
MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 03 01

Název:
Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 - zapojení úvěru

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a 
schvaluje

rozpočtové opatření č. RO 01/2019, dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2019 o 48.382 tis. Kč a 
zvýšení financování roku 2019 o 48.382 tis. Kč.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a svým usnesením č. 
RM 19 01 35 02 ze dne 15. 1. 2019 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO 
01/2019, dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2019 o 48.382 tis. Kč a zvýšení financování roku 2019 o 
48.382 tis. Kč.

Cena: 890 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje ZM schválit

Důvodová zpráva:
V návaznosti na uzavřený Dodatek ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a. s. Praha předkládá odbor 
ekonomický návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019.

Statutární město Děčín uzavřelo dne 18. 12. 2018 Dodatek ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a. s. Dle 
tohoto dodatku, který byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. ZM 18 09 04 02 ze dne 13. 12. 2018, 
může město čerpat střednědobý úvěr do výše 60.478 tis. Kč do 31. 12. 2019. Dle uzavřeného dodatku bude 
od 1. 7. 2019 statutární město Děčín splácet úvěr ve výši 2.016 tis. Kč měsíčně. 

V této souvislosti je předkládán návrh rozpočtového opatření (viz Příloha č. 1 a 2), týkající se zapojení 
střednědobého úvěru ve výši 60.478 tis. Kč na akce statutárního města Děčín v s odborem rozvoje 
upřesněném objemu, měsíčních rovnoměrných splátek od 1. 7. 2019 ve výši 12.096 tis. Kč a úroků ze 
střednědobého úvěru v předpokládané výši 890 tis. Kč. Odbor ekonomický doporučuje z úvěru dofinancovat 
akce, které byly i původně navrženy k financování z úvěru, resp. byly již z úvěru financované (viz Příloha č. 3). 
Zapojením úvěru ve výši 60.478 tis. Kč na tyto jmenovité akce dojde k uvolnění vlastních zdrojů města ve výši 
60.384 tis. Kč. Po odpočtu úroků a splátek budou zbývající volné finanční prostředky ve výši 47.398 tis. Kč 
převedeny do rezervy města a zapojeny do rozpočtu společně s projednáváním návrhu na rozdělení zdrojů 
hospodaření roku 2018 v zastupitelstvu města v březnu t. r. (viz Příloha č. 1 a 2).

Vyjádření:



Příloha: Kopie - 1b) RM 15.1_.pdf Komentář: Příloha č. 1 a 2

Příloha: Kopie - úvěr_2019.pdf Komentář: Příloha č. 3

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 21.1.2019 09:12 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.1.2019 13:30 podepsáno



Návrh na změnu rozpočtu roku 2019

Zapojení střednědobého úvěru

Č. RO Odbor § Název Rozpočet Návrh RO Rozpočet
(položka) po úpravě

1/2019 Zapojení střednědobého úvěru Příloha č. 2
OE 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0 60 478 60 478
OR 2321 Kanalizace Horní Oldřichov - 1.  a 2. etapa - kap. část 26 500 -26 500 0
OR 3141 Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 - kap. část 4 500 -4 500 0
OR 3699 Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - kap. část 29 384 -29 384 0

akce financované z úvěru:
OR 2321 Kanalizace Horní Oldřichov - 1.  a 2. etapa - kap. část 0 26 525 26 525
OR 3141 Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 - kap. část 0 4 469 4 469
OR 3699 Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - kap. část 0 29 484 29 484

Úroky, splátky, rezerva Příloha č. 2
OE 6310 Úroky ze střednědobého úvěru 0 890 890
OE 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 0 -12 096 -12 096
OE 6409 rezerva (k 7. 1. 2019) 7 709 47 398 55 107

Výdaje celkem 48 382
Financování celkem 48 382

Příloha č. 1





Příloha č. 3

Přehled akcí financovaných ze střednědobého úvěru
(v tis. Kč)

Poř. 
číslo Paragraf Název akce

Celkové 
rozpočtové 
náklady (v 

tis. Kč)

Skutečnost 
2018

Celková 
potřeba 

financování v 
roce 2019

SR 2019 z úvěru 
x)

1. 3699 Obnova historické části Podmokel - etapa 
C (okolí Husova nám.) 54 482 24 998 29 484 29 384 29 484

2. 3141
Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, 
Sládkova 1300/13 - kap. část 14 313 9 844 4 469 4 500 4 469

3. 2321 Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa 28 500 0 28 500 26 500 26 525

Celkem 97 295 34 842 62 453 60 384 60 478
úroky 890
splátky 12 096
rozdíl 47 398

Pozn.: x) údaje aktualizovány pro projednání s odborem rozvoje k datu zpracování materiálu



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 04 01

Název:
Pravomoc ředitele městské policie jednat v pracovněprávních vztazích zaměstnanců zařazených do MP Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na svěření pravomoci jednat v pracovněprávních vztazích čekatelů, 
strážníků a dalších zaměstnanců obce zařazených do Městské policie Děčín řediteli Městské policie Děčín 
PhDr. Marcelu Horákovi, DiS., MBA a 

svěřuje

PhDr. Marcelu Horákovi, DiS., MBA, řediteli Městské policie Děčín, pravomoc jednat v pracovněprávních 
vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce zařazených do Městské policie Děčín, v souladu s 
ustanovením § 4 odst. 2 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko RM:
Rada města dne 15.1.2019 svým usnesením RM 19 01 29 02 projednala návrh na svěření pravomoci řediteli 
Městské policie Děčín jednat v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce 
zařazených do Městské policie Děčín a doporučila svěřit tuto pravomoc řediteli Městské policie Děčín PhDr. 
Marcelu Horákovi, DiS., MBA.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučuje zastupitelstvu města svěřit řediteli MP Děčín pravomoc jednat v 

pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců obce zařazených 
do MP Děčín.

Důvodová zpráva:
Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje radě města (§ 4 odst. 2 
zákona) svěřit pravomoc jednat v pracovněprávních vztazích všech zaměstnanců obce zařazených do 
městské policie strážníkovi, který plní některé úkoly při řízení městské policie (ředitel městské policie). 
Dle uvedeného zákona je sice svěření pravomoci jednat v pravoněprávních vztazích zaměstnanců obce 
zařazených do městské policie pravomocí rady města, nicméně podle názoru právní kanceláře Mgr. Narcise 
Tomáška jde o nejednoznačnou právní úpravu a doporučení právního zástupce tak zní zachovat v tomto 
případě příslušnost zastupitelstva města.
Návrh na svěření této pravomoci řediteli městské policie byl zpracován na podnět p. primátora s ohledem na 
značnou administrativní zátěž zejména v souvislosti s navýšením počtu zaměstnanců a v souvislosti s 
pravidelnými personálními a platovými změnami.
Svěření pravomoci jednat v pracovněprávních vztazích zaměstnanců zařazených do městské policie nemá 
vliv na pravomoci a kompetence osoby, která řídí obecní policii, kterou je ze zákona primátor města. 

Vyjádření:



Schvalovací cesta:
Zpracoval: PhDr. Marcel Horák DiS., MBA MP 16.1.2019 10:12 podepsáno

Předkladatel: Jaroslav Hrouda 17.1.2019 09:13 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 04 02

Název:
Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Vilsnice

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ****** a Mgr. ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na 
výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice a

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace manželům ****** a Mgr. ****** ******, oba bytem ****** ******, ****** na výstavbu 
čistírny odpadních vod na p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice k rodinnému domu č.p. ****** na p.p.č. ****** v k.ú. 
Vilsnice dle platných Zásad

2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod v 
předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 11.12.2018 žádost manželů ****** a Mgr. ****** ******, oba bytem ****** ******, 
****** na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice a 
usnesením č. RM 18 22 35 02 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení.

Cena: 80 000,00
Návrh postupu: RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost manželů ****** a Mgr. ****** ******, oba bytem ****** 
******, ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čístírny odpadních vod na p.p.č. ****** k rodinnému 
domu č.p. ****** na p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice (příloha č. 1).

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby 
čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín schválilo ZM dne 
21.09.2017 usnesením č. ZM 17 07 06 18 (dále jen „Zásady“), novelizované byly usnesením ZM č. ZM 18 04 
03 11 ze dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.

Žadatel k žádosti předložil veškeré podklady stanovené Zásadami (viz příloha č. 2). Žadatel disponuje 
pravomocným stavebním povolením ze dne 18.09.2018, které nabylo právní moci dne 10.10.2018, tudíž 
splňuje podmínku čl. III odst. 5 Zásad.

V souladu se schválenými Zásadami bude účelová dotace žadateli vyplacena v termínu do 90 dnů po 
předložení sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a 
projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, a to do výše 80% skutečně vynaložených nákladů na 
budovanou ČOV, maximálně však do výše 80.000 Kč.

K předložené žádosti se vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z 
hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „Čistírna odpadních vod AT-6“ na 
p.p.č. ****** v k.ú. Vilsnice a technických parametrů budovaného zařízení zneškodňování odpadních vod a 
konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení účelové 
dotace na výstavbu ČOV u stávajícího rodinného domu č.p. ****** ******, z hlediska platných Zásad splňuje 
žadatel podmínky pro přidělení dotace (příloha č. 3). 

V příloze č. 4 je předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, zpracovaný ve 
spolupráci s právním zástupcem města.

Vyjádření:

Příloha: priloha_1_zadost_A.pdf Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha: priloha_2_vypis_snimek_
povoleni_A.pdf Komentář: Příloha č. 2 - výpis z KN, snímek z KN, 

povolení OŽP

Příloha: priloha_3_stanoviskoOZP
_A.pdf Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko OŽP

Příloha: priloha_4_smlouva_A.pdf Komentář: Příloha č. 4 - smlouva

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 17.1.2019 08:48 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.1.2019 11:24 podepsáno
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Příloha č. 3



Příloha č. 4 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE 
 
 
Statutární město Děčín 
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
zastoupené primátorem Jaroslavem Hroudou 
IČ: 00261238 
č.ú.: 921402389/0800          
(dále jen „poskytovatel dotace“) 
 
a 
 

, nar. a Mgr. , nar.  oba trvale 
bytem  
č.ú.:
(dále jen „příjemce dotace“) 
 

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace  
 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města 

Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren 
odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín, 
schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne 
21.09.2017 (dále jen „Zásady“) a novelizovaných usnesením Zastupitelstva města Děčín 
č. ZM 18 04 03 11 dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018. 

 
2. Dle předložených podkladů, jež příjemce dotace prohlašuje za úplné a pravdivé, je 

příjemce dotace investorem čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu 
č.p.  na p.p.č. v k.ú. Vilsnice:  
Domovní ČOV AT-6 včetně vsakovacího zařízení na p.p.č. v k.ú. Vilsnice. 

 
 

II. Poskytnutí dotace 
 

1. V souladu se Zásadami poskytne poskytovatel dotace účelovou dotaci na výstavbu ČOV 
uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy, a to do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů 
(dále jen „SVN“) na budovanou ČOV ve smyslu čl. II písm. d) Zásad, maximálně však do 
výše 80.000 Kč. SVN musí být uvedeny v Žádosti o vyplacení účelové dotace na výstavbu 
ČOV dle Přílohy č. 2 Zásad a řádně doloženy dodavatelskou fakturou znějící výhradně na 
jméno příjemce dotace a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným 
dokumentem vystaveným dodavatelem). Faktura musí být prokazatelně zaplacena ze 
strany příjemce dotace a doložena relevantním dokladem o úhradě (čitelné kopie výpisu 
z bankovního účtu, příjmového pokladního dokladu na jméno). Případné práce prováděné 
svépomocí nejsou uznatelným nákladem. 
 

2. Účelová dotace bude vyplacena na základě této smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace za podmínky splnění odst. 4 a 5 tohoto 
článku smlouvy. 

 
 



3. Účelová dotace bude poskytnuta pro výstavbu ČOV uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy.  
V případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dojde v průběhu 
výstavby ČOV ke změně investora, přechází nárok na poskytnutí účelové dotace na 
nového investora, který splňuje podmínky čl. II písm. c) Zásad. Pokud však již byla 
účelová dotace poskytnuta původnímu investorovi, nemá nový žadatel - investor nárok na 
tuto účelovou dotaci. 

