dne provedení změny v obchodním rejstříku spojené se 
zápisem nových akcií. Emisní kurz akcií bude zaplacen na bankovní účet společnosti. 
O možnosti splatit upsané akcie formou nepeněžitých vkladů a o dalších podmínkách zvýšení 
základního kapitálu rozhoduje valná hromada. 

 
1.5. Důsledky porušení povinnosti při splácení akcií 
 
1.5.1 Pokud upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část včas, je povinen zaplatit 

společnosti úroky z prodlení ve výši 20% ročně. 
 
1.5.2 Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej 

představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 60 dní od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty 
vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za 
splacení emisního kursu jím upsaných akcií.     
 

 
2. Akcionáři 
 
2.1. Práva akcionářů 
 
2.1.1 Akcionáři vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti na valné hromadě. Akcionář je 

oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení 
záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu 
záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat 
návrhy a protinávrhy. Akcionář - právnická osoba vykonává svá práva na valné hromadě 
prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zmocněnce. Zmocněnec musí být k účasti na 
valné hromadě a k jednání i hlasování na ní zmocněn akcionářem písemnou plnou mocí a musí z 
ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. 

 
 
2.1.2 Jakýkoliv převod akcií nebo části akcií je podmíněn předchozím souhlasem představenstva 

společnosti. Představenstvo je povinno převod akcií zamítnout, pokud převádějící akcionář porušil 
podmínky předkupního práva dle dále uvedeného a je povinno souhlas udělit, pokud je převod 
realizován na základě vykonání předkupního práva ostatními akcionáři, v ostatních případech je na 
úvaze představenstva, zda převod akcií povolí nebo zamítne. 
V případě převodu všech nebo části akcií je stávající akcionář povinen nabídnout přednostně akcie 
ostatním akcionářům a to za cenu nabídnutou třetí osobou, jejíž identifikační údaj musí zájemce o 
převod sdělit (tzv. předkupní právo k převáděným akciím). Akcionář je v případě převodu akcií 
povinen nabídnout písemně převod akcií všem ostatním akcionářům. Předkupní právo mohou 
ostatní akcionáři uplatnit písemně vůči nabízejícímu akcionáři, a to nejpozději do 3 týdnů ode dne 
obdržení písemné nabídky předkupního práva, jinak předkupní právo k převáděným akciím zaniká.  
Jestliže předkupní právo uplatní více akcionářů, rozdělí se mezi ně převáděné akcie (s ohledem na 
jejich jmenovitou hodnotu) v poměru dle podílů těchto akcionářů na základním kapitálu společnosti 
(součet jmenovité hodnoty akcií převáděných na jednoho akcionáře ku součtu jmenovité hodnoty 
celkem převáděných akcií bude odpovídat součtu jmenovité hodnoty jím dosud vlastněných akcií 
ku součtu jmenovité hodnoty akcií ve vlastnictví všech akcionářů, kteří uplatnili předkupní právo).  
Pokud nastane situace, že nebude možné rozdělit převáděné akcie v poměru dle podílů těchto 
akcionářů na základním kapitálu společnosti, pak se mezi ně rozdělí tak, aby rozdělení akcií co 
nejvíce odpovídalo podílu akcionářů na základním kapitálu s tím, že v případě pochybností, jak 
mezi akcionáře akcie rozdělit, připadnou přednostně tomu akcionáři, který má větší podíl na 
základním kapitálu společnosti a pokud mají podíl stejný, pak tomu z nich, který uplatnil předkupní 
právo dříve.  
Do dvou týdnů po uplynutí lhůty pro vykonání předkupního práva sdělí převádějící akcionář těm, 
kteří předkupní právo uplatnili, kolik akcií a za jakou cenu na ně bude s ohledem na shora uvedená 
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pravidla převedeno a zašle jim návrh na uzavření kupní smlouvy na akcie, která bude nad rámec 
zákonné úpravy kupní smlouvy upravovat pouze splatnost kupní ceny, která musí být minimálně 1 
měsíc od schválení převodu představenstvem. 
  

2.1.3 Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle 
hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Dividendy bude společnost vyplácet do 3 měsíců od 
rozhodnutí valné hromady o jejich výplatě. Dividendy společnost převede na běžné účty akcionářů, 
uvedené v seznamu akcionářů. 
 

2.1.4 S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojen jeden hlas na valné hromadě. 
 

2.1.5 Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 3% základního 
kapitálu společnosti, mohou za podmínek stanovených ZOK požádat: 
a) představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, 
b) představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, 
c) dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva.  

 
 
2.2. Povinnosti akcionářů 
 
2.2.1 Po dobu trvání společnosti ani při jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých 

majetkových vkladů. V případě zrušení společnosti s likvidací má však akcionář právo na příslušný 
podíl na likvidačním zůstatku majetku společnosti v poměru jmenovité hodnoty akcií. 
 

2.2.2 Akcionář je povinen splatit řádně emisní kurz jím upsaných akcií.  
 
 
3. Orgány společnosti   
 
3.1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. Orgány společnosti tedy jsou: 
 

a) valná hromada 
b) představenstvo 
c) dozorčí rada 

 
 
3.2. Valná hromada 
 
3.2.1 Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.  
 
3.2.2 Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro společnost a její orgány závazná. 
 
3.2.3 Do působnosti valné hromady náleží: 

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu 
pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních 
skutečností, 

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení 
základního kapitálu, 

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 
splacení emisního kursu, 

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 
e) volba a odvolání členů představenstva. 
f) volba a odvolání členů dozorčí rady, 
g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její 

vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, 
h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, 
i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování 

na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na 
evropském regulovaném trhu, 

j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, 
k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, 
l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala 

podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání 
nebo činnosti společnosti, 
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m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, 
n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, 
o) další rozhodnutí, která právní předpisy nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. 

 
3.2.4 Valná hromada se koná nejméně jedenkrát do roka a musí být svolána nejpozději do 30. 6. 

každého roku. Valnou hromadu svolává představenstvo pozvánkou. Pozvánku uveřejní na 
internetových stránkách společnosti a současně ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo 
bydliště, případně do datové schránky uvedené v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před 
konáním valné hromady. Pozvánka obsahuje alespoň: 
a) firmu a sídlo společnosti 
b) místo, datum a hodinu konání valné hromady 
c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada 
d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu 

společnosti 
e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro 

hlasování na valné hromadě 
f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění 
 
Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. f) shora, obsahuje pozvánka na valnou hromadu 
vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na 
svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy 
akcionářů na usnesení valné hromady. 
Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se konat svolání valné hromady dle § 411 (2) ZOK.  
 
 

3.2.5 Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti nebo v sídle akcionářů. 
 

3.2.6 Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že 
nastala situace dle § 403 odst. 2  ZOK a rovněž je povinno valnou hromadu svolat tak, aby se 
konala do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3% základního kapitálu, o její svolání. 
 
V takovém případě žádost o svolání musí obsahovat: 
- záležitosti, které mají být projednány 
- návrh usnesení k uvedeným záležitostem nebo jejich odůvodnění 
 

3.3. Jednání valné hromady 
 
3.3.1 Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá 

hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti. 
 

3.3.2 Jednání valné hromady jsou řízena předsedou, zvoleným valnou hromadou. Jednání valné 
hromady zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba. 

 
3.3.3 Není-li valná hromada schopná se usnášet do jedné hodiny od okamžiku jejího plánovaného 

zahájení uvedeného na pozvánce, pak osoba oprávněná zahájit jednání valné hromady tuto valnou 
hromadu rozpustí. V tomto případě svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou 
pozvánkou. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být zaslána nejméně 15 dnů před jejím 
konáním a náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána 
původní valná hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí mít náležitosti uvedené v 
bodě 3.2.4 těchto stanov. 

 
3.3.4 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li podle těchto stanov nebo 

zákonem požadována kvalifikovaná většina hlasů. 
 
3.3.5 Valná hromada rozhoduje alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů v těchto případech: 

a) rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) ZOK  
b) o změně stanov, 
c) rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, 
d) rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, 
e) rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 

splacení emisního kursu, 
f) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 
g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, 
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h) rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku. 
 

3.3.6 K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým 
druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení 
účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním 
trhu obdobném regulovanému trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů 
přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.  

 
K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo 
prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 
ZOK o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu 
úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas 
alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého 
druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů 
přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií 
nedotknou. 
 
K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. 
 

3.3.7 Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout 
jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. 

 
3.3.8 Obvykle akcionáři hlasují veřejně, jestliže o to akcionář požádá, pak se hlasuje tajně pomocí 

hlasovacích lístků. Valná hromada není veřejná.  
 
3.3.9 Zápisy z valné hromady obsahují náležitosti ve smyslu § 423 odst. 2 a 3 ZOK, závěry jednání, 

návrhy zúčastněných osob a výsledky hlasování. Zápisy jsou podepisovány zapisovatelem, 
předsedou valné hromady a ověřovatelem či ověřovateli, když valná hromada může za podmínek § 
422 ZOK sloučit příslušné funkce. Zápisy uchovává  společnost po celou dobu své existence. 

 
 
3.4.  Představenstvo 
 
3.4.1 Představenstvo je statutárním orgánem, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti.  
 
3.4.2 Představenstvo se skládá ze tří členů, které volí a odvolává valná hromada. Dva členy 

představenstva doporučí akcionář Marius Pedersen a.s. a jednoho člena představenstva doporučí 
akcionář Město Děčín. Funkční období jednotlivých členů představenstva je dvanáct roků. Jestliže 
člen představenstva odstoupí ze své funkce, výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednalo 
nebo mělo projednat představenstvo společnosti nebo valná hromada. Jestliže člen představenstva 
zemře, odstoupí ze své funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná 
hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů 
zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího 
zasedání valné hromady. V takovém případě nemusí být dodržena dvouměsíční lhůta pro volbu 
nového člena valnou hromadou. 

 
3.4.3 Zasedání představenstva se pravidelně svolává, nejméně 2x ročně, a řídí ho předseda nebo v jeho 

nepřítomnosti pověřený člen představenstva. Kterýkoliv člen představenstva může požádat o 
svolání zasedání představenstva s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě 
zasedání představenstva svoláno nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi, 
je uvedený člen představenstva oprávněn svolat zasedání představenstva sám. 
Představenstvo může rozhodnout o přizvání hostů. 

 
3.4.4 Představenstvo je schopné se usnášet, jestliže všichni jeho členové byli na zasedání 

představenstva řádně pozváni a zasedání se účastní více jak 1/2 členů představenstva. O způsobu 
hlasování rozhodne předseda představenstva. 

 
3.4.5 Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas 

předsedy představenstva. 
 
3.4.6 V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva získat rozhodnutí 

představenstva per rollam tj. písemným, elektronickým nebo faxovým dotazem u všech členů 
představenstva. K platnosti takovéhoto rozhodnutí je třeba výslovného souhlasu všech členů 
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představenstva. Toto rozhodnutí musí být v plném rozsahu zapsáno na nejbližším zasedání 
představenstva. 

 
3.4.7 O všech zasedáních představenstva se sepíše zápis, který podepisují předsedající představenstva 

a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové 
představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. Na žádost 
člena představenstva se do zápisu zapíše i jeho stanovisko odchylné od rozhodnutí 
představenstva. Zápis se uchovává stejným způsobem jako zápisy o valné hromadě. 

 
3.4.8 Podrobnosti o způsobu zasedání představenstva mohou být stanoveny jeho jednacím řádem. 
 
 
3.5. Působnost představenstva 
 
3.5.1 Představenstvu zejména přísluší: 

a) zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti 
b) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i 

mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty 
c) svolávat valnou hromadu a vykonávat usnesení valné hromady 
d) předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 
e) stanovení dlouhodobé koncepce činnosti společnosti spočívající v rozhodování o prováděcích 

plánech společnosti zahrnujících hlavní směry finanční politiky s prostředky k jejich dosažení 
 
 

3.6. Povinnosti členů představenstva 
 
3.6.1 Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a 

zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám 
by mohlo společnosti způsobit škodu.  
 

3.6.2 Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných 
osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem 
statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo 
osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit 
na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající 
osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Jestliže valná hromada byla 
členem představenstva na některou z okolností uvedených shora v tomto bodě výslovně 
upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, 
má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá; to 
neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s touto činností do jednoho měsíce ode dne, kdy 
byla na okolnosti shora uvedené v tomto bodě upozorněna. Upozornění podle předchozí věty musí 
být uvedeno v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování 
o případném nesouhlasu podle předchozí věty.   

 
 
3.7. Dozorčí rada 
   

Dozorčí rada je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na 
činnost společnosti. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence ve stejném rozsahu jako pro 
členy představenstva. 
 

3.7.1 Působnost dozorčí rady: 
a) dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti 
b) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná 

opatření, členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady, ať byla svolána dozorčí radou nebo 
představenstvem, a navrhují potřebná opatření 

c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěru a 
návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě 

d) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoliv člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících 
se činnosti společnosti 

e) kontroluje, zda účetní záznamy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda 
podnikatelská či jiná činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, stanovami společnosti a usneseními a pokyny valné hromady 
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f) zastupuje společnost v řízeních před soudy a jinými orgány vedených proti členům 
představenstva  

 
3.7.2 Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Funkční období jednotlivých členů 

dozorčí rady je dvanáct roků. Jestliže člen dozorčí rady odstoupí ze své funkce, výkon funkce 
skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti nebo valná 
hromada. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí ze své funkce, je odvolán nebo jinak skončí 
jeho funkční období, musí valná hromada do 2 měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.  Dozorčí 
rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní 
členy do příštího zasedání valné hromady. V takovém případě nemusí být dodržena dvouměsíční 
lhůta pro volbu nového člena valnou hromadou. 

 
3.7.3 Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou společnosti, nebo osobou 

oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Člen dozorčí rady je 
oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to dozorčí radě společnosti nebo valné 
hromadě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat 
dozorčí rada. Dozorčí rada o odstoupení svého člena informuje nejbližší valnou hromadu.  

 
3.7.4 Dozorčí rada si volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Předseda dozorčí rady svolává 

zasedání dozorčí rady. Předseda může pověřit svoláním dozorčí rady některého jejího člena. 
Dozorčí rada musí být svolána i tehdy, jestliže to požaduje některý z jejích členů. Členové dozorčí 
rady si mohou dohodnout způsoby svolání zasedání dozorčí rady. 

 
3.7.5 Dozorčí rada je schopná se usnášet, jestliže všichni členové dozorčí rady byli řádně a včas 

písemně pozváni a jsou přítomni alespoň dva členové dozorčí rady. K přijetí usnesení dozorčí rady 
je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů dozorčí rady. 

 
3.7.6 Zasedání dozorčí rady se koná minimálně 1x ročně a svolává se písemně (poštou na adresu 

bydliště nebo elektronicky), aby každý člen dozorčí rady obdržel pozvánku s materiály k jednání 
nejméně sedm dní před termínem zasedání.   

 
3.7.7 Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.  
 
3.7.8 O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný předsedajícím. Zápis se uchovává stejným 

způsobem jako zápisy o valné hromadě. 
 
 
3.8. Zastupování společnosti a podepisování za společnost 
 
3.8.1 Společnost zastupují dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se 

uskutečňuje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis dva 
členové představenstva, včetně údajů o své funkci. 