 
4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotace účelovou dotaci v souladu s čl. I a II 

odst. 1 této smlouvy v termínu do 90 dnů po předložení sdělení vodoprávního úřadu o 
tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a projektové 
dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Tyto podklady musí být vydány nejdéle do 
dvou let po vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášením stavby 
ČOV, jinak nárok na poskytnutí účelové dotace zaniká. V případě, že bude již vyčerpán 
celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu statutárního města Děčín na 
příslušný kalendářní rok, bude dotace vyplacena nejpozději do 31.01. následujícího 
kalendářního roku.  

 
5. Účelová dotace bude poskytovatelem dotace převedena v termínu dle odst. 4 na účet 

příjemce dotace uvedený v Žádosti o vyplacení účelové dotace, ve které musí být uveden 
skutečně vybudovaný typ ČOV včetně SVN a zdokladovány všechny skutečnosti dle odst. 
1 a 4 tohoto článku a předloženy doklady prokazující výši skutečně vynaložených nákladů 
dle čl. II písm. d) Zásad. 

 
 

III.  Zvláštní ustanovení 
 

1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto 
smlouvu v případě, že dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých 
údajů. 

 
2. V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen 

vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující 
projev vůle poskytovatele dotace tuto smlouvu vypovědět. 

 
3. Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zákon 

č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou 
příjemcem dotace bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 
zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést 
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele 
dotace včetně sankce stanovené tímto zákonem. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude 
zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Děčín do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy. 

 
 

IV.  Platnost smlouvy 
 

1. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. 
 

2. Poskytnutí účelové dotace a znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva 
města Děčín č. ZM xx xx xx xx dne xx.xx.2019. 

 



 
  
 

 V.  Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel dotace i příjemce 
dotace obdrží jedno vyhotovení. 

 
2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého 

právního řádu. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

 
 
 
 
 
 
V Děčíně dne …...............................   V Děčíně dne …............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………............                      …..……………………………………. 
              Poskytovatel dotace                                                  Příjemce dotace 
 
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 04 03

Název:
Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Podmokly

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ****** a ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na p.p.č. ****** v k.ú. Podmokly a

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace manželům ****** a ****** ******, bytem ****** ******, ****** na výstavbu čistírny 
odpadních vod na p.p.č. ****** v k.ú. Podmokly k rodinnému domu č.p. ****** na p.p.č. ****** v k.ú. Podmokly 
dle platných Zásad

2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod v 
předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 15.01.2019 žádost manželů ****** a ****** ******, oba bytem ****** ******, ****** na 
výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na p.p.č. ****** v k.ú. Podmokly a usnesením č. 
RM 19 01 35 04 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení. 

Cena: 80 000,00
Návrh postupu: RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy.



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost manželů ****** a ****** ******, oba bytem ****** ******, 
****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čístírny odpadních vod na p.p.č. ****** k rodinnému domu č.p. 
****** na p.p.č. ****** v k.ú. Podmokly (příloha č. 1).

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby 
čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín schválilo ZM dne 
21.09.2017 usnesením č. ZM 17 07 06 18 (dále jen „Zásady“), novelizované byly usnesením ZM č. ZM 18 04 
03 11 ze dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.

Žadatel k žádosti předložil veškeré podklady stanovené Zásadami (viz příloha č. 2). Žadatel disponuje 
pravomocným stavebním povolením ze dne 01.10.2018, které nabylo právní moci dne 24.10.2018, tudíž 
splňuje podmínku čl. III odst. 5 Zásad.

V souladu se schválenými Zásadami bude účelová dotace žadateli vyplacena v termínu do 90 dnů po 
předložení sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a 
projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, a to do výše 80% skutečně vynaložených nákladů na 
budovanou ČOV, maximálně však do výše 80.000 Kč.

K předložené žádosti se dne 22.11.2018 vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené 
podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „DČOV ke stávajícímu 
RD“ na p.p.č. ****** v k.ú. Podmokly a technických parametrů budovaného zařízení zneškodňování odpadních 
vod a konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení 
účelové dotace na výstavbu „DČOV ke stávajícímu RD“ na p.p.č. ****** v k.ú. Podmokly a z hlediska platných 
Zásad splňuje žadatel podmínky pro přidělení dotace. Po projednání v RM dne 04.12.2018 a zadání úkolu 
bylo původní stanovisko OŽP dne 12.12.2018 doplněno. OŽP sdělil, že stavebníkům bylo vydáno stavební 
povolení na výstavbu domovní ČOV s vypouštěním předčištěných odpadních vod do Chrochvického potoka. V 
předmětné lokalitě se veřejná kanalizace nenachází. Jediné možné napojení do veřejné kanalizace by bylo v 
ul. Mokrá, ož je přes Chrochvický potok a takové napojení byl bylo pro stavebníka technicky a finančně 
náročné (příloha č. 3). 

V příloze č. 4 je předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, zpracovaný ve 
spolupráci s právním zástupcem města.

Vyjádření:

Příloha: priloha_1_zadost_A.pdf Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha: priloha_2_vypis_snimek_
povoleni_A.pdf Komentář: Příloha č. 2 - výpis z KN, snímek z KN, 

povolení OŽP

Příloha: priloha_3_stanovisko+do
plneni_A.pdf Komentář: Příloha č. 3 - obě stanoviska OŽP

Příloha: priloha_4_smlouva_A.pdf Komentář: Příloha č. 4 - smlouva

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 17.1.2019 09:03 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.1.2019 11:26 podepsáno
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Příloha č. 3





Příloha č. 4 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE 
 
 
Statutární město Děčín 
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
zastoupené primátorem Jaroslavem Hroudou 
IČ: 00261238 
č.ú.: 921402389/0800          
(dále jen „poskytovatel dotace“) 
 
a 
 

, nar.  a , nar. , oba trvale 
bytem  
č.ú.: 
(dále jen „příjemce dotace“) 
 

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace  
 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města 

Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren 
odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín, 
schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne 
21.09.2017 (dále jen „Zásady“) a novelizovaných usnesením Zastupitelstva města Děčín 
č. ZM 18 04 03 11 dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018. 

 
2. Dle předložených podkladů, jež příjemce dotace prohlašuje za úplné a pravdivé, je 

příjemce dotace investorem čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu 
č.p. na p.p.č. v k.ú. Podmokly:  
DČOV ke stávajícímu rodinnému domu č.p.  na p.p.č. 

k.ú. Podmokly. 
 

 
II. Poskytnutí dotace 

 
1. V souladu se Zásadami poskytne poskytovatel dotace účelovou dotaci na výstavbu ČOV 

uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy, a to do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů 
(dále jen „SVN“) na budovanou ČOV ve smyslu čl. II písm. d) Zásad, maximálně však do 
výše 80.000 Kč. SVN musí být uvedeny v Žádosti o vyplacení účelové dotace na výstavbu 
ČOV dle Přílohy č. 2 Zásad a řádně doloženy dodavatelskou fakturou znějící výhradně na 
jméno příjemce dotace a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným 
dokumentem vystaveným dodavatelem). Faktura musí být prokazatelně zaplacena ze 
strany příjemce dotace a doložena relevantním dokladem o úhradě (čitelné kopie výpisu 
z bankovního účtu, příjmového pokladního dokladu na jméno). Případné práce prováděné 
svépomocí nejsou uznatelným nákladem. 
 

2. Účelová dotace bude vyplacena na základě této smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace za podmínky splnění odst. 4 a 5 tohoto 
článku smlouvy. 

 



 
3. Účelová dotace bude poskytnuta pro výstavbu ČOV uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy.  

V případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dojde v průběhu 
výstavby ČOV ke změně investora, přechází nárok na poskytnutí účelové dotace na 
nového investora, který splňuje podmínky čl. II písm. c) Zásad. Pokud však již byla 
účelová dotace poskytnuta původnímu investorovi, nemá nový žadatel - investor nárok na 
tuto účelovou dotaci. 

 
4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotace účelovou dotaci v souladu s čl. I a II 

odst. 1 této smlouvy v termínu do 90 dnů po předložení sdělení vodoprávního úřadu o 
tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a projektové 
dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Tyto podklady musí být vydány nejdéle do 
dvou let po vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášením stavby 
ČOV, jinak nárok na poskytnutí účelové dotace zaniká. V případě, že bude již vyčerpán 
celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu statutárního města Děčín na 
příslušný kalendářní rok, bude dotace vyplacena nejpozději do 31.01. následujícího 
kalendářního roku.  

 
5. Účelová dotace bude poskytovatelem dotace převedena v termínu dle odst. 4 na účet 

příjemce dotace uvedený v Žádosti o vyplacení účelové dotace, ve které musí být uveden 
skutečně vybudovaný typ ČOV včetně SVN a zdokladovány všechny skutečnosti dle odst. 
1 a 4 tohoto článku a předloženy doklady prokazující výši skutečně vynaložených nákladů 
dle čl. II písm. d) Zásad. 

 
 

III.  Zvláštní ustanovení 
 

1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto 
smlouvu v případě, že dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých 
údajů. 

 
2. V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen 

vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující 
projev vůle poskytovatele dotace tuto smlouvu vypovědět. 

 
3. Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zákon 

č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou 
příjemcem dotace bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 
zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést 
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele 
dotace včetně sankce stanovené tímto zákonem. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude 
zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Děčín do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy. 

 
 

IV.  Platnost smlouvy 
 

1. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. 
 

2. Poskytnutí účelové dotace a znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva 
města Děčín č. ZM xx xx xx xx dne xx.xx.2019. 



 
 

  
 

 V.  Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel dotace i příjemce 
dotace obdrží jedno vyhotovení. 

 
2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého 

právního řádu. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

 
 
 
 
 
 
V Děčíně dne …...............................   V Děčíně dne …............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………............                      …..……………………………………. 
              Poskytovatel dotace                                                  Příjemce dotace 
 
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 04 04

Název:
Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury k rodinnému domu v k.ú. Prostřední 
Žleb

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ****** a ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu 
technické infrastruktury k novostavbě rodinného domu na p.p.č. ****** v k.ú. Prostřední Žleb a

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace manželům ****** a ****** ******, oba bytem ****** ******, ******, na výstavbu 
technické infrastruktury na p.p.č. ******, ****** a ****** v k.ú. Prostřední Žleb k novostavbě rodinného domu na 
p.p.č. ****** v k.ú. Prostřední Žleb dle platných Zásad

2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v 
předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 15.01.2019 žádost manželů ****** a ****** ******, oba bytem ****** ******, ******, na 
výstavbu technické infrastruktury k novostavbě rodinného domu na p.p.č. ****** v k.ú. Prostřední Žleb a 
usnesením č. RM 19 01 35 03 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení.

Cena: 100 000,00
Návrh postupu: RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost manželů ****** a ****** ******, oba bytem ****** ******, 
****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastuktury, a to vodovodu na p.p.č. ****** a 
kanalizace na p.p.č. ****** a ****** vše v k.ú. Prostřední Žleb (příloha č. 1).

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby 
rodinných domů na území statutárního města Děčín schválilo ZM dne 21.09.2017 usnesením č. ZM 17 07 06 
02 (dále jen “Zásady“), novelizovány byly usnesením ZM č. ZM 18 04 03 08 ze dne 26.04.2018 s účinností 
dne 27.04.2018. 

Žadatel k žádosti předložil veškeré podklady stanovené Zásadami (viz přílohy č. 2). Žadatel disponuje 
pravomocným územním rozhodnutím na novostavbu rodinného domu ze dne 24.04.2017, které nabylo právní 
moci dne 19.05.2017, tudíž splňuje podmínku čl. III odst. 5 Zásad. Souhlas s provedením ohlášeného 
stavebního záměru byl vydán dne 22.05.2017. Oproti původnímu územnímu rozhodnutí byla trasa kanalizační 
přípojky změněna územním souhlasem ze dne 10.10.2018.

V souladu se schválenými Zásadami bude účelová dotace žadateli vyplacena v termínu do 90 dnů po 
předložení dokladu o zápisu stavby RD do katastru nemovitostí, a to do maximální výše 50.000 Kč na 
budovanou přípojku vodovodu a do maximální výše 50.000 Kč na budovanou přípojku kanalizace, maximálně 
však do výše skutečně vynaložených nákladů ve smyslu čl. II písm. d) Zásad. 

Dle čl. II odst. b) Zásad se za technickou infrastrukturu v tomto případě považují přípojky vody a kanalizace, 
vedené od napojovacího bodu ke hranici pozemku určeného pro výstavbu RD, tj. k pozemku p.p.č. ****** v 
k.ú. Prostřední Žleb.