 
 
4. Hospodaření společnosti   
 
4.1. Řádná účetní závěrka 
 
4.1.1 Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy své 

účetnictví. Řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo, které předkládá auditorům řádnou 
účetní závěrku spolu se žádostí o ověření hospodaření společnosti za příslušný rok. Po obdržení 
zprávy od auditora o ověření řádné účetní závěrky a ročního hospodaření společnosti předá 
představenstvo řádnou účetní závěrku spolu se zprávou auditorů a návrhem na rozdělení zisku 
nebo úhradu ztráty dozorčí radě. Valné hromadě předkládá řádnou účetní závěrku ke schválení 
představenstvo. Dozorčí rada přezkoumá řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo 
úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. 

 
 
4.2. Rozdělení zisku 
 
4.2.1 O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání 

tohoto návrhu dozorčí radou. 
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4.2.2 Ze zisku společnosti, který vyplývá z roční bilance, se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle 
obecně závazných právních předpisů. O použití čistého zisku rozhoduje valná hromada. 

 
4.2.3 O způsobu krytí ztrát společnosti snížením či zvýšením základního kapitálu rozhoduje valná 

hromada.  
 
 
4.3. Vytváření fondů 
 
4.3.1 Společnost může vytvářet fondy a přispívat do nich ze svého zisku. O zřízení fondů rozhoduje 

představenstvo, které současně stanoví pravidla jejich tvorby a čerpání. 
 
 
5.  Zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti 
 
5.1 O zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva, aby ve smyslu ust.    

§ 511 ZOK rozhodlo o zvýšení základního kapitálu, rozhoduje valná hromada předepsaným počtem 
hlasů. 

  
5.2 Zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti musí být provedeno v souladu s příslušnými 

ustanoveními  ZOK. 
  
5.3 Snížení základního kapitálu může být provedeno i vzetím akcií z oběhu. Způsob provedení tohoto 

snížení stanoví valná hromada spolu s rozhodnutím o takovém snížení základního kapitálu. Vzetí 
akcií z oběhu za účelem snížení základního kapitálu na základě losování není přípustné. 

 
 
6. Zrušení a zánik společnosti 
 
6.1 Společnost se zrušuje:  

 
a) dnem zániku společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění 

na společníka nebo v důsledku rozdělení  
b) usnesením valné hromady o zrušení společnosti s likvidací 
c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti 
d) zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že 

majetek dlužníka je zcela nepostačující.  
 
6.2 Při zrušení společnosti s likvidací se způsob provedení likvidace řídí příslušnými obecně závaznými 

právními předpisy. 
 
6.3 Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. 
 
 
7. Závěrečná ustanovení 
 
7.1 V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, 

neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto 
skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného 
obecně závazného právního předpisu, které svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu 
stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob vyplývá z obchodních 
zvyklostí. 

 
7.2 Dle ustanovení § 777 odst. 5 se společnost podřizuje jako celku zákonu č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
V Děčíně dne ......2016 
 
 



Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města 

dne: 22.9.2016 
ZM 16 07 08 01 

Název: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na provozování turistického 
informačního centra 

 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města projednalo žádost Společnosti přátel Děčína – Amici Decini o dotaci na 
provozování turistického informačního centra a 
 
schvaluje 
 

1. poskytnutí dotace Společnosti přátel Děčína – Amici Decini, Křížová 435/9, 405 02 
Děčín I, IČ: 14866501 ve výši 259.200,00 Kč na zajištění provozu turistického 
informačního centra v budově hlavního nádraží od 1.10.2016 - 30.9.2017, 

2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
 
 
Stanovisko RM: 
 
Rada města na své schůzi dne 28. 6. 2016 usnesením č. RM 16 12 31 02 projednala žádost 
Společnosti přátel Děčína – Amici Decini o dotaci na provozování turistického informačního 
centra a doporučila zastupitelstvu města přijmout usnesení dle předloženého návrhu. 
 
 
Cena: 259 200,00 Kč 

Návrh postupu: RM doporučuje přijmout usnesení dle předloženého návrhu 
 
 
Důvodová zpráva: 
 
Rada města se problematikou fungování Turistického informačního centra zabývala dne 
24.5.2016 a schválila jeho provozování prostřednictvím Společnosti přátel Děčína - AMICI 
DECINI, a to do 30.9.2017. 
V návaznosti na toto rozhodnutí požádala Společnost přátel města Děčína - Amici Decini dne 
15.6.2016 o poskytnutí dotace na provoz informačního centra na hlavním nádraží (TIC) – 
Příloha č. 1. Platnost Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 1.12.2015 
končí společnosti dne 30.9.2016. 
 
Amici Decini provozuje turistické informační centrum od roku 2014. Výše dotace pro období 
leden až září 2016 činí 156 240 Kč, což je 17 360 Kč/měsíc. Dotace je určena výlučně na 
úhradu personálních nákladů, kdy pracovníci mají 80 Kč/hod. Amici Decini v nové žádosti 
požaduje navýšení dotace o částku 4 240 Kč/měsíc, tedy na 21 600 Kč/měsíc. Výše dotace 
poskytnutá městem by po navýšení na období od října 2016 do září 2017 činila celkem 259 
200 Kč (bez navýšení 208 320 Kč). 
Vzhledem k tomu, že bychom chtěli činnost TIC hlavní nádraží nově rozšířit o možnost 
prodeje vstupenek rezervovaných prostřednictvím portálu www.vstupenkadecin.cz a dále 
budou pracovníci centra pracovat se Systémem monitoringu TIC od agentury CzechTourism 
a aktualizovat data v systému A.T.I.C. na www.certifikace.aticcr.cz, podporujeme navýšení 
dotace dle žádosti. 
 



Dotace bude poskytnuta na dobu určitou od 1.10.2016 do 30.9.2017 a hrazena z rozpočtu 
kapitoly 31 - cestovní ruch. Součástí veřejnoprávní smlouvy je příloha upřesňující podmínky 
provozování TIC, které jsou v souladu s jednotnou klasifikací TIC v ČR. Oddělení kanceláře 
primátorky a cestovního ruchu vede TIC metodicky a bude prověřovat dodržování Podmínek. 
 
TIC hlavní nádraží bylo v květnu 2015 certifikováno v jednotné klasifikaci informačních center 
v rámci Asociace turistických informačních center ČR. Od října 2017 bude provoz 
turistického informačního centra zajištěn zaměstnanci magistrátu. 
 

 
 

 
 
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO  

Předkladatel: Mgr. Hana Cermonová NAM  

Počet příloh: 3   
 



 Veřejnoprávní smlouva 
 o poskytnutí dotace 

 I. 

 Subjekty smlouvy 
1. Statutární město Děčín, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, č. ú. 921402389/0800, vedený 

u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen poskytovatel. 
Zastoupené: Mgr. Marie Blažková, primátorka 

2. Společnost přátel Děčína - Amici Decini, IČ: 14866501, se sídlem Křížová 435/9, 405 02 Děčín I, č.ú. 
3481098339/0800, vedený u České spořitelny, a.s., zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. 
zn. C 25398, dále jen příjemce. 
Statutární orgán (zastoupená): PhDr. Petr Nádvorník, prezident 

 II. 
 Předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitola 31 v souladu 

s ustanovením § 85/c zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění novel, a ust. § 9 odst. (1) písm. 
h) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění novel, na základě Žádosti 
o poskytnutí dotace ze dne 15.6.2016, za účelem zajištění provozu turistického informačního centra ve 
výpravní budově hlavního vlakového nádraží v Děčíně IV – Podmoklech na období říjen 2016 – září 2017. 

 III. 
Dispozice s dotací 

1. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Děčín ZM 16 07 08 01 ze dne 22.9.2016 

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci v celkové výši 259.200,00 Kč (slovy 
dvěstěpadesátdevěttisíc/Kč), v měsíčních splátkách ve výši 21.600,00 Kč (slovy dvacetjednatisícšestset/Kč) 
na základě předložené měsíční evidence návštěvnosti informačního centra. 

3. Dotace je určena výlučně k úhradě personálních nákladů spojených s provozem infocentra v určených 
prostorách. 

4. Dotace bude poskytnuta bezhotovostně na bankovní účet určený příjemcem dotace. Doba pro dosažení 
účelu je stanovena na říjen 2016 – září 2017. 

5.  Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tuto smlouvu zveřejní na webových stránkách 
statutárního města Děčín, nestanoví-li právní předpis jinak. 
 

6. Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit poskytovateli vyúčtování 
dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické osoby s likvidací vrátit na č. ú. 
921402389/0800 ved. U České spořitelny, a.s., pobočka Děčín. V případě přeměny právnické osoby je 
příjemce dotace povinen informovat poskytovatele dotace písemnou formou do pěti dnů o tom, na který 
subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy. 

 

7. Poskytovatel dotace je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že příjemce dotace nedodrží sjednané 
podmínky dotace. 

IV. 
 Ostatní a závěrečná ustanovení 
1. Příjemce dotace bere na vědomí, že činnost jím provozovaného infocentra metodicky podléhá oddělení 

kanceláře primátorky a cestovního ruchu Magistrátu města Děčín a zavazuje se s oddělením úzce 
spolupracovat. Přílohou č. 1 této smlouvy jsou Podmínky provozování informačního centra, které se 
příjemce dotace zavazuje dodržovat. 

2. Příjemce dotace se zavazuje, že bude pro oddělení kanceláře primátorky cestovního ruchu Magistrátu města 
Děčín smluveným způsobem evidovat návštěvnost informačního centra. 

3. Za účelem provozu informačního centra propůjčí poskytovatel příjemci prostory ve výpravní budově hlavního 
vlakového nádraží v Děčíně IV-Podmoklech (včetně vybavení) a informační polygon před budovou. Příjemce 
bude svěřené prostory (včetně vybavení) užívat výhradně k provozu informačního centra, bude o ně řádně 
pečovat. Po uplynutí smluveného období poskytovateli vše v bezvadném stavu vrátí. Případné škody na 
svěřeném majetku, způsobené nedbalostí příjemce, budou příjemci předloženy k náhradě. O předání a 
vrácení prostor včetně vybavení a informačního polygonu bude smluvními stranami vyhotoven písemný 
protokol. 

4. Smlouva o poskytnutí dotace byla vypracována ve třech výtiscích, dva výtisky obdrží poskytovatel, jeden 
výtisk obdrží příjemce. 



5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich smluvní vůli a na důkaz toho podepisují. 

V Děčíně dne   

...................................................                                                               …………………………………………… 

Mgr. Marie Blažková                                                                                               PhDr. Petr Nádvorník 



Podmínky provozování informačního centra 

Provozní doba: 

- otevřeno celoročně 7 dní v týdnu, v době letního času 8 – 17 h, v době zimního času 9 – 16 h, 

vánoční svátky a Nový rok uzavřeno, polední pauza 12,30 – 13 h mimo sezónu,  1. 6. – 30.9. 

bez polední pauzy 

 

Požadavky na prostory informačního centra 

- provozovna musí být udržována čistá a upravená, 

-  propagační materiály musejí být uspořádány přehledně a systematicky, aby se v nich klienti i 

pracovníci TIC bez problémů orientovali, dále nesmí chybět označení cedulkou zdarma nebo 

cenovkou. Vystavené materiály průběžně pracovníci pravidelně doplňují, neaktuální 

materiály ihned odstraní, 

- kniha přání a připomínek musí být na viditelném místě tak, aby se návštěvník mohl vyjádřit, 

- návštěvník má k dispozici čistý papír (alespoň A5) a propisku (tužku) pro psaní poznámek. 

 

Poskytování služeb informačního centra 

- poskytování informací alespoň ve 2 světových jazycích, přičemž jeden z nich může být na 

úrovni pasivní znalosti,  

- zpracování statistiky návštěvnosti TIC  

- pracovat se Systémem monitoringu TIC, který dodala agentura CzechTourism 

- aktualizace dat v systému A.T.I.C. na www.certifikace.aticcr.cz, 

- podávání kvalifikovaných informací o nejvýznamnějších turistických cílech ve městě a okolí 

(název, lokalizace – jak se do místa dostat, zajímavosti), tipech na výlety (pěší a na kolech), 

základních historických a místopisných informací, 

- při poskytování informací využívat internet explorer, jízdní řády www.idos.cz; pravidelné 

sledování doručené pošty na e-mailovou adresu TIC, 

- sledování dění ve městě zejména informací o akcích na portálu vstupenkadecin.cz a idecin.cz, 

- prodej vstupenek z portálu www.vstupenkadecin.cz 

- každodenní kontrola veřejného internetu, poruchu ihned hlásit na oddělení kanceláře 

primátorky a cestovního ruchu nebo pracovníkovi IT, 

- pravidelná komunikace s Turistickým  informačním centrem v knihovně a vzájemné předávání 

informací, 

- povědomí o existenci chráněných krajinných území, výrobě ekologických produktů, 

ekofarmách a regionálních výrobcích. 

 

Požadavky na pracovníky TIC 

- solidní vystupování a reprezentace TIC (vhodné oblečení a úprava vzhledu), 

- otevřenost, komunikativnost, pohotovost, přizpůsobivost, 

- na úrovni osobní komunikace odpovědět na pozdrav, oslovit klienta s otázkou „S čím Vám 

mohu pomoci?“ a udržovat s ním oční kontakt, vést přívětivý hovor a pomáhat s vyjasněním 

dotazu. Pracovat s orientačním plánem města, ukazovat klientovi turistické cíle, případně 

vyznačit důležité body, 

- neodpovídat negativně, ale nabídnout jinou alternativu řešení, při odchodu klientovi popřát 

příjemný pobyt, 

http://www.idos.cz/


- při telefonickém kontaktu pracovník pozdraví, do telefonu se ohlásí označením organizace 

zajišťující službu, svým jménem a otázkou „S čím vám mohu pomoci?“, 

- pro konzumaci jídla využívat neveřejné prostory, 

- nejméně 1 pracovník TIC se alespoň 1 x ročně zúčastní vzdělávacího programu pořádaného 

A.T.I.C. (účast je prokazatelná podpisem účastníka v prezenční listině), 

 

 

 

 

 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Magistrát města Děčín 
materiál do jednání zastupitelstva města 

dne: 22.09.2016 
ZM 16 07 09 13 

Název: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících  
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo statutárního města projednalo návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných 
službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto 
služby a 
 
s c h v a l u j e  
 
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby.  
 
 
Stanovisko RM: 
Rada města projednala dne 06.09.2016 návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných 
službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto 
služby a doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o 
kompenzaci za tyto služby. 
 
Cena: 47 500 tis. Kč      

Návrh postupu: RM doporučuje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě   
 
 
Důvodová zpráva: 
 
V Dodatku č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby (dále Smlouva o veřejných 
službách) se upravují podmínky v souvislosti s uzavřenou Smlouvou o spolupráci při 
zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní 
dopravou mezi městem a krajem. Smlouva o veřejných službách se upravuje v oblasti 
kompenzace dopravce 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. 
Dále Dodatek č. 1 upravuje výši kompenzace pro rok 2016 ve výši 47 500 tis. Kč/rok. 
Návrh dodatku zpracoval právní zástupce města. 
 