Vyjádření dotčených odborů magistrátu k předloženým žádostem jsou v příloze č. 3. Ze stanovisek odborů 
OSU, OKD, OR a OMH vyplývá, že nemají námitky k poskytnutí účelové dotace. Stavba rodinného domu 
dosud nebyla zapsána v katastru nemovitostí. 

V příloze č. 4 je předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, zpracovaný ve 
spolupráci s právním zástupcem města.

Vyjádření:

Příloha: priloha_1_zadost_A.pdf Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha: priloha_2_vypis,snimek,U
R,souhlas,US_A.pdf Komentář:

Příloha č. 2 - výpis z KN, snímek z KN, 
územní rozhodnutí (RD), souhlas s 
umístěním stavby RD, územní souhlas 
(kanalizační přípojka)

Příloha: priloha_3_stanoviskaodb
oru_A.pdf Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko OSU, OKD, 

OR a OMH

Příloha: priloha_4_smlouva_A.pdf Komentář: Příloha č. 4 - smlouva



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 17.1.2019 09:18 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.1.2019 11:27 podepsáno
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Příloha č. 4 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE 
 
 
Statutární město Děčín 
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
zastoupené primátorem Jaroslavem Hroudou 
IČ: 00261238 
č.ú.: 921402389/0800          
(dále jen „poskytovatel dotace“) 
 
a 
 
pan  nar.  a paní  nar. , oba trvale 
bytem  
č.ú.: 
(dále jen „příjemce dotace“) 
 

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace  
 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města 

Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných 
domů na území statutárního města Děčín, schválených usnesením Zastupitelstva města 
Děčín č. ZM 17 07 06 02 ze dne 21. 09. 2017 (dále jen „Zásady“) a novelizovaných 
usnesením zastupitelstva města Děčín č. ZM 18 04 03 08 dne 26.04.2018 s účinností 
dnem 27.04.2018. 

 
2. Dle předložených podkladů, jež příjemce dotace prohlašuje za úplné a pravdivé, je 

příjemce dotace investorem technické infrastruktury k rodinnému domu na p.p.č.  
v k.ú. Prostřední Žleb:  

 
- vodovod 10 mb na p.p.č.  v k.ú. Prostřední Žleb 
- kanalizace 45 mb na p.p.č. a  v k.ú. Prostřední Žleb. 

 
 

II. Poskytnutí dotace 
 

1. V souladu se Zásadami poskytovatel poskytne účelovou dotaci až do výše 50.000 Kč na 
jednu budovanou technickou infrastrukturu (dále jen „TI“) uvedenou v čl. I odst. 2 
maximálně však do výše skutečně vynaložených nákladů (dále jen „SVN“) ve smyslu čl. II 
písm. d) Zásad. SVN musí být uvedeny v Žádosti o výplatu účelové dotace dle Přílohy č. 2 
Zásad a řádně doloženy dodavatelskou fakturou znějící výhradně na jméno stavebníka a 
soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným dokumentem vystaveným 
dodavatelem).   
Faktura musí být prokazatelně zaplacena ze strany stavebníka a doložena relevantním 
dokladem o úhradě (čitelné kopie výpisu z bankovního účtu, příjmového pokladního 
dokladu na jméno). Případné práce prováděné svépomocí nebo správní poplatky spojené 
se stavebním řízením nejsou uznatelným nákladem. Celková výše účelové dotace může 
dosáhnout max. částky 100.000 Kč. 
 



2. Účelová dotace bude vyplacena na základě této smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace za podmínky splnění odst. 4 a 5 tohoto 
článku smlouvy. 

 
3. Účelová dotace bude poskytnuta pro výstavbu shora uvedené TI k rodinnému domu na 

p.p.č. v k.ú. Prostřední Žleb.  
 

4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci v souladu s čl. I a II odst. 1 
této smlouvy v termínu do 90 dnů po předložení dokladu o zápisu stavby rodinného domu 
do katastru nemovitostí. Tento doklad musí být vydán nejdéle do pěti let po vydání 
pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášením stavby RD. V případě, že 
bude již vyčerpán celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu 
statutárního města Děčín na příslušný kalendářní rok, bude dotace vyplacena nejpozději 
do 31. 1. následujícího kalendářního roku.  

 
5. Účelová dotace bude poskytovatelem dotace převedena v termínu dle odst. 4 na účet 

příjemce dotace uvedený v Žádosti o výplatu účelové dotace, ve které musí být uvedena 
skutečně vybudovaná TI včetně SVN a zdokladovány všechny skutečnosti dle odst. 1 a 4 
tohoto článku a předloženy doklady prokazující výši SVN dle čl. II písm. d) Zásad. 

 
 

III.  Zvláštní ustanovení 
 

1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto 
smlouvu v případě, že dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých 
údajů. 

 
2. V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen 

vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující 
projev vůle poskytovatel dotace tuto smlouvu vypovědět. 

 
3. Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zákon 

č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou 
příjemcem dotace bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 
zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést 
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele 
dotace včetně sankce stanovené tímto zákonem. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude 
zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Děčín do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy. 

 
 

IV.  Platnost smlouvy 
 

1. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. 
 

2. Poskytnutí účelové dotace a znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva 
města Děčín č. ZM  …...................  dne  …..........  2019. 

 
 
 

 



  V.  Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel dotace i příjemce 
dotace obdrží jedno vyhotovení. 

 
2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého 

právního řádu. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

 
 
 
 
 
 
V Děčíně dne ….................................  V Děčíně dne …................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..............                     …..…………………………………….. 
              Poskytovatel dotace                                                  Příjemce dotace 
 
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 04 05

Název:
Žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky a

rozhodlo

o prominutí části pohledávky za panem ****** ******, bytem ******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při 
placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 105.199,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 
10.520,00 Kč. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 15.01.2019 žádost pana ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 19 01 
35 05 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky za panem ****** ******, bytem 
******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 105.199,00 
Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 10.520,00 Kč. 

Cena: 105 199,00
Návrh postupu: RM doporučila částečné prominutí pohledávky



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá do jednání orgánů města žádost o částečné prominutí poplatku z 
prodlení, vzniklého při placení nájemného za byt v ul. ******,****** (viz příloha): 

Žadatel (dlužník): ****** ******, bytem ******, ******

Jistina celkem: 7.505,00 Kč
Náklady soudního a exekučního řízení: 6.919,40 Kč 
Poplatek z prodlení celkem: 105.199,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) dle rozsudku Okresního 
soudu v Děčíně z 04/2002.

Nedoplatek je od r. 2011 vymáhán exekutorem. Ke dni podání žádosti dlužník uhradil v plné výši jistinu a 
částečně náklady soudního řízení (3.630,00 Kč). 

Dlužník požádal o částečné prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení (odůvodnění žádosti - viz 
příloha).

OE doporučuje postup jako v ostatních obdobných případech projednávaných v předchozím období, a to 
prominout (snížit) poplatek z prodlení na 10 % vyčíslené výše, tj. z částky 105.199,00 Kč na částku 10.520,00 
Kč, a to zejména s ohledem na tvrdost zákona, tj. vysokou úrokovou sazbu stanovenou nařízením vlády, 
platným v době vzniku a trvání nedoplatku (cca 91 % p.a.).

Vyjádření:

Příloha: Priloha_zadost_anonym.p
df Komentář: Příloha: žádost

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 17.1.2019 08:15 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.1.2019 11:23 podepsáno



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
MAGIS I RÁT MĚS I A DĚČÍN 
Došlo: 04.12.2018 V 10:08:09 

MDC/120530/2018

85

Statutární město Děčín 
se sídlem Magistrát města Děčín 
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
Odbor ekonomický________________

Odbor

Č.j.:
Č.dop.:
Listů;
Druh:

Zpiiiu.

1 Příloh: 0
písemné

MDC46756597

Žádost o prominutí poplatku z prodlení

Jméno;

Příjmení;

Adresa bydliště: , 

č. 4,  Dluh za byt:

Klíč: 10-11-00643-004-02

Dluh za byt ve výši: 7.505 Kč Datum úhrady: 31.01.2015

Výše soudního poplatku: 600 Kč Datum úhrady: 31.01.2015

Výše příslušenství - poplatku z prodlení: 105.199 Kč

Důvod - vyjádření nájemníka:

Žádám o částečné prominutí poplatku z prodlení, neboť jsem v plné výši uhradil jistinu a soudní 
poplatek. Poplatek z prodlení ve výši 105.199 Kč považuji vzhledem k výši jistiny nepřiměřeně 
vysoký.

Již jsem zaplatil jednu celou exekuci, jejíž předmětem bylo také nezaplacené nájemné, když jistina 
činila 11.844 Kč a poplatek z prodlení 97.185 Kč.

S poděkováním za vyhovění mé žádosti

Souhlasím, aby tato žádost byla součástí materiálů pro jednání orgánů města. 

Děkuji za pochof^ní a kladné vyřízení mé žádosti

Podpis:

Příloha



Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 04 06

Název:
Žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky a
rozhodlo

neprominout pohledávku za pronájem nebytového prostoru v ZŠ Vojanova panu ****** ******, bytem ******, 
******.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 11.12.2018 žádost pana ****** ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 
18 22 35 03 nedoporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí pohledávky za pronájem nebytového 
prostoru v ZŠ Vojanova panu ****** ******, bytem ******, ******.

Cena: 76 322,00
Návrh postupu: RM nedoporučila prominutí pohledávky



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá k rozhodnutí orgánům města žádost pana ****** ******, bytem ******, ******, 
(dále jen “dlužník“), o prominutí dluhu za pronájem nebytového prostoru v ****** ve výši 3.620 Kč s 
příslušenstvím (příloha č. 1).

Dlužník dne 14.04.1993 uzavřel smlouvu o nájmu nebytových prostor - jedné místnosti o výměře 8 m2 v 
objektu ******, měsíční nájemné včetně úhrady za služby činily celkem 362 Kč. Dlužník neuhradil nájemné za 
období 03-12/1994 (10 x 362 Kč), z tohoto důvodu podal právní zástupce města po neúspěšném upomenutí 
žalobu o zaplacení částky 3.620 Kč včetně úroku z prodlení, který byl v nájemní smlouvě dohodnut ve výši 2 % 
denně. 

Platebním rozkazem Okresního soudu v Děčíně čj. Ro 141/97 ze dne 20.02.1997, který nabyl právní moci dne 
04.04.1997, bylo dlužníkovi uloženo uhradit městu Děčín částku 3.620 Kč s úroky ve výši 2 % denně od 
16.03.1994 do zaplacení a náklady řízení v částce 2.975 Kč. Dlužná částka nebyla dlužníkem uhrazena, z 
toho důvodu podal právní zástupce města v 05/1997 k okresnímu soudu návrh na výkon rozhodnutí prodejem 
movitých věcí. Soudem bylo zjistěno, že dlužník pracuje jako soukromý podnikatel na živnostenský list pro 
dalšího podnikatele jako kuchař. Výkon rozhodnutí byl soudem zastaven v 07/2007 pro nenalezení 
zabavitelných věcí. 

Dne 5.9.2002 projednalo zastupitelstvo města žádost dlužníka o prominutí dluhu a usnesením č. LXXXIV. 
schválilo prominutí části vyměřeného penále ve výši 90 % s tím, že základní nájemné ve výši 3.620 Kč a 
soudní poplatek ve výši 2.975 Kč budou uhrazeny v plné výši. 

Dne 23.06.2006 uzavřel dlužník dohodu o splátkách dluhu, kterou se zavázal uhradit nedoplatek v devíti 
pravidelných splátkách od 30.06.2006. Dohoda včetně e-mailové korespondence je v příloze č. 2. Z této 
korespondence vyplývá, že se dlužník pracovně zdržoval mimo Děčín, na uvedený dluh však nikdy neuhradil 
ani minimální splátku.

Vzhledem k tomu, že ze strany dlužníka nebyla dodržena podmínka pro prominutí příslušenství pohledávky -
úroku z prodlení, stanovená usnesením ZM, a to úhrada jistiny a nákladů řízení v plné výši, bylo právním 
zástupcem v 04/2008 přistoupeno k vymáhání nedoplatku včetně úroku z prodlení v plné výši prostřednictvím 
soudního exekutora. Na základě nařízení exekuce vedené EÚ Děčín pod čj. 112 EX 1095/08 činil nedoplatek 
ke dni 30.11.2018:

jistina (nájemné): 3.620,00 Kč
úroky z prodlení: 65.348,00 Kč
náklady soudního a exekučního řízení: 7.354,00 Kč
Celkem 76.322,00 Kč 
Náklady exekutora dále činí 18 028,60 Kč. V současné době je exekutorem vymáhána pohledávka v celkové 
výši 94.350,60 Kč. Od počátku exekuce nebyla na dluh uhrazena žádná částka.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a to, že dlužníkovi již v minulosti bylo prominuto příslušenství 
pohledávky za podmínky úhrady jistiny a nákladů řízení, dále mu bylo umožněno nedoplatek zaplatit ve 
splátkách a z jeho strany nebyla nikdy vůle splatit alespoň nedoplatek jistiny a nákladů řízení v minimálních 
splátkách, OE nedoporučuje žádosti dlužníka o prominutí pohledávky a návrhu na zastavení exekučního 
řízení vyhovět. 

Dlužník uvádí, že se snaží získat práci a prohlašuje, že bude řešit své dluhy. Nelze však uznat argument, že 
exekuce na jeho osobu mu brání přijetí do zaměstnání ze strany zaměstnavatelů. Pokud je v současné době 
bez zaměstnání v evidenci na úřadu práce, může mu být nabídnuto zaměstnání např. ve středisku městských 
služeb, kde evidence exekuce není překážkou. Po doplacení jistiny a nákladů řízení by mohl opakovaně 
požádat ZM o prominutí příslušenství - úroku z prodlení, který je neadekvátní výši jistiny. V případě 
částečného prominutí dluhu by následně došlo i k podstatnému snížení nákladů exekuce. 

Po projednání žádosti v RM byl dlužníkovi zaslán panem primátorem dopis s uvedením dalšího postupu v této 
věci, na který dlužník reagoval dne 19.12.2018. Ze zaslaného vyjádření vyplývá, že dlužník je ochoten uhradit 
pouze jistinu ve výši 3.620 Kč, což však do dne 16.01.2019 neučinil. Žádné nové skutečnosti toto vyjádření 
neobsahuje. Korespondence pana primátora s dlužníkem je pro informaci v příloze č. 3. 



Vyjádření:

Příloha: Priloha1-zadost_anonym.
pdf Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha: Priloha2-dohoda-splatky_
anonym.pdf Komentář: Příloha č. 2 - dohoda o splátkách

Příloha: Priloha3-koresp_anonym.
pdf Komentář: Příloha č. 3 - korespondence

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 21.1.2019 08:54 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.1.2019 13:29 podepsáno

typ zobrazení anonymně



Příloha č. 1





Příloha č. 2







Příloha č. 3









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 04 07

Název:
Zápis č. 9/2018 ze zasedání finančního výboru ZM dne 3.12.2018

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 9/2018 ze zasedání finančního výboru ZM dne 3.12.2018 a tento
bere na vědomí

.

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
Viz příloha - Zápis č. 9/2018 ze zasedání finančního výboru ZM dne 3.12.2018

Vyjádření:

Příloha: Zapis_FV_ZM_09_2018_a
nonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 16.1.2019 14:21 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 16.1.2019 15:50 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 04 08

Název:
Zápis z 2. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 16.01.2019

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města
bere na vědomí

zápis z 2. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 16.01.2019

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Děčín doporučuje vzít na vědomí zápis z 2. zasedání kontrolního výboru 
zastupitelstva města ze dne 16.01.2019

Vyjádření:

Příloha: Zapis_KV_ZM_2_190116_
anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 21.1.2019 14:32 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jaromír Zajíček MPA 21.1.2019 17:03 podepsáno









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 04 09

Název:
Přistoupení statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého kraje ve věci poskytnutí příspěvku na provoz 
příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín pro rok 2019

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo přistoupení statutárního města města Děčín k Pověření Ústeckého kraje č. 23 
a č. 3 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb 
Ústeckého kraje na období 2019-2021, s tím, že finanční prostředky pro rok 2019 poskytnuté z rozpočtu 
statutárního města Děčín příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín tvoří nedílnou součást 
jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 
udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) a 
je určena ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti sociálních služeb uvedených ve 
Zřizovací listině Centra sociálních služeb Děčín, p.o. a

schvaluje

přistoupení statutárního města města Děčín k Pověření Ústeckého kraje č. 23 a č. 3 k zajištění dostupnosti 
poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 
2019-2021, s tím, že finanční prostředky poskytnuté pro rok 2019 z rozpočtu statutárního města Děčín 
příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby 
hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým 
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) a je určena ke 
krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti sociálních služeb uvedených ve Zřizovací 
listině Centra sociálních služeb Děčín, p.o.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přistoupení statutárního města města Děčín k Pověření 
Ústeckého kraje č. 23 a č. 3 k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021, s tím, že finanční prostředky pro rok 2019 
poskytnuté z rozpočtu statutárního města Děčín příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín tvoří 
nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s Rozhodnutím Komise o 
použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (2012/21/EU) a je určena ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění 
dostupnosti sociálních služeb uvedených ve Zřizovací listině Centra sociálních služeb Děčín, p.o. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit.



Důvodová zpráva:
Finanční prostředky z veřejných zdrojů pro fungování sociálních služeb jsou od roku 2016 poskytovány v 
souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 
"Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb hospodářského zájmu" formou 
vyrovnávací platby. Jedná se o platbu z veřejných rozpočtů, kterou veřejné instituce poskytují určitému 
subjektu k pokrytí nákladů veřejně prospěšných služeb, k jejichž poskytování byl vybrán resp. pověřen. Pokud 
je vyrovnávací platba poskytována z více zdrojů, musí být určen subjekt, který bude hlavním „garantem“ 
správnosti výpočtu vyrovnávací platby, ale i nakládání s poskytnutými prostředky. Podle §95 zákona č. 
108/2006 Sb. kraj mj. zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb a určuje síť sociálních služeb na 
svém území. Potřebné služby jsou zařazeny do Základní sítě služeb ÚK. Tyto služby obdržely časově 
omezené (tříleté) Pověření poskytovatele k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do 
Základní sítě sociálních služeb, přílohou tohoto pověření je vyčíslena i maximální výše veřejné podpory.

Od roku 2016 je třeba v jednotlivých případech řešit vztah statutárního města Děčín k Pověření Ústeckého 
kraje. Přistoupení k pověření se týká všech poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, které jsou 
zahrnuty do Základní sítě ÚK, kromě neziskových organizací tedy i Centra sociálních služeb Děčín, p.o. V 
případě nepřistoupení musí statutární město Děčín zabezpečit vlastní výpočty vyrovnávací platby pro každou 
službu, vydání vlastního pověření, kontrolu vynaložených prostředků a další administrativní činnosti s 
problematikou vyrovnávací platby spojené. Je proto výhodné se takto k Pověření ÚK připojit a následovat tak 
praxi i jiných měst. Od roku 2016 bylo každoročně ze strany statutárního města Děčín schváleno přistoupení k 
pověření ÚK.

Finanční prostředky určené pro Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. dle schváleného rozpočtu statutárního 
města Děčín pro rok 2019 jsou určeny ke krytí nezbytných nákladů vynaložených na zajištění dostupnosti 
sociálních služeb a tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli v souladu s 
Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU). Navazující činnosti (např. Klub pro seniory „Zlatý podzim“ a 
CSS minibus), které příspěvková organizace vykonává, jsou financovány mimo režim vyrovnávací platby.

Vyjádření:

Příloha: scan_priloha_1_anonym.
pdf Komentář: Pověření Ústeckého kraje č. 23

Příloha: scan_priloha_2_anonym.
pdf Komentář: Přílohy k Pověření Ústeckého kraje č. 

23

Příloha: scan_priloha_3_anonym.
pdf Komentář: Pověření č. 3 vč. dodatku a příloh

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Eva Štolbová OSV 16.1.2019 13:14 podepsáno

Předkladatel: Ing. Ondřej Smíšek 22.1.2019 09:27 podepsáno

































































































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 04 10

Název:
Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice)

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál týkající se Dokumentace záměru podle přílohy č. 4 k 
zákonu č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů - „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice) a

nesouhlasí

s vedením přeložky silnice I/13 tunelem pod Pastýřskou stěnou (varianta Pastýřská), vyjádřeným usnesením 
zastupitelstva města č. ZM 14 06 05 01 ze dne 26. 06. 2014 a 

doporučuje

rozhodnout o definitivní variantě vedení přeložky silnice I/13 na základě výsledku procesu vyhodnocení EIA a

pověřuje

primátora statutárního města Děčín pana Jaroslava Hroudu k jednání s ministrem dopravy ČR, ministrem 
životního prostředí ČR a hejtmanem Ústeckého kraje o realizaci přeložky silnice I/13.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 
1. nadále trvat na nesouhlasu s vedením přeložky silnice I/13 tunelem pod Pastýřskou stěnou (varianta 
Pastýřská) vyjádřeným usnesením zastupitelstva č. ZM 14 06 05 01 ze dne 26.06. 2014.
2. rozhodnout o definitivní variantě vedení přeložky silnice I/13 na základě výsledku procesu vyhodnocení EIA.
3. pověřit primátora statutárního města Děčín pana Jaroslava Hroudu k jednání s ministrem dopravy ČR, 
ministrem životního prostředí ČR a hejtmanem Ústeckého kraje o realizaci přeložky silnice I/13.

Cena: 0,00
Návrh postupu:          



Důvodová zpráva:
Předmětem předkládané dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 S., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
ve znění pozdějších předpisů (EIA) je záměr „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8(Knínice)“. Pro tento 
záměr proběhl v letech 2004 - 2008 již jeden proces EIA, ale s negativním výsledkem. V oznámení EIA, které 
bylo zpracováno v listopadu 2012, byla nově navrhovaná trasa přeložky silnice I/13 v počátečním úseku 
navržena ve dvou variantách směrového vedení. V prostoru jižně od Horního Oldřichova se oba variantní 
úseky spojily a dále byly posuzovány pouze v jedné nevariantní stopě. Mezi jihozápadním okrajem Děčína a 
Horním Oldřichovem byla navržena dílčí varianta vedoucí údolím Chrochvického potoka označována jako 
varianta Chrochvická a na levém břehu Labe v prostoru mezi Pastýřskou stěnou a Děčínským zámkem byl na 
ulici Předmostí umístěn začátek druhé dílčí varianty, která je vedená tunelem pod Pastýřskou stěnou. Tato 
varianta byla v oznámení označována jako varianta Pastýřská. V roce 2015 byla zpracována dokumentace 
EIA, která na základě vyjádření došlých k oznámení EIA (a to především na základě vyjádření statutárního 
města Děčín - usnesení č.ZM 14 06 05 01) obsahovala dvě základní varianty v celém posuzovaném úseku: 

1) varianta Chrochvická 
2) varianta Pastýřská 

Staničení variant začíná v Děčíně. Obě posuzované varianty vedou cca od km 10,0 až do konce úseku ve 
směrovém vedení, které bylo v roce 2008 v rámci stanoviska EIA vyhodnoceno jako podmíněně přijatelné. 
Dne 24.8. 2015 byla v informačním systému CENIA zveřejněna dokumentace EIA Přeložka silnice I/13 v 
úseku Děčín - D8 (Knínice), která byla na základě doporučení zpracovatelem posudku vrácena příslušným 
úřadem (KÚÚK) k přepracování. 
Z rozboru vyjádření došlých k dokumentaci EIA v roce 2015 vyplývá (mimo jiné) jednoznačný požadavek na 
vyhodnocení tzv. Zelené varianty, která byla navržena v rámci studie proveditelnosti „Studie proveditelnosti a 
účelnosti - přeložky silnice I/13 v úseku D8 - Děčín v návaznosti na další uvažované vedení přeložky I/13 na 
pravém břehu Labe. Studie proveditelnosti byla zpracována v červenci 2015, cca 1 měsíc po dokončení 
dokumentace EIA (06/2015), proto nemohla být součástí posouzení původní verze dokumentace EIA. Na 
základě požadavku příslušného úřadu nechal investor zpracovat aktualizaci technické studie „Silnice I/13 
Děčín - D8 (Knínice), která obsahuje varianty Chrochvická, Pastýřská a nově variantu Malšovická. Technickou 
studii zpracovala společnost Valbek, spol. s r.o. v lednu 2018. Vzhledem ke skutečnostem uvedených v textu 
předkládané dokumentace a v textu jednotlivých odborných studií je možné konstatovat, že realizace a 
následný provoz záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice)“ jsou z hlediska vlivů na životní 
prostředí akceptovatelné pouze ve variantě Chrochvická a Pastýřská. Ve variantě Malšovická nebyl vyloučen 
významný negativní vliv na předmět ochrany EVL (evropsky významná lokalita) Bohyňská lada, Chmelník, 
Lotarův vrch. Vzhledem k existenci variant bez významného negativního vlivu (varianty Chrochvická a 
Pastýřská) nelze, podle §45i, odst. 9 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, záměr ve variantě Malšovická doporučit k další přípravě. 