 
Zpracoval: Ing. Ilona Šeneklová OMH  

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl, CSc. PRIM  

Počet příloh:   
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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. 
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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. :

\ 
\ předseda představenstva

Mgr. Marie Blaž-ková
primátorka

Ing. Martin Weiss
člen představenstva

Á*u*, 
MĚsň\

,..Ů od.

fiffil B
t Y,,z

Stránka 10 z 10



MĚsTo oĚčít.t I
I
I

SRN@
HŤensko

DEED a.s,
orueunčlÍ p r mĚgrglG luroausottÉ DoPRAvY l (NíAX|ČKY

@ 1aĚ
Zotavovna

Ja|ťtvčí
Natura

T PODSKALI

"rr;,Sr,,irt

E
E
E
@
E

(., U pomníku

\ Č t

Kovárna

lernÁ

ŠKRABKY
Ja| včí
rozcestí

L
A
B
t

É

L
B
É

Loubí 4

Loubí 3

Loubí 2

Loubí í

Loubí
pIekladiště

28- ííjna

Masarykovo
náměstíC}

Pňípei

,Dečín-PĚÍpei

U piejezdu

PoD NEMocN|cí

E
NEMOCNICE

Kamenická

-o
a(=
o
AI
()(

.U
-l(

o
6-
CL
.t
!t
3n

5o
'i.

=

o

E
Teplice

<---
a

Prokopa
Ho|ého

E
ruÁonnŽÍ

U mostu

Labské
nábÍeŽi

ŠkoIa

"*"8
-c...Š{o..xruÁŘe

:.ě/E
AUTOBUSOVEHorní oIdŤíchov

KMSNY STU

T"".ffi
I
--

-e-

Čís|o autobusové |inkv
Bus |ine number / Bus der Liíie

Konečná zastávka autobusu
Bus Íinal stop / Dio lotzto státion

Zastávka autobusu
Bus stop / Busha|testé||e

Zastávka autobusu pouze v jednom směru
One way bus stop / Station in nur einer Richtung

Vedení |inek s občasnÝm orovozem
Temporary tines / zeitweise [in|enÍuhrung

V|aková stanice/zastávka
Railway station / Bahnhof

Autobusové nádraŽí
Bu8 tamina| / BusbahnhoÍ

Hlavnl vlakové nádrazÍ
M8in railway station / Hauptbahnhoí

PÍístav vfletních lodí
Cruise port

Síd|o DPMD a.s.
DPMD a.s. off@ / DPMD a.s. BÍiro

Dispečink dopravního podniku' pÍedprodej jízdenek
I Enspon @mpany ospalcnng' aďan@ Ícket sa|es
TEnsportunlemehmen Disposition, Karlenvoryerkauf

Bažantnice

Želerutce

L
A
B
E

E
L
B
E

E
tr
E
B
@

Boletice
Lidou,/ d m

Nebočady

Ústí n. Labem

I
Y

Nám. 5.května

Žerotínova

sTARÉ

ČsPL

Fruta

Loděnice

KÍešice ško|a

Boletice Koruna

Bo|etice sídIiště

Ma|á Ve|efi' Jed|ka rozc]

Ma|á Veleř, Jed|ka záv]
Benešov n. P|.''Ú čerp' st.

"-'.$"$*.1),$ver-xl ve Ler.lB 

EN EŠoV N. Pl.,

- l

^9 *..ď Benešov n. P|., záv.|
t"\- -b ^š(- ̂ .i\Š sgNlpŠov N. PL. N

trtr
@
E
B

ŽeIenická

pog,"Vilsnice i"'

Kosova

CHROCHVICE

t l

NEBoČADY KoNEČNÁ

I

Zámek
Chateau / Schloss

Zoo|ogická zahrada
Zoo

Divadlo
Thealre / Th6atsr

Kino
Cirema

Centrum pivovar
Ma|l / EinkauÍszen|rum

@tr
#'&*'E 'ilT:i" E

"""ž k.*

Děčín
v!chod

*
Kauflahd

EE
BŘEz|NY

oblouková m
Ma|á Ve|eĎ.

Pastt/ibká stěna
PastÝiská stěna

Plaveck! stadion
Swimming pool / Schwlmmbad

Magistrát
City hall / MaglstBt

Nemocnice
Hospital / Krank6nhaus

Po|icie ČR
Poli@ / Polizei

Eo r,z
ZAMEK-

Poliklinika



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



Stránka 1 z 6 
 

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
nízkopodlažní 

ANO/NE
klimatizace 
ANO/NE

ev. č. 
DPmDRZ/SPZ značka/typ délka 

/m/

počet 
míst k 
sezení

počet 
míst k 
stání



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. 
 

 
 
 



IV. 
Kompenzace za rok 2016 

 
1. Dopravce bere na vědomí, že skutečná kompenzace za období roku 2016 poskytovaná městem 
dopravci na základě Smlouvy o veřejných službách bude dle rozhodnutí rady města č. RM 16 xx 37  
ze dne 6.9.2016 ve výši 47 500 000,- Kč, přičemž konečná výše skutečné kompenzace se ještě může 
změnit v závislosti na výsledcích hospodaření dopravce. 
 

 
V. 

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.RM …. ze 
dne…..2016. 
 
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. 1 ke Smlouvě o veřejných službách řádně přečetly a s 
jeho obsahem souhlasí. 
 
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dne…. 2016. 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1 Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 
dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou 
 
 V Děčíně dne……………..     V Děčíně dne…………… 
 
 
Za statutární město Děčín:     Za Dopravní podnik města Děčína a. s.: 
 
 
 
 
…………………………….     ……………………………… 
 



SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 
VEŘEJNOU LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ OSOBNÍ 

DOPRAVOU 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 24 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 160, § 163 a 
násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními 
stranami: 

1. Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem 
Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního 

hospodářství 
E-mail/tel.: franek.j@kr-ustecky.cz / 475 657 526 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 
 číslo účtu: 882733379/0800  
 
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 
2. Statutární město Děčín 

Sídlo:  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV  
Zastoupené:  Mgr. Marií Blažkovou, primátorkou města 
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Martinček  
E-mail/tel.: tomas.martincek@mmdecin.cz / 412 593 275 
IČ:  00261238 
DIČ:  CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín, 
 číslo účtu: 19-921402389/0800  

 
(dále jen „Město“, společně s Krajem dále jen „Smluvní 

strany“) 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
(A) Kraj v souladu s § 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, zajišťuje dopravní obslužnost 
území Kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní 
dopravou a veřejnou linkovou dopravou, a to v rámci integrovaného dopravního 
systému Kraje; 

(B) Město v souladu s § 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 
cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, zajišťuje dopravní obslužnost 
územního obvodu Města veřejnou linkovou dopravou; 

mailto:franek.j@kr-ustecky.cz
mailto:martincek@mmdecin.cz
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(C) trasy některých linek a spojů zajišťujících dopravní obslužnost území Kraje v rámci 
integrovaného dopravního systému Kraje jsou zčásti vedeny v územním obvodu 
Města, v důsledku čehož je dopravní obslužnost v tomto obvodu paralelně 
zajišťována Krajem i Městem; 

(D) podstatná část linek a spojů veřejné linkové dopravy, jejichž trasy vedou v územním 
obvodu Města, je provozována dopravcem zajišťujícím dopravní obslužnost Města; 

(E) je v zájmu občanů i návštěvníků Kraje a Města, kteří využívají veřejnou drážní 
osobní dopravu a veřejnou linkovou dopravu, aby byly vzájemně uznávány papírové 
i elektronické jízdní doklady (dále jen „jízdní doklady“) vystavované dopravci 
zajišťujícími dopravní obslužnost území Kraje na straně jedné a dopravcem 
zajišťujícím dopravní obslužnost územního obvodu Města na straně druhé, v 
důsledku čehož mají Kraj i Město zájem na tom, aby se dopravce zajišťující dopravní 
obslužnost územního obvodu Města zapojil do integrovaného dopravního systému 
Kraje; 

(F) vzájemné uznávání jízdních dokladů vystavovaných dopravci zajišťujícími dopravní 
obslužnost území Kraje a dopravcem zajišťujícím dopravní obslužnost územního 
obvodu Města ve smyslu bodu (E) výše může mít za následek, že některé tržby za 
dopravní výkony provedené jedním dopravcem obdrží jiný dopravce; 

(G) dopravci zajišťující dopravní obslužnost území Kraje ani dopravce zajišťující 
dopravní obslužnost územního obvodu Města nenesou žádné riziko spojené s výší 
tržeb; 

(H) lze předpokládat, že vzájemné uznávání jízdních dokladů vystavovaných dopravci 
zajišťujícími dopravní obslužnost území Kraje a dopravcem zajišťujícím dopravní 
obslužnost územního obvodu Města ve smyslu bodu (E) výše bude mít vliv na 
celkové tržby dopravce zajišťujícího dopravní obslužnost územního obvodu Města; 

(I) v důsledku shora uvedeného lze předpokládat, že může dojít i k situaci, kdy se zvýší 
platba kompenzace hrazené Městem dopravci zajišťujícímu dopravní obslužnost 
územního obvodu Města. V tomto případě má Kraj zájem Městu nahradit tuto 
zvýšenou platbu kompenzace za podmínek sjednaných v této smlouvě; 

(J)  z výše uvedených důvodů je nezbytné stanovit principy vyrovnávání tržeb 
obdržených dopravci zajišťujícími dopravní obslužnost území Kraje v rámci 
integrovaného dopravního systému Kraje na straně jedné a dopravcem zajišťujícím 
dopravní obslužnost územního obvodu Města na straně druhé mezi Krajem a 
Městem, jakož i stanovit způsob řešení dalších souvisejících otázek; 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA UZAVŘENÍ TÉTO SMLOUVY O 
SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VEŘEJNOU 
LINKOVOU DOPRAVOU A VEŘEJNOU DRÁŽNÍ DOPRAVOU (dále jen 
„Smlouva“): 
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Článek I. 
DEFINICE POJMŮ 

 
1. Pro účely této smlouvy budou mít následující pojmy níže uvedený význam: 

a) „dopravce MAD“ znamená společnost Dopravní podnik města Děčína, a.s., 
která zajišťuje dopravní obslužnost územního obvodu Města; 

b) „dopravci DÚK“ znamenají dopravce určené Krajem, kteří v rámci DÚK 
zajišťují dopravní obslužnost Kraje veřejnou linkovou dopravou, výčet 
dopravců DÚK je uveden v příloze 1 Smluvních přepravních podmínek DÚK 
zveřejněných na webu Kraje. Pro účely této definice však mezi dopravce DÚK 
nepatří dopravce MAD v rozsahu, v jakém zajišťuje dopravní obslužnost 
tarifní zóny Děčín na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících uzavřené mezi dopravcem MAD a Městem, bez ohledu na to, zda 
je či není uveden v příloze 1 Smluvních přepravních podmínek DÚK 
zveřejněných na webu Kraje;   

c) „DÚK“ znamená integrovaný dopravní systém Kraje nazvaný Doprava 
Ústeckého kraje, v jehož rámci zajišťují dopravci určení Krajem dopravní 
obslužnost Kraje veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní 
dopravou; 

d) „jízdní doklady DÚK“ znamená jízdní doklady vydané Dopravcem nebo 
Dopravci DÚK dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze 1 této smlouvy, 
dle Tarifu DÚK a dle Smluvních přepravních podmínek DÚK, které opravňují 
cestující k dopravě v rámci DÚK; 

e) „MAD“ znamená veřejnou linkovou dopravu (městskou autobusovou 
dopravu), jejímž prostřednictvím Město zajišťuje dopravní obslužnost 
územního obvodu Města; 

f) „referenční měsíční tržby“ znamenají průměrné měsíční tržby dopravce MAD 
v Kč bez DPH, o nichž lze předpokládat, že by byly dopravcem MAD 
realizovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
uzavřené mezi dopravcem MAD a Městem při neexistenci vzájemného 
uznávání jízdních dokladů vystavovaných dopravci DÚK na straně jedné a 
dopravcem MAD na straně druhé ve smyslu této smlouvy, a které se ve vztahu 
k jednotlivému kalendářnímu měsíci vypočítají jako součin (i) dopravního 
výkonu skutečně realizovaného dopravcem MAD na linkách a spojích 
objednávaných Městem v rámci MAD v příslušném kalendářním měsíci a (ii) 
referenčních tržeb na 1 km; 

g) „referenční tržby na 1 km“ znamenají průměrné tržby dopravce MAD na 1 km 
provedeného dopravního výkonu v Kč bez DPH, o nichž lze předpokládat, že 
by byly dopravcem MAD realizovány na základě smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících uzavřené mezi dopravcem MAD a Městem při 
neexistenci vzájemného uznávání jízdních dokladů vystavovaných dopravci 
DÚK na straně jedné a dopravcem MAD na straně druhé ve smyslu této 
smlouvy; 

h) „Smluvní přepravní podmínky DÚK“ znamenají Smluvní přepravní podmínky 
Dopravy Ústeckého kraje zveřejněné na stránkách Kraje www.dopravauk.cz a 
platné v každém jednotlivém okamžiku trvání této smlouvy; 

http://www.dopravauk.cz/
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i) „Tarif DÚK“ znamená Tarif Dopravy Ústeckého kraje včetně všech příloh 
zveřejněný na stránkách Kraje www.dopravauk.cz a platný v každém 
jednotlivém okamžiku trvání této smlouvy; 

j)  „tarifní zóna Děčín“ znamená katastrální území obce Děčín; 
k) „tržby“ znamenají tržby z jízdného a tržby z přepravy zavazadel, které jsou 

realizovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
uzavřené mezi dopravcem MAD a Městem nebo mezi dopravcem DÚK a 
Krajem; 

l) „zúčtovací centrum“ znamená osobu vybranou Krajem v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn, která bude 
provádět rozúčtování tržeb mezi dopravci DÚK a dopravcem Města a 
vykonávat další s tím související činnosti. Ke dni uzavření této smlouvy je 
zúčtovacím centrem ČSAD SVT Praha, s.r.o., IČ 45805202, se sídlem Praha 
8, Křižíkova 4-6. V případě změny v osobě zúčtovacího centra Kraj sdělí 
identifikační a kontaktní údaje nového zúčtovacího centra Městu nejpozději 2 
měsíce před změnou v osobě zúčtovacího centra. 
 

Článek II. 
ÚČEL SMLOUVY 

 
1. Účelem této smlouvy je vzájemná spolupráce a koordinace Smluvních stran směřující 

k (i) zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů vystavovaných dopravci DÚK 
na straně jedné a dopravcem MAD na straně druhé a opravňujících cestující k 
využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy 
poskytovaných těmito dopravci v rámci DÚK a (ii) nastavení principů vyrovnávání 
snížených tržeb (resp. zvýšené kompenzace hrazené Městem dopravci MAD za 
zajišťování provozu MAD) v důsledku vzájemného uznávání jízdních dokladů dle 
této smlouvy a dle smlouvy, která je současně s touto smlouvou uzavírána mezi 
Krajem a dopravcem MAD dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 této Smlouvy (dále 
jen „Smlouva o zapojení dopravce MAD do DÚK“). 