Proti sobě byly hodnoceny tři varianty technického řešení. Varianta Malšovická byla vyloučena z důvodu velmi 
významného negativního vlivu na EVL. Obě zbývající varianty vykazují celou řadu negativních vlivů a ani 
jedna varianta není optimální. Přesto ze srovnání vyšla jako mírně vhodnější k realizaci varianta Pastýřská. 
Zvolené území pro výstavbu přeložky silnice I/13 mezi Děčínem a dálnicí D8 je velmi komplikované. Střetávají 
se zde zájmy ochrany přírody a krajiny, zájmy ochrany hmotného majetku a veřejného zdraví a technické 
problémy při výstavbě silnice (složité geologické podmínky či členitá geomorfologie). Pokud má být naplněno 
stanovisko MŽP z července 2008, které nulovou variantu (stávající stav, tj. průtah silnice I/13 obcemi a 
městy na trase) klasifikovalo jak nepřijatelnou a má-li být nalezena nová trasa, bude to nepochybně 
vyžadovat vstřícný přístup všech zúčastněných stran při hledání kompromisního, v tomto případě nepochybně 
nejméně špatného řešení. Pokud vůle ke kompromisu bude chybět, bude doprava nadále vedena po stávající 
silnici I/13, i když tato varianta byla vyhodnocena jako nepřijatelná a s největšími negativními vlivy na 
obyvatelstvo. Konečný výběr varianty tak bude více záležet na jiných kritériích, než jsou kritéria zohlednitelná 
v rámci procesu EIA. 
Krajský úřad Ústeckého kraje, písemností ze dne 21.1. 2019 (viz příloha), na základě vyhodnocení 
dosavadních podkladů získaných v procesu EIA, jako příslušný úřad, vrátil oznamovateli záměru – 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, dokumentaci vlivů na životní prostředí (dále jen 
„dokumentace“) záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“ k přepracování ve smyslu § 8 
odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. Přepracovanou dokumentaci je nutné 



předložit na Krajský úřad Ústeckého kraje v tištěné podobě v počtu 6 ks a 1 ks v elektronické podobě. Není-li 
doplněná nebo přepracovaná dokumentace předložena ve lhůtě 3 let ode dne vrácení dokumentace ve 
smyslu § 8 odst. 5 zákona, příslušný úřad posuzování ukončí. 

Vyjádření:

Příloha:
KUUK - vrácení 
přepracované 
dokumentace k doplnění 
leden 2019_a.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Jiří Hykš OZP 30.1.2019 09:16 podepsáno

Předkladatel: Ing. Vladislav Raška 30.1.2019 09:31 podepsáno
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Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
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Datum: 21. 1. 2019 
Spisová značka:      769/ZPZ/2013 
Číslo jednací: 769/ZPZ/2013 
JID: 10511/2019/KUUK 
Vyřizuje/linka: Ing. Jan Koutecký / 970 
E-mail: koutecky.j@kr-ustecky.cz 
 
věc: Vrácení dokumentace vlivů na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) záměru 
„Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“ k přepracování ve smyslu § 8 
odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
v platném znění (dále jen „zákon“).  

Rekapitulace procesu EIA 

Dne 25. 02. 2013 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na 
životní prostředí a integrované prevence oznámení záměru zpracované s náležitostmi podle 
přílohy č. 3 k zákonu, které postoupilo k zajištění zjišťovacího řízení a případných dalších 
kroků podle zákona Krajskému úřadu Ústeckého kraje, který je příslušným úřadem 
k předmětnému záměru. Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství obdržel zbývající počet tištěných oznámení záměru od oznamovatele dne 
25. 03. 2013. Dne 27. 03. 2013 bylo oznámení rozesláno dotčeným územním 
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření a dne 
28. 03. 2015 byla zveřejněna informace o oznámení záměru na úředních deskách Krajského 
úřadu Ústeckého kraje. Dne 16. 06. 2013 vydal Krajský úřad Ústeckého kraje závěr 
zjišťovacího řízení s konstatováním, že záměr má významný vliv na životní prostředí a bude 
posuzován podle citovaného zákona.  

Dne 05. 08. 2015 obdržel Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“ 
na životní prostředí, zpracovanou podle přílohy č. 4 k zákonu. Dne 20. 08. 2015 byla 
dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním 
úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Informace o dokumentaci byla zveřejněna na úředních 
deskách Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 24. 08. 2015. Zpracováním posudku o vlivech 
záměru na životní prostředí byl pověřen Ing. Josef Tomášek CSc., držitel autorizace ve 
smyslu § 19 zákona. Dokumentace včetně všech obdržených vyjádření k ní byla zpracovateli 
posudku předána dne 29. 09. 2015.  

V dopise ze dne 13. 10. 2015, zn. 95/15/To, doručeným dne 14. 10. 2015 na Krajský úřad 
Ústeckého kraje, došel zpracovatel posudku k závěru, že předloženou dokumentaci nelze 
považovat za dostatečnou pro zpracování posudku a zjištěné nedostatky nelze odstranit 
formou vyžádání doplnění informací v rámci posudku. Zpracovatel posudku proto doporučuje 
předmětnou dokumentaci vrátit k přepracování s tím, že v nově předložené dokumentaci 
budou vypořádány připomínky v došlých vyjádřeních. 

Dopisem ze dne 14. 10. 2015 byla dokumentace na základě došlých vyjádření, vyhodnocení 
dosavadních podkladů získaných v procesu posuzování vlivů na životní prostředí a 
doporučení zpracovatele posudku v souladu s § 8 odst. 5 zákona dokumentace vrácena k 
přepracování. 
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Dne 12. 10. 2018 byla Krajskému úřadu Ústeckého kraje předložena přepracovaná 
dokumentace vlivů záměru „Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice)“ na životní 
prostředí, zpracovaná podle aktuálního znění přílohy č. 4 k zákonu.  

Krajský úřad po prostudování předložené přepracované dokumentace došel k závěru, že 
neobsahuje náležitosti požadované zákonem a vrátil ji dne 25. 10. 2018 v souladu 
s ustanovením § 8 odst. 2 zákona k doplnění.  

Doplněná dokumentace byla krajskému úřadu předložena dne 29. 11. 2018.   

Dokumentace byla krajským úřadem dne 5. 12. 2018 rozeslána dotčeným orgánům státní 
správy a územním samosprávným celkům ke zveřejnění a vyjádření. Informace o 
dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce Ústeckého kraje dne 12. 12. 2018. Dne 
12. 12. 2018 byla rovněž rozeslaná dokumentace doručena zpracovateli posudku. Lhůta pro 
vyjádření byla stanovena v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona v platném znění do 
11. 1. 2019.  

K předložené přepracované dokumentaci obdržel krajský úřad celkem 87 vyjádření, 
podnětů a připomínek, které opakovaně upozorňovaly na informace a skutečnosti, jež 
nebyly ani při zpracování přepracované dokumentace zohledněny a doplněny. Krajský 
úřad obdržel rovněž od zpracovatele posudku písemné doporučení pro vrácení 
dokumentace k doplnění chybějících aspektů, které byly požadovány již v 
předcházejícím kroku procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí a bez 
kterých nelze provést hodnocení velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí. 

Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu EIA Krajský 
úřad Ústeckého kraje jako příslušný úřad vrací dle § 8 odst. 5 zákona v platném 
znění dokumentaci k přepracování. 
Požadavky na přepracování a doplnění dokumentace ve vztahu k novým skutečnostem a 
obdrženým vyjádřením:   

 V hodnocení vlivů na životní prostředí (část D. I. 2 dokumentace) je nutné v souladu 
s metodickým výkladem MŽP (č. j. MZP/2017/710/1985 ze dne 20. 10. 2017) doplnit 
chybějící hodnocení vlivů záměru na klima, které je vždy i u dopravních staveb uváděno.  

 V hodnocení vlivů na životní prostředí (část D dokumentace) chybí u jednotlivých 
posuzovaných složek základní hodnocení dle velikosti a významnosti (zda je o vliv 
významný, trvalý, akceptovatelný apod.). 

 Rozptylovou studii je nutné doplnit ve smyslu platných právních předpisů v oblasti 
ochrany ovzduší (grafické znázornění větrné růžice, platné imisní limity pro posuzované 
období apod.).  

 Hodnocení vlivu na krajinný ráz je nutné přepracovat podle jasně stanoveného 
metodického postupu a doplnit o reprezentativní vizualizace záměru.  

 Biologické hodnocení vykazuje podle vyjádření Správy CHKO České Středohoří i Správy 
Národního parku České Švýcarsko řadu zásadních nedostatků, které je potřeba 
odstranit, včetně provedení celosezónního průzkumu se zvýšeným úsilím 
v odpovídajícím období konkrétních sledovaných skupin a návrhu odpovídajících 
kompenzačních opatření.    

 Vzhledem k stavebně technické náročnosti s ohledem na složitou geologickou situaci a 
rizikům sesuvných území může být realizace kterékoliv posuzované varianty ovlivněna 
následným geotechnickým průzkumem. Je proto nutné provést předběžný průzkum pro 
všechny navržené varianty. V rámci důkladnějšího geotechnického průzkumu se 
dokumentace zaměří nejen na sesuvná rizika, ale explicitně i na změnu 
hydrogeologického režimu a jeho pravděpodobný vliv na přírodní stanoviště 6410 a 
91E0 u varianty Malšovická.  
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 Na základě provedeného geotechnického průzkumu podrobně vyhodnotit rizika sesuvů 
na jednotlivé varianty a hydrologické poměry.  

 U varianty Malšovická je nutné upravit trasování tak, aby byl odstraněn prostorový 
konflikt s již stavebně povoleným záměrem Constellium hala 32,33,34 (ULK1010).  

 Hodnocení významně negativního ovlivnění v případě varianty Malšovická je nutné 
vzhledem k nepodloženým závěrům podrobněji odůvodnit, popř. zvážit modifikaci této 
varianty takovým způsobem, aby střet s územím NATURA 2000 byl eliminován na 
realizovatelnou úroveň (-1).  

Výše uvedené požadavky je třeba zapracovat do jednotlivých kapitol dokumentace. 
V této souvislosti je dále nutné na úvod přepracované dokumentace předřadit 
kapitolu, kde bude podrobně popsáno, jakým způsobem byly jednotlivé připomínky 
zohledněny či vypořádány. 
Přepracovanou dokumentaci je nutné předložit na Krajský úřad Ústeckého kraje v tištěné 
podobě v počtu 6 ks a 1 ks v elektronické podobě. Není-li doplněná nebo přepracovaná 
dokumentace předložena ve lhůtě 3 let ode dne vrácení dokumentace ve smyslu ustanovení 
§ 8 odst. 5 zákona, příslušný úřad posuzování ukončí. 