 
Článek III. 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 

1. Smluvní strany se dohodly na struktuře tarifu a výši cen jízdného a přepravného 
uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „Ceník jízdného DÚK“) a na 
bezplatných přepravách osob uvedených v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen 
„Bezplatné přepravy“). Smluvní strany se zavazují, že budou dodržovat strukturu 
jízdních dokladů a výši cen jízdného a přepravného dle Ceníku jízdného DÚK a 
Bezplatné přepravy a že bez souhlasu druhé Smluvní strany nebudou zavádět v tarifní 
zóně Děčín žádné další typy jízdních dokladů nad rámec jízdních dokladů 
stanovených Ceníkem jízdného DÚK nebo bezplatné přepravy nad rámec 
Bezplatných přeprav, vyjma slev závazně stanovených obecně závaznými právními 
předpisy (např. výměrem Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s 
regulovanými cenami). Ve vztahu ke slevám závazně stanoveným obecně závaznými 
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právními předpisy se Smluvní strany zavazují upravit Ceník jízdného DÚK a/nebo 
Bezplatné přepravy takovým způsobem, aby neodporovaly obecně závazným 
právním předpisům. Kraj je oprávněn změnit na strukturu tarifu a výši cen jízdného a 
přepravného uvedených v Ceníku jízdného DÚK bez souhlasu Města pouze v 
případech, kdy tyto změny nebudou mít vliv na výši jednozónových jízdních dokladů 
pro tarifní zónu Děčín a dopravce MAD dostane od Kraje s dvouměsíčním předstihem 
veškerá data potřebná ke změnám Ceníku jízdného DÚK, Tarifu DÚK a Smluvních 
přepravních podmínek DÚK, a tyto změny nebudou mít vliv na úpravu SW, tj. bude 
se jednat pouze o změnu vstupních dat ve formátu xml a binárních souborů, které 
dopravci MAD poskytne Kraj. 
Před případným zavedením nového typu jízdního dokladu v tarifní zóně Děčín nad 
rámec Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze 1 této smlouvy nebo bezplatné 
přepravy nad rámec Bezplatných přeprav uvedených v příloze 2 této smlouvy nebo 
učiněním jakéhokoliv jiného kroku ve smyslu předchozího pododstavce (s výjimkou 
zavedení slevy závazně stanovené obecně závaznými právními předpisy) musí být 
Smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě upravující dopady 
takového kroku na práva a povinnosti Smluvních stran dle této smlouvy. 
V případě zavedení slevy závazně stanovené obecně závaznými právními předpisy 
musí být Smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě upravující 
dopady takové slevy na práva a povinnosti Smluvních stran dle této smlouvy ještě 
před zavedením příslušné slevy, je-li to možné, jinak bez zbytečného odkladu po jejím 
zavedení. 

2. Pravidla fungování DÚK, integrace MAD do DÚK a povinnosti Kraje a dopravce 
MAD související se začleněním dopravce MAD do DÚK jsou v podrobnostech 
uvedeny ve Smlouvě o zapojení dopravce MAD do DÚK. 

3. Město se zavazuje, že nebude měnit rozsah ročního dopravního výkonu objednaného 
u dopravce MAD o více než 10 %, a to ve vztahu k ročnímu dopravnímu výkonu 
uskutečněnému v roce 2015 v rozsahu 2 003 tis. km. Před případnou změnou rozsahu 
ročního dopravního výkonu dopravce MAD o více než 10 % musí být Smluvními 
stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě upravující dopady takové změny 
rozsahu ročního dopravního výkonu dopravce MAD na práva a povinnosti Smluvních 
stran dle této smlouvy. 

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o plánovaných změnách 
v jízdních řádech linek a spojů provozovaných dopravci (spočívající např. v omezení 
dopravy), které by mohly mít vliv na kapacitní požadavky veřejné drážní osobní 
dopravy a veřejné linkové dopravy provozované dopravci DÚK a dopravcem MAD 
v tarifní zóně Děčín, vyjma nezbytných změn vyvolaných dočasnými omezeními 
provozu na komunikacích či uzavírkami komunikací. 

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat nejméně 90 dní předem o 
veškerých zamýšlených změnách v Tarifu DÚK a Smluvních přepravních 
podmínkách DÚK. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že nebude 
nijak dotčena možnost uplatňování Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek 
DÚK ze strany dopravce MAD a dopravců DÚK vůči všem cestujícím využívajícím 
jejich služby bez ohledu na to, který dopravce těmto cestujícím vydal příslušný jízdní 
doklad platný dle Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK. 
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6. Smluvní strany se zavazují zajistit, že tarif a smluvní přepravní podmínky budou 
jednotné, resp. že Tarif DÚK a Smluvní přepravní podmínky DÚK budou zahrnovat 
veškerá specifika tarifu a dalších pravidel v tarifní zóně Děčín. 

7. Kraj se zavazuje zajistit, že dopravci DÚK budou (i) počínaje dnem 1. 7. 2016 
oprávněni vydávat ve svých prodejních místech jízdní doklady pro tarifní zónu Děčín 
dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze 1 a dle Tarifu DÚK a Smluvních 
přepravních podmínek DÚK, který bude zahrnovat veškerá specifika tarifu a další 
pravidla v tarifní zóně Děčín, a (ii) počínaje dnem 1. 7. 2016 povinni uznávat jízdní 
doklady dopravce MAD platné dle Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek 
DÚK. 

8. Smluvní strany se zavazují zajistit, že k 1. 1. 2019 a dále k 1.1. každého druhého 
následujícího roku trvání této smlouvy budou pro období příslušného a bezprostředně 
následujícího kalendářního roku všechny jednotlivé tarifní položky uvedené v příloze 
č. 1 této smlouvy upraveny tak, že budou vynásobeny koeficientem rovnajícím se 
poměru mezi (a) průměrnou výší bazického indexu - míry inflace vyjádřené 
přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období za 12 po sobě jdoucích 
kalendářních měsíců od července roku o dva roky předcházejícího kalendářního roku 
do června bezprostředně předcházejícího kalendářního roku a (b) průměrnou výší 
bazického indexu - míry inflace vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen k 
základnímu období za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od července 2014 do 
června 2015, a to dle dat uveřejněných Českým statistickým úřadem. Částka, o kterou 
se má v souladu s postupem uvedeným v předcházející větě ta která tarifní položka 
upravit, musí být před její případnou úpravou zaokrouhlena na celé koruny české v 
souladu s matematickými pravidly zaokrouhlování (přičemž číslice 5 se zaokrouhluje 
nahoru). 
Příklad: Pro roky 2019 a 2020 budou všechny jednotlivé tarifní položky uvedené 
v příloze č. 1 této smlouvy k 1. 1. 2019 vynásobeny koeficientem rovnajícím se 
poměru mezi (a) průměrnou výší bazického indexu - míry inflace vyjádřené 
přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období za 12 po sobě jdoucích 
kalendářních měsíců od července 2017 do června 2018 a (b) průměrnou výší 
bazického indexu - míry inflace vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen k 
základnímu období za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od července 2014 do 
června 2015, a to dle dat uveřejněných Českým statistickým úřadem. Pokud by např. 
měla být určitá tarifní položka navýšena o 0,4 Kč, bude v souladu s matematickými 
pravidly zaokrouhlování tato částka zaokrouhlena na 0 Kč, a tedy fakticky k žádnému 
navýšení nedojde. Pokud by však např. měla být určitá tarifní položka navýšena o 0,5 
Kč, bude v souladu s matematickými pravidly zaokrouhlování tato částka 
zaokrouhlena na 1 Kč, a tedy dojde k navýšení daného tarifu o 1 Kč. 

9. Jestliže Město nezajistí úpravu kteréhokoliv tarifní položky uvedené v příloze č. 1 této 
smlouvy dle odstavce 8. tohoto článku a v důsledku toho bude některá tarifní položka 
nižší než stanoví odstavec 8. tohoto článku, budou referenční tržby na 1 km dle této 
smlouvy po dobu, po kterou nebudou všechny jednotlivé tarifní položky upraveny dle 
odstavce 8. tohoto článku, vynásobeny koeficientem „K“. Koeficient „K“ bude určen 
ve vztahu k té tarifní položce, která bude v procentuálním vyjádření nejvíce 
podhodnocena oproti výši takové tarifní položky stanovené dle odstavce 8. tohoto 
článku, a bude se rovnat poměru mezi (a) výší takové tarifní položky stanovenou 
Městem (případně uplatňovanou dopravcem MAD) a (b) výší takové tarifní položky 
vypočítanou podle odstavce 8. tohoto článku. 
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Článek IV. 

PRINCIPY VYROVNÁVÁNÍ TRŽEB MEZI KRAJEM A MĚSTEM 
 

1. Kraj se zavazuje dorovnávat Městu za podmínek stanovených v této smlouvě 
referenční tržby na 1 km, s tím, že: 

 referenční tržby na 1 km pro období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 a pro období 
kalendářního let 2017 a 2018 se rovnají 23,38 Kč bez DPH; v případě změny 
zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě Smluvní strany upraví výši 
referenčních tržeb na 1 km bez DPH tak, aby výše referenčních tržeb na 1 km s 
DPH byla shodná před i po změně zákonné sazby DPH s tím, že výsledek bude 
zaokrouhlen matematicky na 2 desetinná místa (např. v případě změny zákonné 
sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě z 15 % na 17 % by referenční tržby na 
1 km činily 22,98 (po zaokrouhlení z 22,9803) Kč bez DPH, přičemž výše 
referenčních tržeb na 1 km s DPH by před i po změně zákonné sazby DPH činila 
26,887 Kč); 

 referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2019 a každého 
následujícího kalendářního roku (Refi) se vypočítají dle vzorce:  

𝑅𝑒𝑓𝑖 = 𝑅𝑒𝑓𝑖−1 ∙
𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−1
𝑆𝑘𝑢𝑡𝑖−2

 

i   je i-tý kalendářní rok,  
Refi-1 jsou referenční tržby na 1 km platné pro bezprostředně předcházející 

kalendářní rok,  
Skuti-1 jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK 

v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce ze všech jízdních 
dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude tarifní zóna Děčín a  

Skuti-2 jsou skutečné tržby dosažené v rámci příslušné části DÚK v kalendářním 
roce bezprostředně předcházejícím předcházejícímu kalendářnímu roku 
ze všech jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude tarifní 
zóna Děčín, 

  [například referenční tržby na 1 km pro období kalendářního roku 2019 
(Ref2019) se vypočítají jako součin referenčních tržeb na 1 km platných 
pro kalendářní rok 2018 (Ref2018) a podílu skutečných tržeb na 1 km 
dosažených v rámci příslušné části DÚK v kalendářním roce 2018 ze 
všech jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude tarifní 
zóna Děčín (Skut2018) a skutečných tržeb na 1 km dosažených v rámci 
příslušné části DÚK v kalendářním roce 2017 (Skut2017) ze všech jízdních 
dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna bude tarifní zóna Děčín, tj. 
dle vzorce: 

𝑅𝑒𝑓2019 = 𝑅𝑒𝑓2018 ∙
𝑆𝑘𝑢𝑡2018

𝑆𝑘𝑢𝑡2017
]; 

2. Vyrovnávání tržeb ze strany Kraje se bude řídit následujícími pravidly: 
a) zúčtovací centrum na základě informací poskytnutých dopravcem MAD dle 

Smlouvy o zapojení dopravce MAD do DÚK vypočítá v souladu s předem 
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stanoveným algoritmem zohledňujícím vlivy zapojení dopravce MAD do 
DÚK ve vztahu ke každému kalendářnímu měsíci výši tržeb dopravce MAD, 
která odpovídá dopravnímu výkonu realizovanému dopravcem MAD na 
linkách a spojích objednaných Městem v rámci MAD v příslušném 
kalendářním měsíci (dále jen „normalizované skutečné tržby dopravce 
MAD“); 

b) Dopravce MAD poskytne Kraji informace o dopravním výkonu skutečně 
provedeném dopravcem MAD v rámci MAD v každém kalendářním měsíci 
vždy nejpozději do 10. dne bezprostředně následujícího kalendářního měsíce 
(dále jen „dopravní výkon MAD“); 

c) Kraj na základě dopravního výkonu MAD a referenčních tržeb na 1 km 
vypočte výši referenčních měsíčních tržeb a porovná ji s výší 
normalizovaných skutečných tržeb dopravce MAD vypočítaných zúčtovacím 
centrem pro příslušný kalendářní měsíc dle písm. a) výše (tj. nikoliv s výší 
tržeb skutečně inkasovaných dopravcem MAD v příslušném kalendářním 
měsíci, ale s výší tržeb vypočítaných zúčtovacím centrem postupem ve smyslu 
čl. IV odst. 3 Smlouvy o zapojení dopravce MAD do DÚK); 

d) v případě, že budou normalizované skutečné tržby dopravce MAD ve 
vyjádření bez DPH v příslušném kalendářním měsíci vyšší než referenční 
měsíční tržby bez DPH, bude Město povinno zaslat částku odpovídající 
tomuto rozdílu Kraji, a to nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy obdrží výzvu k 
úhradě od Kraje; 

e) budou-li naopak normalizované skutečné tržby dopravce MAD ve vyjádření 
bez DPH v příslušném kalendářním měsíci nižší než referenční měsíční tržby 
bez DPH, bude Kraj povinen zaslat částku odpovídající tomuto rozdílu Městu, 
a to nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy obdrží od Města výzvu k úhradě 
obsahující informace o dopravním výkonu MAD a zároveň bude mít k 
dispozici informace ze zúčtovacího centra o normalizovaných skutečných 
tržbách dopravce MAD; 

f) tržby z časového jízdného na období přesahující jeden měsíc budou pro účely 
této smlouvy zahrnovány do tržeb celé ve vztahu k měsíci, ve kterém byly 
prodány (tj. nebudou děleny poměrně podle ceny časového kupónu připadající 
na příslušný kalendářní měsíc); 

g) v případě změny zákonné sazby DPH pro jízdné ve veřejné dopravě nebo 
v případě jiných změn právních předpisů, které budou mít vliv na pravidla 
dohodnutá touto smlouvou, budou Smluvní strany jednat o případné změně 
pravidel dohodnutých v této smlouvě; 

h) referenční tržby na 1 km, referenční měsíční tržby a normalizované skutečné 
tržby dopravce MAD budou pro účely této smlouvy zahrnovat výlučně tržby 
z jízdného a přepravy zavazadel; 

i) pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že referenční 
tržby na 1 km, referenční měsíční tržby a normalizované skutečné tržby 
dopravce MAD se musí vztahovat výlučně k dopravním výkonům 
provedeným dopravcem MAD na linkách a spojích objednávaných městem v 
rámci MAD v tarifní zóně Děčín; 

j) pro vyloučení pochybností se dále stanoví, že vyrovnávání tržeb mezi Krajem 
a Městem bude prováděno v pravidelných měsíčních intervalech. 
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Článek V. 

ZAPOJENÍ DOPRAVCE MAD DO DÚK 
1. Kraj a dopravce MAD spolu uzavírají Smlouvu o zapojení dopravce MAD do DÚK, 

jejímž cílem je úprava práv a povinností dopravce MAD a Kraje v souvislosti se 
zapojením dopravce MAD do DÚK, přičemž vyrovnání případných dopadů tohoto 
zapojení dopravce MAD do DÚK na rozpočet Města je předmětem této Smlouvy. 
Řádné plnění Smlouvy o zapojení dopravce MAD do DÚK ze strany dopravce MAD 
je předpokladem pro plnění této smlouvy.  

2. S ohledem na tuto skutečnost Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě 
ukončení Smlouvy o zapojení dopravce MAD do DÚK dojde k ukončení této smlouvy 
k témuž datu, k jakému dojde k ukončení Smlouvy o zapojení dopravce MAD do 
DÚK. Město tímto bere na vědomí, že Kraj je oprávněn ukončit Smlouvu o zapojení 
dopravce MAD do DÚK za podmínek stanovených ve Smlouvě o zapojení dopravce 
MAD do DÚK, jejíž vzor tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.  

3. Město rovněž bere na vědomí, že úhrada finančního plnění ze strany Kraje Městu dle 
této smlouvy je závislá na správnosti podkladových dat, které je Kraji povinen 
předkládat dopravce MAD. Pokud by se ukázalo, že Kraj Městu na základě 
nesprávných dat případně předložených dopravcem MAD Kraji ve skutečnosti zaplatil 
na základě této smlouvy více, než co by Kraj Městu zaplatil na základě správných 
údajů, zavazuje se Město takový přeplatek Kraji vrátit. Město je povinno na žádost 
Kraje poskytnout Kraji součinnost při zjišťování správných podkladových dat, které je 
Kraji povinen předkládat dopravce MAD. 
 

Článek VI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do prosince 2024, přičemž poslední den 
platnosti této smlouvy v prosinci 2024 bude Krajem upřesněn předem nejpozději dne 
30.9.2023. Bez ohledu na předchozí větu však tato smlouva v souladu s čl. V. odst. 2 
této smlouvy zaniká ke dni, k jakému zanikne Smlouva o zapojení dopravce MAD do 
DÚK. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti v celém rozsahu ke dni 1. 7. 2016 s výjimkou čl. I., čl. 
III. odst. 5 a 6 a čl. VI., které nabývají účinnosti podpisem smlouvy oběma Smluvními 
stranami. Odkládací podmínkou účinnosti této smlouvy je uzavření Smlouvy o 
zapojení dopravce MAD do DÚK. 

3. Tato smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran. 

4. Tato smlouva může být dále jednostranně ukončena písemnou výpovědí kterékoliv ze 
Smluvních stran pouze k 31. 12. příslušného kalendářního roku s výpovědní dobou 
v délce nejméně 6 měsíců. Výpovědní doba dle předcházející věty počíná běžet 1. dne 
kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena druhé Smluvní 
straně. 

5. Touto smlouvou nejsou zakládána žádná práva třetích osob vůči Kraji ani Městu. 





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

Student   
15-26 let

Dítě
6-15 let

Obyčejné 
nad 15 let

Student   
15-26 let

Dítě
6-15 let

Obyčejné 
nad 15 let

Student   
15-26 let

Dítě
6-15 let Zaměstnanecké

0-2* 98 Kč       68 Kč       30 Kč       338 Kč     234 Kč     104 Kč     910 Kč     630 Kč     280 Kč     182 Kč                 
3-4 113 Kč     83 Kč       38 Kč       390 Kč     286 Kč     130 Kč     1 050 Kč 770 Kč     350 Kč     210 Kč                 
5-6 128 Kč     90 Kč       45 Kč       442 Kč     312 Kč     156 Kč     1 190 Kč 840 Kč     420 Kč     238 Kč                 
7-8 143 Kč     105 Kč     53 Kč       494 Kč     364 Kč     182 Kč     1 330 Kč 980 Kč     490 Kč     266 Kč                 
9-10 158 Kč     113 Kč     53 Kč       546 Kč     390 Kč     182 Kč     1 470 Kč 1 050 Kč 490 Kč     294 Kč                 

11-12 173 Kč     128 Kč     60 Kč       598 Kč     442 Kč     208 Kč     1 610 Kč 1 190 Kč 560 Kč     322 Kč                 
13-14 188 Kč     135 Kč     68 Kč       650 Kč     468 Kč     234 Kč     1 750 Kč 1 260 Kč 630 Kč     350 Kč                 
15-16 203 Kč     150 Kč     75 Kč       702 Kč     520 Kč     260 Kč     1 890 Kč 1 400 Kč 700 Kč     378 Kč                 
17-18 218 Kč     158 Kč     75 Kč       754 Kč     546 Kč     260 Kč     2 030 Kč 1 470 Kč 700 Kč     406 Kč                 
19-20 233 Kč     173 Kč     83 Kč       806 Kč     598 Kč     286 Kč     2 170 Kč 1 610 Kč 770 Kč     434 Kč                 
21-22 255 Kč     188 Kč     90 Kč       884 Kč     650 Kč     312 Kč     2 380 Kč 1 750 Kč 840 Kč     476 Kč                 
23-24 270 Kč     203 Kč     98 Kč       936 Kč     702 Kč     338 Kč     2 520 Kč 1 890 Kč 910 Kč     504 Kč                 
25-26 285 Kč     210 Kč     105 Kč     988 Kč     728 Kč     364 Kč     2 660 Kč 1 960 Kč 980 Kč     532 Kč                 
27-28 300 Kč     225 Kč     113 Kč     1 040 Kč 780 Kč     390 Kč     2 800 Kč 2 100 Kč 1 050 Kč 560 Kč                 
29-30 315 Kč     233 Kč     113 Kč     1 092 Kč 806 Kč     390 Kč     2 940 Kč 2 170 Kč 1 050 Kč 588 Kč                 
31-32 330 Kč     248 Kč     120 Kč     1 144 Kč 858 Kč     416 Kč     3 080 Kč 2 310 Kč 1 120 Kč 616 Kč                 
33-34 345 Kč     255 Kč     128 Kč     1 196 Kč 884 Kč     442 Kč     3 220 Kč 2 380 Kč 1 190 Kč 644 Kč                 
35-36 360 Kč     270 Kč     135 Kč     1 248 Kč 936 Kč     468 Kč     3 360 Kč 2 520 Kč 1 260 Kč 672 Kč                 
37-38 375 Kč     278 Kč     135 Kč     1 300 Kč 962 Kč     468 Kč     3 500 Kč 2 590 Kč 1 260 Kč 700 Kč                 
39-40 390 Kč     293 Kč     143 Kč     1 352 Kč 1 014 Kč 494 Kč     3 640 Kč 2 730 Kč 1 330 Kč 728 Kč                 
41-42 405 Kč     300 Kč     150 Kč     1 404 Kč 1 040 Kč 520 Kč     3 780 Kč 2 800 Kč 1 400 Kč 756 Kč                 
43-44 428 Kč     315 Kč     158 Kč     1 482 Kč 1 092 Kč 546 Kč     3 990 Kč 2 940 Kč 1 470 Kč 798 Kč                 
45-46 443 Kč     330 Kč     165 Kč     1 534 Kč 1 144 Kč 572 Kč     4 130 Kč 3 080 Kč 1 540 Kč 826 Kč                 
47-48 458 Kč     338 Kč     165 Kč     1 586 Kč 1 170 Kč 572 Kč     4 270 Kč 3 150 Kč 1 540 Kč 854 Kč                 
49-50 473 Kč     353 Kč     173 Kč     1 638 Kč 1 222 Kč 598 Kč     4 410 Kč 3 290 Kč 1 610 Kč 882 Kč                 

51 až 999 488 Kč     360 Kč     180 Kč     1 690 Kč 1 248 Kč 624 Kč     4 550 Kč 3 360 Kč 1 680 Kč 910 Kč                 

Tarifní jednice Sedmidenní (Kč) Třicetidenní (Kč) Devadesátidenní (Kč) Roční (Kč)
Obyčejné 
nad 15 let

Student   
15-26 let

Dítě
6-15 let

Obyčejné 
nad 15 let

Student   
15-26 let

Dítě
6-15 let

Obyčejné 
nad 15 let

Student   
15-26 let

Dítě
6-15 let Zaměstnanecké

síťové 488 Kč     360 Kč     180 Kč     1 690 Kč 1 248 Kč 624 Kč     4 550 Kč 3 360 Kč 1 680 Kč 910 Kč                 

jednozónové
Ústí nad Labem 158 Kč     100 Kč     53 Kč       535 Kč     265 Kč     156 Kč     1 395 Kč 618 Kč     423 Kč     279 Kč                 

jednozónové 
Děčín** 135 Kč     70 Kč       50 Kč       490 Kč     240 Kč     180 Kč     1 290 Kč 590 Kč     490 Kč     250 Kč                 

jednozónové 
Teplice 150 Kč     110 Kč     50 Kč       530 Kč     375 Kč     180 Kč     1 260 Kč 1 000 Kč 485 Kč     266 Kč                 

jednozónové
Bílina 75 Kč       56 Kč       37 Kč       260 Kč     195 Kč     130 Kč     700 Kč     525 Kč     350 Kč     140 Kč                 

jednozónové 
Děčín - MAD

 nebude součástí Ceníku jízdného DÚK, bude vydáváno na starých kartách DPMD,a.s. (HITAG) nebo 
na bezkontaktních bankovních kartách (BBK), ne na kartách BČK DÚK 30 Kč / 50 Kč

* neplatí v zónách Ústí nad Labem, Teplice a Děčín
**Jednozónové časové jízdenky pro zónu Děčín lze ukládat též na bezkontaktní bankovní karty (BBK) a staré karty DPMD,a.s. (HITAG); tyto karty 
   jsou však uznávány pouze na linkách MAD Děčín; nelze je použít na ostatních linkách DÚK.
Student 15-26 let: nutný žákovský průkaz 15-26 let při nákupu papírového jízdního dokladu 
nebo platný profil "student 15-26" nahraný na osobní BČK DÚK při nákupu elektronického jízdního dokladu.
Dítě 6-15 let:  od 10 let nutný průkaz prokazující věk nižší než 15 let při nákupu papírového jízdního dokladu 
nebo platný profil "dítě 6-15" nebo "žák 6-15" na BČK DÚK při nákupu eletronického jízdního dokladu. 
Z elektronické peněženky lze platit jízdní doklady do výše 2 000 Kč a do výše zůstatku peněz uložených v elektronické peněžence.

Ceník ostatních jednozónových časových jízdenek platných v zóně 301 Děčín**
30 denní seniorská 70+, držitelé zlaté plakety/medaile Dr. Jánského 110 Kč     
90 denní seniorská 70+, držitelé zlaté plakety/medaile Dr. Jánského 270 Kč     
180 denní seniorská 70+, držitelé zlaté plakety/medaile Dr. Jánského 480 Kč     
365 denní seniorská 70+, držitelé zlaté plakety/medaile Dr. Jánského 800 Kč     pouze jízdní doklady na bázi karet BČK DÚK
30 denní seniorská 75+, členové Konfederace politických vězňů 55 Kč       lze platit hotovostí i el. peněženkou BČK DÚK
90 denní seniorská 75+, členové Konfederace politických vězňů 135 Kč     
180 denní seniorská 75+, členové Konfederace politických vězňů 240 Kč     
365 denní seniorská 75+, členové Konfederace politických vězňů 360 Kč     

Ceník ostatních jednozónových časových jízdenek platných v zóně 401 Teplice
7 denní seniorská 60+ 130 Kč     jízdní doklady 
7 denní seniorská 70+ 90 Kč       v papírové podobě i na bázi BČK DÚK, 
30 denní seniorská 60+ 440 Kč     lze platit hotovostí i el. peněženkou BČK DÚK
30 denní seniorská 70+ 270 Kč     
90 denní seniorská 60+ 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+ 1 860 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     

Tarifní jednice

**Jednozónové časové jízdenky pro zónu Děčín lze ukládat též na bezkontaktní bankovní karty (BBK) a staré karty DPMD,a.s. (HITAG); 
tyto karty jsou však uznávány pouze na linkách MAD Děčín; nelze je použít na ostatních linkách DÚK.

Příloha č. 1



Příloha 2 Bezplatné přepravy 
 

Bezplatné přepravy v rámci DÚK (vč. zóny 301 Děčín): 
 
1. jedno dítě nebo dvě děti do 6 let v doprovodu cestujícího staršího 10 let s platným 

jízdním dokladem, 
2. průvodce držitele průkazu ZTP/P, 
3. vodicí, asistenční nebo služební pes, 
4. cestující může bezplatně přepravovat 3 ruční zavazadla, z nichž druhé a třetí 

nesmí přesáhnout rozměry 20 x 30 x 50 cm; za ruční zavazadlo se považuje:  
a) které lze umístit na klíně nebo nad a pod místem, které obsadil, 
b) které nepřekročí ani jeden z rozměrů 70 x 40 x 30 cm, anebo překročí jeden 

z rozměrů 70 x 40 x 30 cm a zároveň nepřekročí ani jeden z rozměrů 90 x 60 
x 40 cm, 

c) zvířata ve zcela uzavřené schráně s nepropustným dnem, které nepřekročí ani 
jeden z rozměrů 70 x 40 x 30 cm nebo překročí jeden z uvedených rozměrů a 
zároveň nepřekročí rozměry 90 x 60 x 40 cm, 

d) nákupní tašky na kolečkách, 
e) dětské kočárky s dítětem (pro přepravu dětských kočárků bez dítěte platí 

ustanovení o přepravě spoluzavazadel), 
f) vozíky pro invalidy držitelů průkazů ZTP a ZTP/P, 
g) zdravotní pomůcky, 
h) jedna souprava lyží, 
i) sáně, 
j) snowboard,  
k) jeden pár bruslí s chrániči nebo jeden pár kolečkových bruslí. 

 
Bezplatné přepravy v zóně 301 Děčín nad rámec DÚK: 
 
1. držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,  
2. strážníci Městské policie v Děčíně v uniformě. 

 
Bezplatná přeprava nad rámec DÚK platná pouze na linkách MAD Děčín:   
 
1. děti do 6 let v doprovodu cestujícího staršího 10 let s platným jízdním dokladem 

(bez omezení počtu dětí), 
2. asistenti prevence kriminality Městské policie v předepsaném stejnokroji a po 

předložení průkazu zaměstnance, 
3. pracovníci střediska městských služeb v pracovní dny od 6:00 do 15:00 po 

předložení průkazu. 