Dotčené územní samosprávné celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona v platném 
znění neprodleně o zveřejnění informace o vrácení dokumentace na úředních 
deskách. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 2 zákona v platném znění 
nejméně 15 dnů, zároveň v souladu s tímto ustanovením žádáme dotčené územní 
samosprávné celky, aby elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou 
(koutecky.j@kr-ustecky.cz), popř. písemně vyrozuměly příslušný úřad o dni vyvěšení 
informace o vrácení dokumentace na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Irena Jeřábková 
vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje  

 
Obdrží: 
Oznamovatel: 
1) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 

Dotčené územní samosprávné celky: 
2) Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
3) Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
4) Město Jílové, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové 
5) Obec Libouchec, Libouchec 211, 403 35 Libouchec 
 
Na vědomí: 
Zpracovatel dokumentace: 
6) Mgr. Radomír Mužík, EIA SERVIS s. r. o., U Malše 20, 370 01 České Budějovice 

Zpracovatel posudku: 
7) Ing. Josef Tomášek, CSc., Středisko odpadů Mníšek s. r. o., Pražská 900, 252 10 Mníšek 
pod Brdy 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1010
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Dotčené orgány státní správy: 
8) Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín 
IV  
9) Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, Velká Hradební 2336/8, 
401 23 Ústí nad Labem  
10) KHS Ústeckého kraje územní pracoviště Děčín, Březinova 444/3, 405 01 Děčín 1  
11) ČIŽP OI, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem   
12) AOPK ČR, Správa NP České Švýcarsko, Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa  
13) AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří, Michalská 260/14, Litoměřice   
14) OBÚ pro území kraje Ústeckého, U Města Chersonu 1429/7 , 434 01 Most   
15) MŽP, odbor obecné ochrany přírody a krajiny - ochrana ZPF, Vršovická 65, 
100 10 Praha 10 
16) MŽP, odbor posuzování vlivů na ŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10   
17) MŽP, odbor výkonu st. správy IV, Školní 5335, 430  01 Chomutov 
18) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství 
 
 
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 04 11

Název:
Dotace na provoz fotbalových hřišť v majetku města v roce 2019

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz 
fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici Jeronýmova, 
Děčín IV pro rok 2019 a

schvaluje

1. poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. ve výši 410.000,- Kč.
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. na provoz fotbalového 
stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV pro 
rok 2019 v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhonout:
1. o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. ve výši 410.000,- Kč.
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. na provoz fotbalového 
stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV pro 
rok 2019 v předloženém znění.

Cena: 410 000,00
Návrh postupu: Rada města doporučuje rozhodnout o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- usnesením zastupitelstva města ze dne 13.12.2018 schválena v rámci projednávaného rozpočtu 
statutárního města Děčín pro rok 2019 dotace ve výši 410.000,- Kč pro FK JUNIOR Děčín z.s. na provoz 
sportovních zařízení v majetku města,
- rada města projednala dne 15.1.2019 návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 
provoz fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici 
Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2019 a usnesením č. RM 19 01 37 16 doporučila zastupitelstvu města 
rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. ve výši 410.000,- Kč.
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. na provoz 
fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici 
Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2019 v předloženém znění.

Odbor místního hospodářství předkládá zastupitelstvu města zpracovaný návrh dotace a veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace na provoz fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního 
areálu „Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV. Uvedená dotace je určena na zajištění provozu výše 
uvedených fotbalových hřišť v roce 2019 v celkové výši 410.000,- Kč. V předloženém návrhu veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace je mimo jiné nově vyspecifikováno, jak může příjemce dotace naložit s 
vykázaným výnosem z provozu těchto sportovišť - viz. čl. II. bod 2. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace.
Vyúčtování dotace na provoz roku 2018 ještě není uzavřené, toto bude ze strany příjemce dotace předloženo 
v termínu do 31.3.2019.

Vyjádření:

Příloha: smlouva 2019 
anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.1.2019 13:17 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.1.2019 15:53 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 04 12

Název:
Dotace na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I pro rok 2019

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz 
sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I pro rok 2019 a

schvaluje

1. poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z.s. ve výši 2.365.000,- Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z.s. na provoz sportovní 
haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z.s. ve výši 2.365.000,- Kč,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z.s. na provoz 
sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I v předloženém znění.

Cena: 2 365 000,00
Návrh postupu: Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodout o poskytnutí dotace a o 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- usnesením zastupitelstva města ze dne 13.12.2018 byla schválena v rámci projednávaného rozpočtu 
statutárního města Děčín pro rok 2019 dotace ve výši 2.365.000,- Kč na zajištění provozu sportovní 
haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I,
- rada města na svém zasedání dne 15.1.2019 projednala návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I pro rok 2019 a usnesením 
č. RM 19 01 37 15 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z.s. ve výši 2.365.000,- Kč,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z.s. na provoz 
sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I v předloženém znění.

Odbor místního hospodářství předkládá zastupitelstvu města zpracovaný návrh dotace a veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I. Uvedená dotace pro 
Basketbalový klub Děčín z.s. je určena na zajištění provozu výše uvedené sportovní haly v roce 2019 v 
celkové výši 2.365.000,- Kč. V předloženém návrhu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je mimo jiné 
nově vyspecifikováno, jak může příjemce dotace naložit s vykázaným výnosem z provozu sportovní haly - viz. 
čl. II. bod 2 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Vyúčtování dotace na provoz roku 2018 ještě není uzavřené, toto bude za strany příjemce dotace předloženo 
v termínu do 31.3.2019.

Vyjádření:

Příloha: smlouva 2019 
anonym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.1.2019 13:20 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.1.2019 15:54 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 04 13

Název:
Zápis č. 1/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 14.1.2019

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 1/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 14.1.2019 a tento
bere na vědomí

.

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
Viz příloha - Zápis č. 1/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 14.1.2019

Vyjádření:

Příloha: Zapis_FV_ZM_19_01_ano
nym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 21.1.2019 15:20 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.1.2019 15:26 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 04 14

Název:
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících - výše kompenzace pro rok 2019

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednala návrh Dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 
na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby a 

schvaluje

uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města 
Děčína a o kompenzaci za tyto služby, týkající se výše kompenzace veřejné služby na rok 2019 mezi 
Dopravním podnikem města Děčína, a.s. se sídlem Dělnická 106, Děčín VI, IČO: 62240935 a statutárním 
městem Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách 
v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby, týkající se výše 
kompenzace veřejné služby na rok 2019 mezi Dopravním podnikem města Děčína, a.s. se sídlem Dělnická 
106, Děčín VI, IČO: 62240935 a statutárním městem Děčín.

Cena: 70 000 000,00
Návrh postupu: uzavřít Dodatek č. 6 ke smlouvě o veřejných službách

Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřená na dobu od 1.7.2015 do 30.6.2025.
- Dodatek č. 1, zapojení MAD do DÚK a kompenzace na rok 2016 ve výši 47 500 tis. Kč.
- Dodatek č. 2, kompenzace na rok 2017 ve výši 55 250 tis. Kč.
- Dodatek č. 3, tarif DÚK a přečíslování linek MAD.
- Dodatek č. 4, kompenzace na rok 2018 ve výši 61 577 tis. Kč.
- Dodatek č. 5, změna tarifu DÚK dle výměru MF.
- Návrh Dodatku č. 6, kompenzace na rok 2019 ve výši 70 000 tis. Kč.

Dle uzavřené Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o 
kompenzaci za tyto služby, včetně dodatků mezi městem a Dopravním podnikem města Děčína, a.s. se výše 
kompenzace pro daný rok upravuje dodatkem ke smlouvě. Dopravní podnik města Děčína, a.s. předložil 
upravený výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu (příloha smlouvy č. 6), rozpočet dopravce a 
odhad skutečné kompenzace (příloha smlouvy č. 8) a návrh dodatku č. 6 ke smlouvě o veřejných službách v 
přepravě cestujících v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2019. Kompenzace pro rok 2019 je ve 
výši 70 000 tis. Kč. 



Vyjádření:

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

Komentář:          

Příloha: anonym Dodatek č_ 1 VS 
+ přílohy.pdf Komentář:          

Příloha:
anonym Dodatek č-2 
Smlouva o veřejných 
službách.pdf

Komentář:          

Příloha:
anonym Dodatek č-3 
Smlouva o veřejných 
službách + přílohy 
podpis.pdf

Komentář:          

Příloha: anonym Dodatek č_4 VS 
+ přílohy.pdf Komentář:          

Příloha:
anonym Dodatek č-5 
Smlouva o veřejných 
službách.pdf

Komentář:          

Příloha:
Dodatek č-6 Smlouva o 
veřejných službách + 
příloha.pdf

Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Přemysl Mička OKD 23.1.2019 08:18 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 23.1.2019 08:31 podepsáno
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Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
1.   Statutární město Děčín 

sídlem:                                    Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná:  Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ:    00261238 
DIČ:    CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení:                  Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu:                              19-921402389/0800 

 (dále jen „město“) 
 

2.   Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem:                                    Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají:  Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
                                               Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR:   Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ:    62240935 
DIČ:    CZ62240935 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu:   3408-431/0100  

 (dále jen „dopravce“) 
 
 

II. Úvodní ustanovení 
 

Tato smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína 
a o kompenzaci za tyto služby (dále též jen „smlouva“) je mezi stranami uzavírána na základě 
zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 
a č.1107/70, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,  
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 296/2010 Sb., 
o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, a nařízení 
vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a 
bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb 
v přepravě cestujících. 
 

 
III. Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je: 

a) závazek dopravce provozovat po dobu účinnosti této smlouvy městskou autobusovou 
dopravu (dále jen „MAD“) na území města formou veřejných služeb v přepravě 
cestujících, za podmínek stanovených v této smlouvě,  
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b) závazek města uhradit dopravci za podmínek, v termínech a ve výši stanovených 
v této smlouvě kompenzaci za výše uvedenou činnost dopravce. 

 
 

IV. Rozsah provozu MAD  
 

1. Rozsah provozu MAD v zájmové oblasti města, ke kterému se dopravce na základě této 
smlouvy zavazuje, je vymezen v podobě:  
a) přehledu tras linek MAD uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a  
b) schválenými jízdními řády MAD a vydanými licencemi. 

2. Jízdní řády jsou uvedeny v příloze č. 2 k této smlouvě. 
3. Dopravce smí provádět operativní krátkodobé změny v jízdních řádech pouze v případě 

mimořádných událostí (operativní uzavírky komunikací v případě dopravních nehod, 
nesjízdnosti apod.) 

4. Dopravce smí provádět krátkodobé nebo dlouhodobé změny jízdních řádů (tzv. výluky) v 
případě schválených uzavírek komunikací a jen se souhlasem dopravního úřadu. 

5. Dopravce smí v měsících červenec a srpen příslušného kalendářního roku zavést 
prázdninové jízdní řády. Tyto prázdninové jízdní řády podléhají schválení oddělení 
silničního a dopravního úřadu.  

6. Dopravce smí v období vánočních a novoročních svátků provést tyto úpravy jízdních 
řádů: 
- dne 01. 01. zahájit provoz MAD mezi      7.   a    9.  hodinou 
- dne 24. 12. ukončit provoz MAD mezi   17.   a  18. hodinou 
- dne 25. 12. zahájit provoz MAD mezi      7.  a     9. hodinou 
- dne 31. 12. ukončit provoz MAD mezi   19.   a   20. hodinou 
- ve dnech školních prázdnin omezit provoz na rozsah prázdninového jízdního řádu. 
Tyto úpravy jízdních řádů podléhají schválení dopravního úřadu a nejsou považovány za 
změnu smlouvy. 

7. V případě zvýšené krátkodobé poptávky po přepravních výkonech je dopravce oprávněn 
posílit provoz smluvně dohodnutý v celé trase nebo její části. Toto posílení nepodléhá 
schválení dopravního úřadu a není považováno za změnu smlouvy a je zahrnuto do 
závazku veřejné služby. Patří sem i nezbytné posilové spoje z důvodu obvyklých 
kulturních, společenských a sportovních akcí. 

8. Jiné změny jízdních řádů jsou považovány za změnu smlouvy a řídí se ustanovením o 
možných změnách smlouvy. 

 
 

V. Specifikace některých provozních a jiných parametrů v souvislosti s vozidly MAD 
pořízenými z dotací poskytnutých v rámci projektů  

 
1. V případě, že budou v průběhu účinnosti této smlouvy pořizována vozidla, jež budou 

dopravcem použita k plnění závazků dle této smlouvy, na něž budou zároveň poskytnuty 
dotace v rámci projektů, a poskytovatel dotace bude požadovat doplnění této smlouvy o 
specifikace parametrů či podmínek provozu těchto vozidel, zavazují se strany písemným 
dodatkem tuto smlouvu v uvedeném smyslu upravit. 
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VI. Smluvní přepravní podmínky MAD a tarifní podmínky a MAD 
 

1. Smluvní přepravní podmínky MAD jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.  
2. Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy. 
3. Změna smluvních přepravních podmínek je v kompetenci dopravce a může být provedena 

kdykoliv v průběhu smluvního období.  
4. Město i dopravce může kdykoliv v průběhu smluvního období navrhnout změnu jízdného 

a tarifních podmínek MAD. Tento návrh na změnu bude zpravován formou dodatku k této 
smlouvě a musí být schválen v orgánech města. 

5. Přeprava zaměstnanců dopravního podniku a některých dalších osob bude prováděna v 
souladu s usnesením Rady města č. 0335002 ze dne 24.12.2003 a směrnicí pro 
poskytování jízdenek MHD ze dne 01.01.2004. Stanovení ceny zlevněné jízdenky pro 
zaměstnance a jejich rodinné příslušníky je v pravomoci dopravce. 

6. Smluvní přepravní a tarifní podmínky uvedené v bodě 1 a 2 platí pro pravidelné linky 
MAD na území statutárního města Děčína. 

 
 

VII. Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících 
 

1. Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících, poskytovaných 
dopravcem na základě této smlouvy, způsob jejich prokazování, jsou uvedeny 
v příloze č. 5 této smlouvy. 

2. Standardy kvality a bezpečnosti veřejných služeb v přepravě cestujících, poskytovaných 
dopravcem, a způsob jejich prokazování, musejí splňovat minimální požadavky stanovené 
nařízením vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů 
kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním 
veřejných služeb v přepravě cestujících. 

 
 

VIII. Výchozí finanční model a kompenzace dle výchozího finančního modelu 
 

1. Před uzavřením této smlouvy předložil dopravce městu za účelem splnění povinnosti 
stanovené v § 23 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 
cestujících a o změně dalších zákonů výchozí finanční model plánovaných nákladů, 
výnosů a čistého příjmu, které mají vyplynout z této smlouvy (dále též jen „výchozí 
finanční model“).  

2. Výchozí finanční model byl sestaven dopravcem v souladu s vyhláškou č. 296/2010 Sb., o 
postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, je 
součástí této smlouvy jako příloha č. 6 a zahrnuje všechny předpoklady známé dopravci 
v době uzavření této smlouvy a jejich očekávaný vývoj. 

3. Součástí výchozího finančního modelu je stanovení kompenzace, tj. maximální částky, 
kterou se město zavazuje uhradit dopravci podle dále uvedených podmínek za dopravcem 
poskytnuté veřejné služby v přepravě cestujících (dále jen „kompenzace“) pro ten který 
kalendářní rok.  

4. Výše kompenzace pro období trvání této smlouvy byla stanovena ve výchozím finančním 
modelu na základě předpokládaných nákladů a výnosů, a to při respektování podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy, zejména pak vyhl. č. 296/2010 Sb., o 
postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace. 



Stránka 4 z 10 
 

5. V souladu s ustanovením § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 296/2010 Sb., o postupech pro 
sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace se rozsah nákladů 
sjednává v příloze č. 7 k této smlouvě. 

6. Kompenzace závazku veřejné služby je vypočtenou částkou bez DPH. Pokud podle platné 
legislativy by byla kompenzace předmětem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, bude k vypočtené částce kompenzace připočítána DPH v sazbě platné 
ke dni zdanitelného plnění.  

7. Město prohlašuje, že se podrobně seznámilo s výchozím finančním modelem předloženým 
dopravcem a konstatuje, že dle výchozího finančního modelu podíl čistého příjmu 
k provozním aktivům dopravce, nepřevyšuje pro dobu, pro kterou je výchozí finanční 
model sestaven, maximální dovolenou míru výnosů na kapitál, která je dle  
vyhl. č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální 
výše kompenzace stanovena v maximální míře 7,5% ročně a tedy, že kompenzace 
stanovená ve výchozím finančním modelu dopravcem pro jednotlivé kalendářní roky, 
na které je tato smlouva uzavírána, není nadměrná ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 
citované vyhlášky.   

 
 

IX. Skutečná kompenzace a způsob jejího určení a úhrady 
 
1. Skutečná kompenzace, která bude v jednotlivých letech hrazena městem dopravci (dále 

jen „skutečná kompenzace“), bude určena a hrazena dle pravidel stanovených níže 
v tomto článku smlouvy. 

2. Dopravce je povinen každoročně nejpozději do 3 měsíců před začátkem následujícího 
kalendářního roku předložit městu: 

a) svůj rozpočet na následující kalendářní rok, (dále jen „rozpočet dopravce“),  
b) odhad skutečné kompenzace na následující kalendářní rok  

3. Rozpočet dopravce na následující kalendářní rok a odhad skutečné kompenzace 
na následující kalendářní rok musejí být schváleny v orgánech města. Pokud město bude 
souhlasit s dokumenty uvedenými v předchozí větě, schválí je do 2 měsíců od jejich 
obdržení. Pokud město nebude souhlasit s výší skutečné kompenzace, sdělí tuto 
skutečnost dopravci do 1 měsíce od obdržení rozpočtu dopravce, spolu s uvedením, 
jaká výše skutečné kompenzace, je pro město maximálně přijatelná. Dopravce následně do 
1 měsíce od obdržení vyjádření města provede úpravy svého rozpočtu a rozsahu provozu 
MAD dle článku IV. této smlouvy tak, aby velikost odhadované skutečné kompenzace 
odpovídala požadavku města. 

4. Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace jsou uvedeny v příloze č. 8 této 
smlouvy. V roce uzavření smlouvy je rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace 
totožný s výchozím finančním modelem. V následujících letech rozpočty dopravce a 
odhady skutečné kompenzace předložené dopravcem městu a schválené v orgánech města 
dle předchozího odstavce nebo aktualizované v souvislosti se změnami rozsahu provozu 
MAD nebo tarifních podmínek MAD, či na základě požadavků města dle příslušných 
ustanovení této smlouvy mění přílohu č. 8 této smlouvy.  

5. Skutečná kompenzace bude městem dopravci hrazena následujícím způsobem: 
a) v průběhu příslušného kalendářního roku uhradí město dopravci paušální platbu 

(zálohu) skutečné kompenzace ve 12 pravidelných měsíčních splátkách, splatných 
vždy do 3. dne příslušného kalendářního měsíce na účet dopravce uvedený v čl. I této 
smlouvy s tím, že smluvní strany mohou v mimořádných případech dohodnout i jiný 
termín platby. 
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b) do 3 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku uhradí město dopravci 
doplatek kompenzace. Úhrada doplatku kompenzace může být městem provedena 
pouze v případě, že dopravce bez zbytečného odkladu vyrozumí město o důvodech 
zvýšení kompenzace, tyto důvody doloží, a zároveň město odsouhlasí postupem dle 
odst. 4 aktualizovaný rozpočet dopravce a aktualizovaný odhad skutečné kompenzace 
(obsahující i aktualizovaný odhad doplatku kompenzace). Důvodem ke zvýšení 
odhadu doplatku kompenzace dle předchozí věty mohou být zejména tyto skutečnosti: 
- podstatné změny tržeb z provozu MAD a cen rozhodujících vstupů, zejména 

pohonných hmot, náhradních dílů, atp., oproti hodnotám stanoveným ve výchozím 
finančním modelu, které měly negativní finanční dopady na plnění závazku 
dopravce dle této smlouvy, 

- změny technických, právních a jiných necenových podmínek zajišťování plnění 
této smlouvy, zejména legislativní změny v DPH, v oblasti pracovního práva, 
sociálního a zdravotního pojištění, účetních a daňových předpisů, atp., a podstatné 
změny ve vývoji osobních nákladů, které budou mít negativní finanční dopady na 
plnění této smlouvy dopravcem, a které dopravce nemohl předpokládat k datu 
sestavení výchozího finančního modelu, k datu schválení rozpočtu dopravce 
a odhadu skutečné kompenzace městem, či k datu schválení provozu MAD 
městem, 

- zajištění většího rozsahu dopravních výkonů dopravce, jiné struktury dopravních 
výkonů dopravce, popř. změna standardů kvality a bezpečnosti veřejných služeb 
v přepravě cestujících, oproti výchozímu finančnímu modelu či odsouhlasenému 
rozsahu provozu MAD,  

- zajištění menšího rozsahu provozu MAD na základě požadavku města, popř. 
nelze-li odsouhlasený rozsah provozu MAD z objektivních a předem 
nepředvídatelných důvodů realizovat, 

- změna tarifu, popř. tarifních podmínek, s podstatným dopadem do výše 
předpokládaných příjmů dopravce, pokud dopravce tyto změny nemohl předvídat 
ke dni sestavení výchozího finančního modelu, k datu schválení rozpočtu dopravce 
a odhadu skutečné kompenzace městem, či k datu schválení provozu MAD 
městem. 

6. Skutečná kompenzace nesmí přesáhnout výši kompenzace odhadnuté ve výchozím 
finančním modelu a současně výši kompenzace uvedené ve výkazu skutečných nákladů a 
výnosů za kalendářní rok, vypočtených dle vyhlášky č.296/2010 Sb. v souladu s výchozím 
finančním modelem. Výkaz skutečných nákladů a výnosů za kalendářní rok spočítaných 
dle vyhlášky č. 296/2010 Sb. se dopravce zavazuje předložit městu na vědomí do 
2 měsíců po skončení příslušného kalendářního roku.  

7. Dílčí změny rozsahu provozu MAD, splňující kritéria dle čl. IV. odst. 7 nemají vliv 
na sjednanou výši úhrady skutečné kompenzace.  

8. Dopravce není oprávněn uplatnit finanční prostředky určené na úhradu skutečné 
kompenzace na daň z přidané hodnoty.  

9. Dopravce bere na vědomí, že město je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném 
znění, oprávněno vykonávat veřejnosprávní kontrolu užití finančních prostředků 
poskytnutých na základě této smlouvy, a že nesplnění povinností vyplývajících z této 
smlouvy, je porušením rozpočtové kázně, za které může být dopravci uložen odvod podle 
§ 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

10. Smluvní strany se dohodly, že do doby uzavření dodatku pro následující kalendářní rok 
bude město poskytovat dopravci paušální platby ve výši předcházejícího kalendářního 
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roku. Vyrovnání plateb bude provedeno v první paušální platbě placené po uzavření 
nového dodatku pro daný rok. 

 
 

X. Závazky stran 
 
1. Dopravce se zavazuje: 

a) plnit své závazky obsažené v této smlouvě, 
b) provozovat MAD v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s ujednáními 

obsaženými v této smlouvě, 
c) zajistit vydání potřebných licencí na provoz jednotlivých linek MAD a v případě 

potřeby (např. zúžení rozsahu provozu MAD) zajistit zrušení příslušných licencí,  
d) předkládat nejpozději do 25. dne po skončení každého kalendářního pololetí městu 

zprávu s vyhodnocením plynulosti MAD za uplynulé kalendářní pololetí, 
e) evidovat přepravní výkony provedené v rámci závazku veřejné služby a umožnit 

městu provedení kontroly těchto přepravních výkonů, 
f) bez zbytečného odkladu informovat město o vzniklých skutečnostech, které by 

mohly vést ke změně plnění rozpočtu dopravce a v důsledku toho k odchylce od 
předpokládané výše doplatku kompenzace o více jak 10 % (zejména změna sazeb 
DPH a spotřebních daní, snížení tržeb, růst předpokládaných nákladů, apod.); 
současně s tím dopravce informuje město o možnostech řešení vzniklé situace 
(zejména o odpovídající změně rozsahu provozu MAD či změně tarifních podmínek 
MAD), 

g) do 1 měsíce od obdržení písemné žádosti připravit pro město návrh změn rozsahu 
provozu MAD v návaznosti na požadavek města na snížení předpokládané výše 
kompenzace,  

h) do 1 měsíce od obdržení písemné žádosti připravit pro město kalkulaci, jakým 
způsobem se změní odhadovaný hospodářský výsledek dopravce, pokud dojde ke 
změně rozsahu MAD nebo ke změně tarifních podmínek MAD dle záměru města,  

i) bez zbytečného odkladu sdělit městu objem dalších finančních prostředků žádaných 
či získaných od jiných subjektů na účely, které jsou předmětem této smlouvy, 

j) vykonávat přepravní kontrolu nad dodržováním tarifních a smluvních přepravních 
podmínek vlastními pracovníky nebo dodavatelským způsobem, 

k) průběžně udržovat označníky zastávek MAD a jízdní řády na zastávkách MAD a 
v případě poškození či zničení je bez zbytečného odkladu obnovovat, 

l) vést odděleně účetní evidenci činností prováděných v rámci závazku veřejné služby a 
ostatních činností souvisejících s uzavřením této smlouvy,  

m) umožnit městu kontrolu svého účetnictví, 
n) předkládat městu vždy nejpozději do 25. dne následujícího měsíce po skončení 

příslušného kalendářního pololetí aktuální výsledky hospodaření dopravce, 
tj. vyhodnocení plnění plánu hospodaření s průvodním komentářem, případně další 
městem požadované upřesňující materiály,  

o) předložit městu nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku výsledky 
hospodaření dopravce za předchozí kalendářní rok, spolu s výpočtem doplatku 
kompenzace a do 30. 6. příslušného kalendářního roku výsledky hospodaření za  
předchozí kalendářní rok, schválené valnou hromadou dopravce, 

p) provozovat MAD hospodárně a s minimálním dopadem na životní prostředí, 
q) zajišťovat vysokou kvalitu a úroveň přepravy cestujících: 

- zvyšováním množství nízkopodlažních autobusů, minimálně v rozsahu 
uvedeném v příloze k této smlouvě, 
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- zajišťováním přesnosti provozu autobusů, 
- poskytováním aktuálních a přesných informací cestujícím,  
- zvyšováním možností nákupu jízdních dokladů, 
- snižováním míry opotřebení a průměrného stáří vozidel MAD 

r) provozovat vlastní dopravní dispečink, 
s) přílohou č. 9 této smlouvy je seznam dopravních prostředků dopravce určený k 

zajišťování závazku veřejné služby podle této smlouvy. Dopravce se zavazuje 
současně s předložením vyúčtování oznámit městu i případné změny v dopravních 
prostředcích určených k zajišťování závazku veřejné služby podle této smlouvy. 