 

 

SMLOUVA O ZAPOJENÍ DOPRAVCE DO INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO 
SYSTÉMU ÚSTECKÉHO KRAJE 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 
 

1. Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem 
Kontaktní osoba: Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 
E-mail/tel.: franek.j@kr-ustecky.cz / 475 657 526 
IČ:  70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800  
(dále jen „Kraj“) 

 
a 
 

2. Dopravní podnik města Děčína, a.s. 
Sídlo: Děčín VI, Dělnická 106 
Zastoupené: Ing. Vladislavem Raškou, předsedou představenstva, a Ing. Martinem 

Weissem, členem představenstva 
Kontaktní osoba: Ing. Bohumil Bárta 
E-mail/telefon: barta@dpmdas.cz / 412 709 540 
IČ:  62240935 
DIČ: CZ62240935 
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. 
  číslo účtu: 3408431/0100 
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 651 
(dále jen „Dopravce“, společně s Krajem dále jen „Smluvní strany“) 

 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
(A) Kraj v souladu s § 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, zajišťuje dopravní obslužnost 
území Kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou, a 
to v rámci integrovaného dopravního systému Kraje; 

(B) Statutární město Děčín (dále jen „Město”) v souladu s § 3 zákona č. 194/2010 Sb., o 
veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v platném znění, 
zajišťuje dopravní obslužnost územního obvodu Města veřejnou linkovou dopravou; 

(C) trasy některých linek a spojů zajišťujících dopravní obslužnost území Kraje v rámci 
integrovaného dopravního systému Kraje jsou zčásti vedeny v územním obvodu Města, 
v důsledku čehož je dopravní obslužnost v tomto obvodu paralelně zajišťována Krajem 
i Městem; 

(D) podstatná část linek a spojů veřejné linkové dopravy, jejichž trasy vedou v územním 
obvodu Města, je provozována Dopravcem zajišťujícím dopravní obslužnost Města; 

Příloha č. 3

mailto:franek.j@kr-ustecky.cz
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(E) je v zájmu občanů i návštěvníků Kraje a Města, kteří využívají veřejnou linkovou 
dopravu, aby byly vzájemně uznávány papírové i elektronické jízdní doklady (dále jen 
„jízdní doklady“) vystavované Dopravci zajišťujícími dopravní obslužnost území 
Kraje na straně jedné a Dopravcem zajišťujícím dopravní obslužnost územního obvodu 
Města na straně druhé, v důsledku čehož mají Kraj i Město zájem na tom, aby se 
Dopravce zajišťující dopravní obslužnost územního obvodu Města zapojil do 
integrovaného dopravního systému Kraje; 

(F) Město s Krajem spolu uzavřely dne [bude doplněno] smlouvu o spolupráci při 
zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou (dále jen „Smlouva o 
spolupráci“), která stanoví (i) principy vyrovnávání tržeb mezi Krajem a Městem, 
kteréžto tržby byly obdrženy Dopravci zajišťujícími dopravní obslužnost území Kraje v 
rámci integrovaného dopravního systému Kraje na straně jedné a Dopravcem 
zajišťujícím dopravní obslužnost územního obvodu Města na straně druhé, a (ii) způsob 
řešení dalších souvisejících otázek; 

(G) Je nezbytné, aby byly v souvislosti se zapojením Dopravce do integrovaného 
dopravního systému Kraje „DÚK“ upraveny další práva a povinnosti mezi Krajem a 
Dopravcem; 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA UZAVŘENÍ TÉTO SMLOUVY O ZAPOJENÍ 
DOPRAVCE DO INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU ÚSTECKÉHO KRAJE 
(dále jen „smlouva“): 
 

Článek I. 
DEFINICE POJMŮ 

1. Pro účely této smlouvy budou mít následující pojmy níže uvedený význam: 
a) „Dopravci DÚK“ znamenají dopravce určené Krajem, kteří v rámci DÚK 

zajišťují dopravní obslužnost Kraje veřejnou linkovou dopravou, výčet Dopravců 
DÚK je uveden v příloze 1 Smluvních přepravních podmínek DÚK zveřejněných 
na webu Kraje. Pro účely této definice však mezi Dopravce DÚK nepatří 
Dopravce bez ohledu na to, zda je či není uveden v příloze 1 Smluvních 
přepravních podmínek DÚK zveřejněných na webu Kraje;   

b) „DÚK“ znamená integrovaný dopravní systém Kraje nazvaný Doprava 
Ústeckého kraje, v jehož rámci zajišťují Dopravci určení Krajem dopravní 
obslužnost Kraje veřejnou linkovou dopravou; 

c) „jízdní doklady DÚK“ znamená jízdní doklady vydané Dopravcem nebo 
Dopravci DÚK dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze 1 této smlouvy, 
dle Tarifu DÚK a dle Smluvních přepravních podmínek DÚK, které opravňují 
cestující k dopravě v rámci DÚK; 

d) „Smluvní přepravní podmínky DÚK“ znamenají Smluvní přepravní podmínky 
Dopravy Ústeckého kraje zveřejněné na stránkách Kraje www.dopravauk.cz a 
platné v každém jednotlivém okamžiku trvání této smlouvy; 

e) „tržby“ znamenají tržby z jízdného a tržby z přepravy zavazadel, které jsou 
realizovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
uzavřené mezi Dopravcem a Městem nebo mezi Dopravcem DÚK a Krajem; 

f) „Tarif DÚK“ znamená Tarif Dopravy Ústeckého kraje včetně všech příloh 

http://www.dopravauk.cz/
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zveřejněný na stránkách Kraje www.dopravauk.cz a platný v každém jednotlivém 
okamžiku trvání této smlouvy; 

g) „tarifní zóna Děčín“ znamená katastrální území obce Děčín; 
h) „zúčtovací centrum“ znamená osobu vybranou Krajem v souladu se zákonem č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn, která bude 
provádět rozúčtování tržeb mezi Dopravci DÚK a Dopravcem Města a vykonávat 
další s tím související činnosti. Ke dni uzavření této smlouvy je zúčtovacím 
centrem ČSAD SVT Praha, s.r.o., IČ 45805202, se sídlem Praha 8, Křižíkova 4-
6. V případě změny v osobě zúčtovacího centra Kraj sdělí identifikační a 
kontaktní údaje nového zúčtovacího centra Městu nejpozději 2 měsíce před 
změnou v osobě zúčtovacího centra. 

 
Článek II. 

ÚČEL SMLOUVY 
1. Účelem této smlouvy je stanovení práv a povinností Kraje a Dopravce za účelem 

zajištění vzájemného uznávání jízdních dokladů vystavovaných Dopravci DÚK na 
straně jedné a Dopravcem na straně druhé opravňujících cestující k využívání služeb 
veřejné drážní dopravy a veřejné linkové dopravy poskytovaných těmito dopravci. 

 
Článek III. 

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
1. Kraj se zavazuje, že Dopravci poskytne veškeré potřebné informace o DÚK včetně 

zejména informací o Tarifu DÚK, Smluvních přepravních podmínkách DÚK, 
zúčtovacím centru, pravidla, způsob a frekvenci komunikace se zúčtovacím centrem. 
Dopravce se zavazuje všechny pravidla a povinnosti vyplývající z dokumentů a 
informací dle první věty tohoto odstavce dodržovat. Kraj je oprávněn jednostranně 
upřesnit, změnit, doplnit nebo zrušit jakékoliv pravidlo uvedené v první větě tohoto 
odstavce, v takovém případě však je Kraj povinen Dopravci oznámit takové upřesnění, 
změnu, doplnění nebo zrušení nejpozději 2 měsíce před jejich účinností. Kraj se dále 
zavazuje na žádost Dopravce zaškolit osoby určené Dopravcem (např. kontrolory 
působící u Dopravce) v podmínkách relevantních pro jejich činnost v souladu s touto 
smlouvou, zejména s Tarifem DÚK a Smluvními přepravními podmínkami DÚK, a 
Dopravce se zavazuje poskytnout náležitou součinnost všech osob Dopravce, o jejichž 
zaškolení požádá. 

2. Kraj se zavazuje, že Dopravci poskytne bezplatně zabezpečený papír s ochrannými 
prvky pro tisk jízdních dokladů DÚK. Dopravce se zavazuje vydávat papírové jízdní 
doklady DÚK na zabezpečeném papíru s ochrannými prvky, který Kraj poskytne 
Dopravci podle věty první tohoto odstavce, a že tento papír nebude zneužit pro jiné 
účely než pro plnění povinností dle této smlouvy. 

3. Dopravce je povinen na všech linkách v tarifní zóně Děčín provozovaných Dopravcem 
na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené mezi 
Dopravcem a Městem, 
a) od 1. 7. 2016 uznávat papírové jízdní doklady DÚK vystavené na zabezpečeném 

papíře s ochrannými prvky definovanými Krajem, které budou vydány v souladu 



 

 4 

s přílohu č. 1 této smlouvy, a to v souladu s jejich časovou platností dle Tarifu 
DÚK a za podmínky, že jsou platné pro tarifní zónu Děčín; 

b) nejpozději od 1. 7. 2016 uznávat elektronické jízdní doklady DÚK vydané dle 
Tarifu DÚK a uložené na bezkontaktní čipové kartě Mifare DESFire EV 1 8kB, 
které budou vydány v souladu s přílohu č. 1 této smlouvy, a to v souladu s jejich 
časovou platností dle Tarifu DÚK a za podmínky, že jsou platné pro tarifní zónu 
Děčín; 

c) nejpozději od 1. 7. 2016 v rámci DÚK akceptovat při prodeji jízdních dokladů 
DÚK opravňujících cestující k využívání služeb veřejné drážní dopravy a veřejné 
linkové dopravy elektronické peníze v aplikaci dopravní peněženka uložené 
Dopravci DÚK na bezkontaktní čipové kartě Mifare DESFire EV 1 8kB; 

d) nejpozději od 1. 7. 2016 při provozování dopravy v tarifní zóně Děčín na základě 
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené mezi Dopravcem 
a Městem plnohodnotně pracovat s aplikací elektronická jízdenka a elektronická 
peněženka na kartách vydaných Dopravci DÚK (tj. prodej elektronických 
jízdenek a jejich zápis do aplikace vydané jménem Dopravce DÚK; dobíjení 
elektronické peněženky vydané Dopravcem DÚK); 

e) od 1. 7. 2016 umožňovat bezplatnou přepravu osob uvedených v příloze č. 2 této 
smlouvy. 

4. Kraj se zavazuje zajistit, že Dopravci DÚK budou v rámci DÚK na linkách 
vymezených přílohou 2 Smluvních přepravních podmínek DÚK, 
a) od 1. 7. 2016 uznávat papírové jízdní doklady DÚK vydané Dopravcem a 

vystavené na zabezpečeném papíře s ochrannými prvky definovanými Krajem, 
které opravňují cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a 
veřejné linkové dopravy a které budou vydány v souladu s přílohu č. 1 této 
smlouvy; 

b) od 1. 7. 2016 uznávat elektronické jízdní doklady DÚK vydané dle Tarifu DÚK a 
uložené na bezkontaktní čipové kartě Mifare DESFire EV 1 8kB, které opravňují 
cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a veřejné linkové 
dopravy a které budou vydány v souladu s přílohu č. 1 této smlouvy; 

c) nejpozději od 1. 7. 2016 akceptovat při prodeji jízdních dokladů DÚK 
opravňujících cestující k využívání služeb veřejné drážní osobní dopravy a 
veřejné linkové dopravy elektronické peníze v aplikaci dopravní peněženka 
uložené Dopravcem na bezkontaktní čipové kartě Mifare DESFire EV 1 8Kb v 
rámci DÚK; 

d) nejpozději od 1. 7. 2016 v rámci DÚK plnohodnotně pracovat s aplikací 
elektronická jízdenka a elektronická peněženka na kartách vydaných Dopravcem 
(tj. prodej elektronických jízdenek a jejich zápis do aplikace vydané jménem 
Dopravce; dobíjení elektronické peněženky vydané Dopravcem); 

e) od 1. 7. 2016  umožňovat bezplatnou přepravu osob uvedených v příloze č. 2 této 
smlouvy. 

5. Dopravce je povinen vydávat za podmínek stanovených v této smlouvě bezkontaktní 
čipové karty, které budou platné v rámci celého systému DÚK, budou splňovat 
parametry stanovené v této smlouvě a jejichž potisk bude v souladu s grafickým 
manuálem karet vydaným Krajem. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 4 této 
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smlouvy. 
6. Dopravce je povinen zajistit kontrolu dodržování tarifních a smluvních přepravních 

podmínek ze strany cestujících využívajících služeb veřejné linkové dopravy 
poskytovaných Dopravcem na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících uzavřené mezi Dopravcem a Městem ve stejném rozsahu, jako 
v kalendářním roce 2015, tj. v rozsahu alespoň 4 kontrol za kalendářní rok. Pokud se 
v kterémkoliv kalendářním roce trvání této smlouvy sníží rozsah dopravního výkonu 
Dopravce objednaného ze strany Města na základě smlouvy o veřejných službách 
v přepravě cestujících uzavřené mezi Dopravcem a Městem oproti rozsahu dopravního 
výkonu Dopravce objednaného ze strany Města na základě smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících uzavřené mezi Dopravcem a Městem v kalendářním 
roce 2015, tj. 2 003 tis. km, je Dopravce oprávněn pro daný kalendářní rok ve stejném 
poměru snížit počet kontrol dodržování tarifních a smluvních přepravních podmínek ve 
smyslu předcházející věty. Za cestující bez platného jízdního dokladu budou 
považovány osoby cestující bez platného jízdního dokladu DÚK (za platný jízdní 
doklad DÚK nebude zejména považován jízdní doklad DÚK po uplynutí jeho časové 
platnosti nebo jízdní doklad DÚK neplatný v příslušné zóně). Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že Dopravce nemůže pro účely přepravy v rámci DÚK (včetně 
tarifní zóny Děčín) akceptovat jiné cestovní doklady než cestovní doklady DÚK a 
Smluvními stranami dohodnutými časovými kupóny pro tarifní zónu Děčín na kartách 
s bankovní technologií, jejichž cena bude odpovídat cenám časových kupónů pro tarifní 
zónu Děčín uvedeným v Ceníku jízdného DÚK dle přílohy 1 této smlouvy. Kontrolu 
jízdního dokladu uloženého na bezkontaktní čipové kartě je Dopravce povinen 
provádět prostřednictvím čtečky bezkontaktních čipových karet. O provádění kontrol a 
jejich výsledcích je Dopravce povinen vést evidenci a tuto řádně a pravdivě vyplněnou 
evidenci včetně příslušných záznamů (protokolů) zasílat Kraji v tištěné nebo 
elektronické podobě (soubor MS Excel nebo ekvivalent, pokud takový ekvivalentní 
formát Kraj předem akceptuje; kopie protokolů z kontrol budou při volbě elektronické 
podoby zaslány Kraji ve formátu pdf.) do 20 dnů po skončení každého příslušného 
kalendářního čtvrtletí. Tištěná podoba musí být podepsána osobou oprávněnou jednat 
za Dopravce.  

7. Kraj či jím pověřený subjekt je oprávněn kontrolovat dodržování tarifních a smluvních 
přepravních podmínek ze strany cestujících využívajících služeb veřejné linkové 
dopravy poskytovaných Dopravcem a případně ukládat přirážku k jízdnému dle 
platných tarifních a smluvních přepravních podmínek. Dopravce je povinen Kraji na 
jeho žádost udělit plnou moc k vymáhání přirážky k jízdnému po cestujících. 

8. Dopravce je povinen dodávat do zúčtovacího centra a v záloze (kopii) Kraji úplné a 
správné údaje o tržbách Dopravce (zejména údaje o počtu a typech jednotlivých 
prodaných jízdních dokladů DÚK a tržbách z přepravy zavazadel) a případné další 
údaje v souladu s požadavky zúčtovacího centra, a to v pravidelných intervalech 
sdělených Dopravci zúčtovacím centrem s alespoň dvouměsíčním předstihem, přičemž 
tyto intervaly nebudou kratší než 24 hodin. Pro komunikaci se zúčtovacím centrem 
budou používány formáty dat definované vstupní větou Cards Interface společnosti 
ČSAD SVT, jehož popis tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Informace o vybraných 
druzích jízdních dokladů DÚK (např. SMS jízdenky, předtištěné jízdenky prodávané v 
doplňkovém prodeji u řidičů a u smluvních prodejců, jízdní doklady DÚK prodávané 
ve stacionárních automatech, aj.) budou dodané ve formátu definovaném zúčtovacím 
centrem. 
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9. Dopravce poskytne Kraji na jeho žádost bez zbytečného odkladu kopie veškerých 
výkazů, které Dopravce předkládá nebo je povinen předkládat Městu v souvislosti s jím 
poskytovanými veřejnými službami ve veřejné linkové dopravě, včetně zejména 
výkazů nákladů a výnosů (včetně tržeb) z přepravní činnosti dle platných a účinných 
právních předpisů. 

10. Dopravce je oprávněn zajišťovat přepravu cestujících mimo tarifní zónu Děčín; 
v takovém případě se však Dopravce zavazuje, že cena jízdních dokladů DÚK 
opravňujících cestujícího k přepravě do jiných zón v rámci DÚK bude stanovena tak, 
aby byla shodná s cenou jízdních dokladů DÚK opravňujících k cestě do takových 
jiných zón v rámci DÚK. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že o 
ceně jízdních dokladů DÚK ve smyslu tohoto odstavce bude oprávněn rozhodovat 
Kraj. 

11. Kraj se zavazuje zajistit, že dopravci DÚK budou (i) počínaje dnem 1. 7. 2016 povinni 
vydávat ve svých prodejních místech jízdní doklady DÚK pro tarifní zónu Děčín dle 
Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze 1 této smlouvy a dle Tarifu DÚK a 
Smluvních přepravních podmínek DÚK, který bude zahrnovat veškerá specifika tarifu 
a další pravidla v tarifní zóně Děčín, a (ii) počínaje dnem 1. 7. 2016 povinni uznávat 
jízdní doklady DÚK vydané Dopravce a platné dle Tarifu DÚK a Smluvních 
přepravních podmínek DÚK. 

12. Dopravce je (i) počínaje dnem 1. 7. 2016, nejdříve však po podpisu této smlouvy, 
povinen vydávat ve svých prodejních místech jízdní doklady DÚK dle Tarifu DÚK a 
Smluvních přepravních podmínek DÚK a (ii) počínaje dnem 1. 7. 2016 povinen 
uznávat jízdní doklady DÚK platné v tarifní zóně Děčín dle Tarifu DÚK a Smluvních 
přepravních podmínek DÚK. 

13. Kraj se s Městem dohodl, že k 1. 1. 2019 a dále k 1.1. každého druhého následujícího 
roku trvání této smlouvy budou pro období příslušného a bezprostředně následujícího 
kalendářního roku všechny jednotlivé tarifní položky uvedené v příloze č. 1 této 
smlouvy upraveny tak, že budou vynásobeny koeficientem rovnajícím se poměru mezi 
(a) průměrnou výší bazického indexu - míry inflace vyjádřené přírůstkem indexu 
spotřebitelských cen k základnímu období za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 
od července roku o dva roky předcházejícího kalendářního roku do června 
bezprostředně předcházejícího kalendářního roku a (b) průměrnou výší bazického 
indexu - míry inflace vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu 
období za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od července 2014 do června 2015, 
a to dle dat uveřejněných Českým statistickým úřadem. Částka, o kterou se má 
v souladu s postupem uvedeným v předcházející větě ta která tarifní položka upravit, 
musí být před její případnou úpravou zaokrouhlena na celé koruny české v souladu s 
matematickými pravidly zaokrouhlování (přičemž číslice 5 se zaokrouhluje nahoru). 

 Příklad: Pro roky 2019 a 2020 budou všechny jednotlivé tarifní položky uvedené 
v příloze č. 1 této smlouvy k 1. 1. 2019 vynásobeny koeficientem rovnajícím se poměru 
mezi (a) průměrnou výší bazického indexu - míry inflace vyjádřené přírůstkem indexu 
spotřebitelských cen k základnímu období za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 
od července 2017 do června 2018 a (b) průměrnou výší bazického indexu - míry inflace 
vyjádřené přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období za 12 po sobě 
jdoucích kalendářních měsíců od července 2014 do června 2015, a to dle dat 
uveřejněných Českým statistickým úřadem. Pokud by např. měla být určitá tarifní 
položka navýšena o 0,4 Kč, bude v souladu s matematickými pravidly zaokrouhlování 
tato částka zaokrouhlena na 0 Kč, a tedy fakticky k žádnému navýšení nedojde. Pokud 
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by však např. měla být určitá tarifní položka navýšena o 0,5 Kč, bude v souladu s 
matematickými pravidly zaokrouhlování tato částka zaokrouhlena na 1 Kč, a tedy dojde 
k navýšení daného tarifu o 1 Kč. 

14. Dopravce je povinen akceptovat změnu tarifu (resp. jednotlivých tarifních položek) dle 
čl. III. odst. 13 této smlouvy bez zbytečného odkladu (tj. změna tarifu dle čl. III. odst. 
13 této smlouvy nemusí být oznámena Dopravci postupem dle čl. III. odst. 1 této 
smlouvy 2 měsíce předem). Porušení povinnosti Dopravce dle první věty tohoto 
odstavce je podstatným porušením této smlouvy. 

15. Dopravce je povinen poskytnout Kraji informace o dopravním výkonu skutečně 
provedeném Dopravcem v rámci v každém kalendářním měsíci vždy nejpozději do 10. 
dne bezprostředně následujícího kalendářního měsíce (dále jen „dopravní výkon“). 

16. Dopravce je povinen umožnit Kraji kdykoliv na vyžádání provést kontrolu veškerých 
dat potřebných pro posouzení správnosti údajů vykazovaných Dopravcem dle 
předchozích odstavců tohoto článku či jiných ustanovení této smlouvy. Dopravce je 
rovněž povinen kdykoliv na vyžádání Kraji umožnit kontrolu plnění jakýchkoliv 
povinností Dopravce dle této smlouvy. Při kontrolách je Dopravce povinen poskytnout 
Kraji veškerou požadovanou součinnost, zejména poskytnout Kraji veškeré vyžádané 
dokumenty relevantní pro plnění této smlouvy. Kraj je povinen provádět kontroly 
způsobem, který nebude nad přiměřenou míru zatěžovat běžný provoz podniku 
Dopravce.  
 

 
Článek IV. 

ZAPOJENÍ DOPRAVCE DO DÚK 
1. Za účelem zapojení Dopravce do DÚK uzavře Dopravce se zúčtovacím centrem 

smlouvu dle vzoru uvedeného v příloze č. 7 této smlouvy, na jejímž základě se 
Dopravce zaváže dodržovat veškerá práva a povinnosti vyplývající z jeho účasti v 
DÚK stanovená Krajem. 

2. V souvislosti s přistoupením k DÚK je Dopravce zejména povinen: 
a) na všech jím provozovaných linkách a spojích v rámci DÚK uznávat platné jízdní 

doklady DÚK; 
b) předávat zúčtovacímu centru data o bezkontaktních čipových kartách vydaných 

Dopravcem pro účely jejich použití v rámci DÚK a za podmínek stanovených 
v této smlouvě (pokud byly takové karty před uvedeným datem vydány) a 
identifikační data o zařízeních používaných Dopravcem v elektronickém 
odbavovacím systému nutném pro odbavení cestujících s jízdním dokladem DÚK 
při plnění smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené mezi 
Dopravcem a Městem; 

c) poskytnout Kraji veškerou možnou součinnost potřebnou k tomu, aby mohlo dojít 
k bezproblémovému zapojení Dopravce do DÚK k 1. 7. 2016; v této souvislosti je 
zejména, nikoliv však výlučně, povinen poskytnout Kraji v Krajem stanovené lhůtě 
vzorovou čipovou kartu, kterou Dopravce bude vydávat či technické údaje o 
elektronickém odbavovacím systému, který Dopravce bude používat, resp. 
jakýkoliv doklad či informaci s tím související, zúčastňovat se jednání 
souvisejících se zavedením DÚK a dle pokynů Kraje činit jakékoliv další úkony 
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nezbytné k propojení (zajištění kompatibility) elektronických odbavovacích 
systémů a čipových karet používaných jednotlivými Dopravci DÚK s 
elektronickým odbavovacím systémem a čipovými kartami, které bude používat 
Dopravce. Dopravce je povinen vyvinout maximální možnou součinnost při 
testování vzájemné kompatibility jednotlivých součástí elektronického 
odbavovacího systému DÚK; 

d) vydávat a akceptovat bezkontaktní čipové karty pro použití v rámci DÚK se 
strukturou odpovídající struktuře bezkontaktních čipových karet Ústeckého kraje, 
která byla Krajem Dopravci sdělena na základě uzavření dohody o ochraně 
důvěrných informací dle přílohy č. 5 této smlouvy; 

e) předávat zúčtovacímu centru a v záloze Kraji v pravidelných intervalech sdělených 
zúčtovacím centrem s alespoň dvouměsíčním předstihem, přičemž tyto intervaly 
nebudou kratší než 24 hodin, (i) informace o bezkontaktních čipových kartách 
(nově vydané, zrušené, blokované) vydaných Dopravcem, (ii) informace o 
transakcích elektronického odbavovacího systému, (iii) identifikační data o 
změnách zařízení používaných Dopravcem v elektronickém odbavovacím systému, 
ve dle popisu Cards Interface uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy; 

f) předávat Kraji informace o dopravních výkonech provedených za kalendářní měsíc 
v tarifní zóně Děčín na základě smlouvy o veřejných službách uzavřené mezi 
Dopravcem a Městem nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce; 

g) zajistit, aby informace o transakcích elektronického odbavovacího systému při 
dopravních výkonech provedených v tarifní zóně Děčín na základě smlouvy o 
veřejných službách uzavřené mezi Dopravcem a Městem byly úplné, a bylo 
zamezeno ztrátám transakcí (ztrátou transakce se rozumí přerušení vzestupné řady 
čísel transakcí realizovaných Dopravcem); 

h) přijímat od zúčtovacího centra aktualizovaný seznam zakázaných čipových karet 
vydaných pro použití v rámci DÚK (tzv. blacklist) a tento nahrávat do všech 
zařízení elektronického odbavovacího systému Dopravce používaného při 
zajišťování dopravy v tarifní zóně Děčín na základě smlouvy o veřejných službách 
uzavřené mezi Dopravcem a Městem tak, aby nebylo možné v rámci dopravy 
v tarifní zóně Děčín použití zakázaných čipových karet, které by jinak mohly být 
v rámci DÚK použity; 

i) evidovat elektronickým odbavovacím systémem Dopravce používaným při 
zajišťování dopravy v tarifní zóně Děčín na základě smlouvy o veřejných službách 
uzavřené mezi Dopravcem a Městem všechny cestující s elektronickým jízdním 
dokladem DÚK; 

j) uzavřít s Krajem dohodu o ochraně důvěrných informací v souladu se vzorem 
uvedeným v příloze č. 5 této smlouvy; 

k) dodržovat Krajem stanovenou politiku bezpečnosti odbavovacího systému DÚK, 
jejíž zpřístupnění Dopravci bude podmíněné uzavřením dohody o ochraně 
důvěrných informací a uzavřít s Krajem smlouvu o zajištění bezpečnosti 
odbavovacího systému v souladu se vzorem v příloze č. 6 této smlouvy; 

l) zajistit potřebný počet SAM modulů pro účely fungování DÚK v tarifní zóně 
Děčín a poskytnout Kraji veškerou Krajem požadovanou součinnost tak, aby Kraj 
mohl na tyto SAM moduly nahrát bezpečnostní algoritmy a klíče systému pro 
komunikaci s bezkontaktními čipovými kartami vydanými pro použití v rámci 
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DÚK; 
m) dodržovat další práva a povinnosti související s čipovými kartami vydanými pro 

použití v rámci DÚK a elektronickým odbavovacím systémem nezbytným pro 
fungování DÚK, jak jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy; 

n) kontrolovat platnost jízdních dokladů DÚK dle Tarifu DÚK a Smluvních 
přepravních podmínek DÚK zveřejněných na stránkách Kraje www.dopravauk.cz; 

o) Dopravce je povinen komunikovat se zúčtovacím centrem prostřednictvím formátů 
dat definovaných vstupní větou Cards Interface společnosti ČSAD SVT, jehož 
popis tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

3. Mezi jednotlivými Dopravci zapojenými do DÚK (tj. včetně Dopravce) bude probíhat 
v každém kalendářním měsíci vzájemné zúčtování jimi inkasovaných tržeb, a to dle 
pokynů zúčtovacího centra. Zúčtovací centrum bude na základě informací 
poskytnutých Dopravcem a Dopravci zapojenými do DÚK, identifikovat ve vztahu ke 
každému kalendářnímu měsíci výkony provedené Dopravcem výhradně na linkách a 
spojích provozovaných Dopravcem a dopravní výkony provedené jinými Dopravci na 
jiných linkách v rámci DÚK. Zúčtovací centrum následně vypočte výši tržeb, která 
takovým výkonům Dopravce odpovídá (dále jen „normalizované skutečné tržby 
Dopravce“), a porovná ji s výší tržeb, kterou Dopravcem v příslušném kalendářním 
měsíci skutečně inkasoval. V případě, že budou tržby skutečně inkasované Dopravcem 
v příslušném kalendářním měsíci vyšší než normalizované skutečné tržby Dopravce, je 
Dopravce povinen zaslat částku odpovídající tomuto rozdílu třetí osobě či třetím 
osobám (jiným Dopravcům zapojeným do DÚK, a to přímo nebo prostřednictvím 
zúčtovacího centra) prostřednictvím bankovního převodu a dle instrukcí zúčtovacího 
centra. Budou-li naopak tržby skutečně inkasované Dopravcem v příslušném 
kalendářním měsíci nižší než normalizované skutečné tržby Dopravce, bude Dopravci 
zaslána částka odpovídající tomuto rozdílu třetí osobou či třetími osobami (jinými 
Dopravci zapojenými do DÚK, a to přímo nebo prostřednictvím zúčtovacího centra) 
prostřednictvím bankovního převodu a dle instrukcí zúčtovacího centra.  Dopravce je 
povinen se v souvislosti s prováděním zúčtování dle tohoto odstavce řídit písemnými 
instrukcemi zúčtovacího centra a příslušnou platbu vždy provede (resp. přijme) do 10 
kalendářních dnů ode dne, kdy Dopravce takovou písemnou instrukci obdrží. Kraj bude 
oprávněn stanovit podrobnosti týkající se zúčtování tržeb dle tohoto odstavce a dále 
stanovit, ve vztahu ke kterým jízdním dokladům DÚK bude zúčtování probíhat 
odlišným způsobem. 

4. Dopravce je povinen zajistit, že bezkontaktní čipové karty a elektronický odbavovací 
systém používané Dopravcem budou po celou dobu jeho účasti v DÚK kompatibilní s 
bezkontaktními čipovými kartami a elektronickým odbavovacím systémem DÚK 
Kraje. 

5. Dopravce je povinen pro účely jejich použití v DÚK vydávat bezkontaktní čipové karty 
anonymní a bezkontaktní čipové karty osobní. Osobní bezkontaktní čipové karty budou 
vydávány konkrétnímu držiteli. Na osobní bezkontaktní čipové kartě budou natištěny 
následující údaje: jméno, příjmení, datum narození, logické číslo karty ve formě 
čárového kódu. Bezkontaktní čipové karty budou vydávány bez evidence osobních 
údajů, tj. osobní údaje žadatele budou zpracovávány pouze po nezbytně dlouhou dobu 
nutnou pro výrobu a krátké otestování karty. 

6. Pokud to bude nezbytné pro naplnění níže uvedených principů fungování DÚK, bude 
Dopravce povinen na žádost Kraje změnit jím používaný elektronický odbavovací 

http://www.dopravauk.cz;/
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systém či bezkontaktní čipové karty (případně též odchylně od parametrů 
bezkontaktních čipových karet či elektronického odbavovacího systému popsaných v 
příloze č. 4 této smlouvy) tak, aby byly tyto principy naplněny: 
- zachování plné kontroly Kraje nad DÚK; 
- fungování DÚK tak, aby byly spravedlivě distribuovány platby mezi jednotlivými 

Dopravci zapojenými DÚK; 
- ochrana investic (vložených finančních prostředků) cestujících; 
- zamezení podvodů či snížení zvýšeného rizika podvodů s nástroji DÚK; a 
- efektivní a uživatelsky přátelský systém. 
Po obdržení žádosti Kraje o zajištění změny elektronického odbavovacího systému či 
bezkontaktních čipových karet používaných Dopravcem je Dopravce povinen Kraji bez 
zbytečného odkladu předložit podrobnou kalkulaci veškerých účelných a hospodárných 
nákladů, které by si taková změna vyžádala. 
Pokud Kraj rozhodne, že Dopravce bude povinen příslušnou změnu provést, zajistí 
Dopravce takovou změnu bez zbytečného odkladu, a Kraj bude povinen Dopravci 
uhradit veškeré skutečné účelně a hospodárně vynaložené náklady nezbytné pro její 
provedení. 
Dopravce však nebude oprávněn zajistit změnu jím používaného elektronického 
odbavovacího systému či bezkontaktních čipových karet ve smyslu tohoto odstavce, 
pokud a dokud o jejím provedení v souladu s výše uvedeným nerozhodne Kraj. Bude-li 
rozhodnutí Kraje o provedení změny Dopravcem používaného elektronického 
odbavovacího systému či bezkontaktních čipových karet ve smyslu tohoto odstavce 
podmíněno naplněním určitých zákonných předpokladů (např. z oblasti veřejných 
zakázek, veřejné podpory nebo jiné oblasti), nebude o provedení takové změny možné 
rozhodnout dříve, než budou příslušné zákonné předpoklady naplněny. 

7. Dopravce je povinen provádět odbavování cestujících dle principů uvedených v příloze 
č. 4 smlouvy a vydat každému cestujícímu doklad v souladu s platným Tarifem DÚK a 
Smluvními přepravními podmínkami DÚK. Elektronický odbavovací systém musí 
odpovídat požadavkům stanoveným Krajem v této smlouvě a fungovat způsobem v této 
smlouvě uvedeným. Elektronický odbavovací systém musí provést kompletní 
komunikaci (čtení i zápis) při jakékoliv operaci s bezkontaktní čipovou kartou (prodej 
jízdního dokladu, zobrazení jízdních dokladů na bezkontaktní čipové kartě při nástupu 
cestujícího, dobití elektronické peněženky) v časovém limitu 2s. Data elektronického 
odbavovacího systému musí být Dopravcem aktualizována, a to vždy nejpozději do 24 
hodin poté, co budou aktualizovaná data Dopravci Krajem, popř. zúčtovacím centrem 
dle čl. 7 této smlouvy poskytnuta.   

8. Dopravce je povinen zajistit, že dopravní prostředky používané k zajištění dopravní 
obslužnosti tarifní zóny Děčín na základě smlouvy o veřejných službách uzavřené mezi 
Dopravcem a Městem budou vybaveny elektronickým odbavovacím systémem v 
souladu s přílohou č. 4 této smlouvy a v souladu s nařízením vlády č. 295/2010 Sb., o 
stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů 
plateb a odbavení cestujících, a využívat veškeré funkcionality elektronického 
odbavovacího systému stanovené touto smlouvou. 
 

Článek V. 
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SMLUVNÍ POKUTY 
1. Dopravce se zavazuje zaplatit Kraji smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč za porušení 

povinnosti Dopravce dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to za každý započatý měsíc 
prodlení s plněním povinnosti zajistit, že jím pro účely plnění této smlouvy používané 
bezkontaktní čipové karty a elektronický odbavovací systém budou po celou dobu 
trvání této smlouvy kompatibilní s bezkontaktními čipovými kartami a elektronickým 
odbavovacím systémem DÚK. 

2. Dopravce se zavazuje zaplatit Kraji smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za porušení 
povinnosti Dopravce dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, a to za každý případ, kdy 
Dopravce papír s ochrannými prvky, který mu poskytnul Kraj pro tisk jízdních dokladů 
DÚK, zneužil pro jiné účely než pro plnění povinností dle této smlouvy. 

3. Dopravce se zavazuje zaplatit Kraji smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za porušení 
povinnosti Dopravce dle čl. III. odst. 8 této smlouvy, a to za každý kalendářní den 
prodlení s dodáním úplných a správných údajů o tržbách Dopravce a případných 
dalších údajů v souladu s požadavky zúčtovacího centra za podmínek stanovených v čl. 
III. odst. 8 této smlouvy. 

4. Dopravce se zavazuje zaplatit Kraji smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč: 
 za porušení povinnosti Dopravce dle čl. III. odst. 12 nebo čl. IV. odst. 7 této 

smlouvy, a to za každý den, ve kterém Dopravce uplatňoval tarif či přepravní 
podmínky v rozporu s Tarifem DÚK nebo Smluvními přepravními podmínkami 
DÚK.  

 za porušení povinnosti Dopravce dle čl. IV. odst. 2 písm. b) této smlouvy, a to za 
každý případ nepředání dat o bezkontaktních čipových kartách a zařízeních 
elektronického odbavovacího systému. 

 za porušení povinnosti Dopravce dle čl. IV. odst. 6 této smlouvy, a to za každý 
den prodlení s plněním povinnosti zajistit bez zbytečného odkladu změnu jím 
používaného elektronického odbavovacího systému či bezkontaktních čipových 
karet tak, aby byly naplněny principy DÚK.  

 porušení povinnosti Dopravce dle čl. IV. odst. 7 této smlouvy, a to za každý 
kalendářní den, ve kterém elektronický odbavovací systém nesplňuje některý 
z požadavků Kraje dle této smlouvy, popř. ve kterém elektronický odbavovací 
systém nefunguje způsobem v této smlouvě stanoveným. 

 za porušení povinnosti Dopravce dle čl. IV. odst. 7 této smlouvy, a to za každý 
kalendářní den prodlení s provedením aktualizace dat elektronického 
odbavovacího systému. 

 za porušení povinnosti Dopravce dle čl. III. odst. 6 této smlouvy, a to za každý 
případ neprovedení kontroly v požadovaném počtu a frekvenci. 

5. Dopravce se zavazuje zaplatit Kraji smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč: 
 za porušení povinnosti Dopravce dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, a to za každý 

případ, kdy Dopravce nepoužil pro tisk jízdních dokladů DÚK papír 
s ochrannými prvky, který mu poskytnul Kraj. 

 za porušení povinnosti Dopravce dle čl. III. odst. 6 této smlouvy, a to za každý 
den prodlení s dodáním příslušných protokolů.  

6. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy, zavazuje se zaplatit 
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Kraji smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení s neprovedením či 
nepřijetím platby související se zaúčtováním prostřednictvím zúčtovacího centra.  

7. Dopravce se zavazuje zaplatit Kraji smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč: 
 za porušení povinnosti Dopravce dle čl. IV. odst. 2 písm. d) nebo čl. III. odst. 5 

této smlouvy, a to za každý případ, kdy nebyla cestujícímu vydána bezkontaktní 
čipová karta dle přílohy č. 4 této smlouvy nebo mu byla vydána se zpožděním.   

 za porušení povinnosti Dopravce dle čl. IV. odst. 2 písm. h) této smlouvy, a to za 
každý kalendářní den prodlení s nahráním tzv. blacklistu do všech zařízení 
elektronického odbavovacího systému a náhradu případné tržby hrazené 
cestujícím z elektronické peněženky čipové karty uvedené na blacklistu v době 
prodlení Dopravce s plněním své povinnosti nahrát blacklist do všech zařízení 
elektronického odbavovacího systému.  

8. Dopravce se zavazuje zaplatit Kraji smluvní pokutu ve výši 500,- Kč: 
 za porušení povinnosti Dopravce dle čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, a to za 

každý případ neuznání jízdního dokladu DÚK.  
 za porušení povinnosti Dopravce dle čl. IV. odst. 2 písm. e) této smlouvy, a to za 

každý kalendářní den prodlení s předáním příslušných informací.  
9. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. IV. odst. 8 této smlouvy, zavazuje se zaplatit 

Kraji smluvní pokutu v Kč ve výši odpovídající součtu (i) částky odpovídající 
průměrným tržbám dosaženým Dopravcem dle smlouvy o veřejných službách mezi 
Dopravcem a městem v bezprostředně předcházejícím kalendářním měsíci na spoji, na 
kterém bylo nasazeno vozidlo nevybavené příslušným elektronickým odbavovacím 
systémem a (ii) částky 10 000,- Kč za každé vozidlo a den, ve kterém je vozidlo 
provozováno bez elektronického odbavovacího zařízení splňujícího požadavky 
uvedené v příloze č. 4 této smlouvy.   

10. Poruší-li Dopravce svou povinnost dle čl. IV. odst. 2 písm. g) ve spojení s písm. e) této 
smlouvy, zavazuje se zaplatit Kraji smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý případ 
ztráty transakce. 

17. Kraj se zavazuje zaplatit Dopravci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za nedodržení 
závazku Kraje dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, a to za každý den prodlení s dodávkou  
zabezpečeného papíru s ochrannými prvky pro tisk jízdních dokladů DÚK, o níž 
Dopravce požádal písemně nebo e-mailem kontaktní osobu Kraje s předstihem 15 
pracovních dnů před požadovaným dnem dodání.  

11. Odkazuje-li některé z předchozích ustanovení tohoto článku V. smlouvy na „každý 
případ“ či „každý jednotlivý případ porušení“, přičemž porušení povinnosti 
upravené příslušným ustanovení má v konkrétním případě trvající charakter, rozumí se 
každým takovým případem každý kalendářní den prodlení s plněním příslušné 
povinnosti. 

12. Není-li stanoveno jinak, je Dopravce povinen uhradit smluvní pokuty dle této smlouvy 
do 15 kalendářních dnů po obdržení výzvy, kterou Dopravci na základě zjištěného 
porušení příslušného ustanovení smlouvy zašle Kraj. V této výzvě budou uvedena 
konkrétní ustanovení smlouvy, která byla Dopravcem porušena, popis konkrétního 
jednání, jímž k porušení došlo, včetně jeho časového určení, jednotlivé položky 
smluvních pokut a jejich celková výše a bankovní účet, na který Dopravce smluvní 
pokutu uhradí. 
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13. Případný nárok na náhradu škody včetně ušlého zisku zůstává zaplacením smluvní 
pokuty dle tohoto čl. V. nedotčen. Vznikne-li Kraji nárok na několik smluvních pokut 
dle tohoto článku smlouvy, je oprávněn uplatnit každou z nich. Vznikne-li však Kraji 
nárok na zaplacení několika smluvních pokut dle toho článku smlouvy v důsledku 
porušení téže povinnosti, je oprávněn uplatnit pouze tu ze smluvních pokut, která bude 
v celkové výši (po zohlednění délky prodlení, počtu případů porušení apod.) nejvyšší.   

14. Pokud některá Smluvní strana bude v prodlení s finančním plněním dohodnutým v této 
smlouvě, může druhá Smluvní strana uplatnit úrok z prodlení ve výši stanovené 
právními předpisy práva občanského. Toto ustanovení se neuplatní v případě postupu 
dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, 
v platném znění. 

 
Článek VI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do prosince 2024, přičemž poslední den 

platnosti této smlouvy v prosinci 2024 bude Krajem upřesněn předem nejpozději dne 
30.9.2023. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti v celém rozsahu ke dni 1. 7. 2016 s výjimkou čl. I, čl. 
III odst. 6, 9, 12, 13 a 16, čl. IV a čl. VI, které nabývají účinnosti podpisem smlouvy 
oběma Smluvními stranami. 

3. Tato smlouva může být ukončena dohodou Smluvních stran. 
4. Tato smlouva může být dále jednostranně ukončena písemnou výpovědí kterékoliv ze 

Smluvních stran pouze k 31. 12. příslušného kalendářního roku s výpovědní dobou v 
délce nejméně 6 měsíců. Výpovědní doba dle předcházející věty počíná běžet 1. dne 
kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena druhé Smluvní 
straně. 

5. Tato smlouva může být dále ze strany Kraje jednostranně ukončena odstoupením 
s účinností od prvního dne kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po 
doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy Dopravci, pokud: 
a) se Dopravce dopustí podstatného porušení svých povinností dle této smlouvy; 
b) se Dopravce dopustí opakovaného či trvajícího porušení jakýchkoliv jiných svých 

povinnosti dle této smlouvy, a příslušné porušení i přes výzvu Kraje v jím 
stanovené přiměřené lhůtě neodstraní, či v průběhu jednoho roku znovu 
zopakuje;   

b) na straně Dopravce nepřetržitě trvají okolnosti vylučující odpovědnost déle než 
90 dní.   

6. Tato smlouva může být kteroukoliv Smluvní stranou ukončena výpovědí, jestliže (i) 
z jakéhokoliv důvodu dojde k ukončení Smlouvy o spolupráci, nebo jestliže (ii) bude 
učiněn jakýkoliv právní úkon, v důsledku něhož následně dojde k ukončení Smlouvy o 
spolupráci. Výpovědní doba dle předcházející věty počíná běžet 1. dne kalendářního 
měsíce následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena druhé Smluvní straně a činí 1 
měsíc s tím, že Kraj může ve výpovědi stanovit delší výpovědní lhůtu nebo pozdější 
datum ukončení této smlouvy.  

7. Touto smlouvou nejsou zakládána žádná práva třetích osob vůči Kraji. 
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8. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět výlučně formou písemných, vzestupně 
číslovaných dodatků, které se po podpisu poslední Smluvní stranou stanou nedílnou 
součástí této smlouvy. 

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž 
dva stejnopisy obdrží Kraj a dva stejnopisy Dopravce. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 - Ceník jízdného DÚK 
Příloha č. 2 - Bezplatná přeprava osob 
Příloha č. 3 - Popis Cards Interface 
Příloha č. 4 - Čipové karty a elektronický odbavovací systém 
Příloha č. 5 - Návrh dohody o ochraně důvěrných informací 
Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o zajištění bezpečnosti odbavovacího systému 
Příloha č. 7 - Vzor smlouvy mezi Dopravcem a zúčtovacím centrem  

11. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady Ústeckého kraje č. [bude doplněno] ze 
dne [bude doplněno]. 

 
 
SMLUVNÍ STRANY PROHLAŠUJÍ, ŽE TUTO SMLOUVU UZAVŘELY NA ZÁKLADĚ 
VÁŽNÉ A SVOBODNÉ VŮLE, NIKOLI V TÍSNI ZA NÁPADNĚ NEVÝHODNÝCH 
PODMÍNEK A NA DŮKAZ TOHO PŘIPOJUJÍ SVÉ VLASTNORUČNÍ PODPISY. 
 
 
V Ústí nad Labem dne …………………. V Děčíně dne …………………. 
 
 
 
……………………………………………. ……………………………………………… 

Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje 

 
za Kraj 

Ing. Vladislav Raška 
předseda představenstva  

Dopravního podniku města Děčína, a.s. 
 
 
 

……………………………………………… 
Ing. Martin Weiss 
člen představenstva 

Dopravního podniku města Děčína, a.s. 
 

za Dopravce 
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