 
2. Město se zavazuje: 

a) plnit své závazky obsažené v této smlouvě, 
b) přizvat dopravce ke všem jednáním ve věci dopravních změn na území města, 
c) informovat dopravce o všech připravovaných opatřeních, která podstatným 

způsobem ovlivní stávající požadavky na rozsah a vedení linek MAD, 
d) zajistit údržbu, sjízdnost a schůdnost místních komunikací dotčených provozem 

MAD včetně zastávek a autobusového nádraží, 
e) jedenkrát týdně zajišťovat čištění a údržbu zpevněných pochůzných ploch 

autobusových zastávek a vyvážení odpadkových košů z těchto zastávek. V zimním 
období provádět čištění a odstraňování sněhu a náledí na zastávkách tak, aby byla 
zabezpečena schůdnost, 

f) zajišťovat správu, údržbu a opravy stávajících, příp. nově vybudovaných přístřešků 
zastávek MAD a jejich příslušenství, které jsou v majetku města, 

g) prostřednictvím Městské policie vytvářet podmínky pro plynulé zabezpečení MAD, 
h) město je povinno zajistit na každý jednotlivý kalendářní rok zdroje pro obnovu 

dopravní infrastruktury a vozového parku potřebného pro zabezpečení závazku 
veřejné služby v požadovaném rozsahu. 

3. Při plnění této smlouvy jsou strany povinny si poskytnout vzájemnou součinnost a zajistit 
průběžnou koordinaci přípravy potřebných podkladů a dokumentů dle této smlouvy. Za 
tím účelem každá ze stran určí kontaktní osobu, popř. více kontaktních osob, které budou 
zajišťovat naplnění povinností stanovených v předchozí větě. 

 
 

XI. Sankce 
 
1. V zájmu zajištění plynulosti MAD zaplatí dopravce městu smluvní pokutu ve výši: 

a) 30,- Kč za každý vynechaný přepravní kilometr na území města, pokud podíl 
vynechaných přepravních kilometrů přesáhne 3 % a nepřesáhne 5 % ze stanoveného 
rozsahu přepravních kilometrů na příslušný kalendářní rok, 

b) 60,- Kč za každý vynechaný přepravní kilometr na území statutárního města, pokud 
podíl vynechaných přepravních kilometrů přesáhne 5 % ze stanoveného ročního 
rozsahu přepravních kilometrů na příslušný kalendářní rok. 

Neprovede-li dopravce přepravní výkony prokazatelně bez vlastního zavinění, má právo 
požádat město, aby takto vynechané kilometry nebyly započítány do základu pro výpočet 
smluvní pokuty. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce se neuplatní, jestliže důvodem 
k vynechání kilometrů byla stávka zaměstnanců dopravce, rozhodnutí správního úřadu 
nebo okolnost objektivně vylučující odpovědnost dopravce.  

2. Pokud dopravce neuhradí ve stanoveném termínu smluvní pokutu za neprovedené 
přepravní výkony, je povinen za každý kalendářní den prodlení zaplatit městu úroky 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 
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3. Pro případ prodlení města s úhradou kompenzace, doplatku kompenzace nebo prodlení 
dopravce s vrácením přeplatku kompenzace se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. U smluvních pokut, které jsou v této smlouvě určeny konkrétní částkou uvedenou 
v korunách českých, může město požadovat navýšení takovéto smluvní pokuty o inflaci za 
období od roku uzavření této smlouvy do roku, kdy nárok na smluvní pokutu vznikl. 

5. Případný nárok na náhradu škody zůstává zaplacením smluvních pokut nebo úroků 
z prodlení nedotčen. 

6. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení stanovených v této smlouvě je 14 dnů 
od projednání případu a zaslání příslušné výzvy k zaplacení, a to na příjmový účet 
příslušné smluvní strany, uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
 

XII. Doba platnosti smlouvy a možnost její výpovědi 
 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou na období od 01.07.2015 do 30.06.2025. 
2. Trvání této smlouvy končí: 

a)  uplynutím doby smluveného trvání dle bodu 1, 
b) písemnou dohodou obou smluvních stran, 
c) zánikem všech oprávnění dopravce provozovat dopravu, která je předmětem této 

smlouvy, 
d) dnem, kdy dopravce přestane být ve smyslu této smlouvy a platné legislativy, tzv. 

vnitřním provozovatelem. Trvání smlouvy však končí k poslednímu dni kalendářního 
roku, ve kterém přestal být dopravce vnitřním provozovatelem, pokud bezprostředně 
hrozí nebezpečí přerušení poskytování služeb, 

e) vypovězením této smlouvy některou ze smluvních stran pro její závažné porušení. 
3. Dopravce může vypovědět smlouvu pro závažné porušení smlouvy pouze z důvodu 

prodlení města s úhradou plateb za kompenzaci nebo doplatku kompenzace, a to obojí 
delšího tří měsíců. 

4. Město je oprávněno smlouvu vypovědět pouze pro závažné porušení povinnosti dopravce 
využít výši kompenzace v souladu s platnou legislativou a nebo z důvodu neplnění 
závazku veřejné služby podle této smlouvy dopravcem, čímž se rozumí neuskutečnění 
žádného ze smluvených výkonů po dobu delší než 3 kalendářní dny, ledaže neplnění 
závazku bylo zapříčiněno důvody, které nejsou na straně dopravce a dopravce je nemůže 
ovlivnit (tzv. důvody vyšší moci, a to např. válka, občanské nepokoje, teroristické činy 
nebo hrozba teroristického činu, epidemie, výbuchy, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, 
povodně, požáry, vichřice, bouře nebo jiné působení přírodních živlů, stávky) a nebo z 
důvodu opakovaného, nejméně trojího, prokázaného závažného porušení závazků 
dopravce či Standardů kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb dopravcem, které 
následovalo po předchozím písemném vytčení takového porušení ze strany města s tím, že 
byla dopravci poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě porušení, a kterých se dopravce 
dopustil v průběhu téhož kalendářního roku trvání této smlouvy. 

5. Úmysl vypovědět smlouvu musí strana oprávněná oznámit straně povinné, bez zbytečného 
odkladu poté, kdy strana povinná porušila své povinnosti se stanovením dodatečné lhůty k 
nápravě závadného stavu. 

6. Bez ohledu na uvedené je smluvní strana, v jejíž neprospěch byla smlouva porušena 
oprávněna smlouvu vypovědět, aniž by poskytovala dodatečnou lhůtu k nápravě 
závadného stavu, jestliže strana, která smlouvu porušila, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní. 

 



Stránka 9 z 10 
 

7. Výpovědní lhůta činí šest měsíců a začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, v němž došlo k prokazatelnému doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

8. Veškerá nevypořádaná práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy městu či dopravci ke 
dni ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat obdobně dle příslušných 
ustanovení této smlouvy bez zbytečného odkladu po ukončení jejího trvání. 

9. Ukončením trvání smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Ukončení smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklého porušením smlouvy, 
řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy. 

 
 

XIII. Změny a doplňky smlouvy 
 

1. Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

2. Změny a doplňky této smlouvy se provádějí číslovanými dodatky na základě dohody 
stran, které za město před jejich uzavřením schvaluje zastupitelstvo města, za dopravce 
představenstvo. 

3. Pokud jedna smluvní strana vyzve druhou písemně k jednání o změně nebo doplnění této 
smlouvy, je druhá smluvní strana povinna se do 15 kalendářních dnů od obdržení výzvy 
jednání zúčastnit. 

 
 

XIV. Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva ruší a nahrazuje Smlouvu na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z 
provozu městské autobusové dopravy v Děčíně pro období 2009-2018 ze dne 17.12. 2008, 
ve znění jejích změn a dodatků (dále jen „původní smlouva“). Finanční závazky stran, 
které byly dojednány či vznikly na základě původní smlouvy, budou po jejím ukončení 
vypořádány podle pravidel stanovených v původní smlouvě. 

2. Uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením č. ZM 15 06 07 10 
dne 25.06.2015. 

3. Tato smlouva je sepsána a podepsána v 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 
obdrží 2 stejnopisy.    

4. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že ji nepodepsaly 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným 
projevem vůle, což stvrzují podpisy svých zástupců.  

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 01. 07. 2015. 
 
 
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1   Přehled tras linek MAD 
Příloha č. 2   Jízdní řády MAD (tato příloha byla již předána na Magistrát města Děčín a           
                      nebude k této ani v dalších letech přikládána) 
Příloha č. 3   Smluvní přepravní podmínky MAD 
Příloha č. 4   Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného 
Příloha č. 5   Standardy kvality a bezpečnosti služeb veřejných služeb  



Příloha č.6 Yýchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu
Příloha č. 7 Pravidla výpočtu kompenzace závazfruveřejné služby
Příloha č. 8 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace
PříIoha č. 9 Seznam dopravních prostředků určených k zajišťování závazkuveřejné

službv

2 I -06- 2015
?b.0b.  ? r r i

V Děčíně dne V Děčíně dne

Za statutitmi město Děčín : Za D opravni podnik města Děčína a. s. :

I

I

\ Ing.Vladislav Raška
\ předseda představenstva

Mgr. Marie Blaž-ková
primátorka

Ing. Martin Weiss
člen představenstva
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Příloha ě. 3 Smluvní přepravní podmínky MAD

Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI' Dě|nická|06

sMLUYNÍ pŘBpnavxÍ ponuÍNKY PRo vpŘunvou sILNIčNÍ osonnÍ DoPRAW

které na zák|adě zákona ě.1II/|994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů
avsouladu svyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb. ze dne 15. června 2000
o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu vydává Dopravní podnik města
Děčína, a. s.

1.Zák|adní pojmy

1.1 Veřejná silniční osobní dopravní činnost: činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě
osob, zavazadel, věcí a živých zvířat vozidly ve veřejné linkové dopravě včetně městské
autobusové dopravy

1.2. Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.

l.3. Pověřená osoba: řidič nebo jiná osoba dopravce, která se prokáže kontrolním odznakem
nebojiná osoba dopravce' která se prokáže průkazem dopravce s oprávněním dávat cestujícím
pokyny apÍkary

1.4. osoba s omezenou schopností pohybu a orientace: osoba postižená pohybově, zrakově
a sluchově, osoba pokročilého věku, těhotnážena a rodič s dětmi do věku tří let.

1.5. Průkaz TP, ZTP, ZTP/P: prukazy, jejichž držitelé jsou natolik zdravotně postiženi, Žetato
postižení odůvodňují poskytování mimořádných ýhod.

l.6. Návyková látka: alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé
nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávaci schopnósti nebo
sociální chování.

1.7. osobní údaj: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa, uvedené v osobním
dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem.

|.8. Zavazadlo: snadno přenosná věc, kterou vzhledem krozměrum a hmotnosti lze snadno
umístit ve vozidle nebo bez obtíží naložit do vozidla a nemůže-li tato věc svou povahou
poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo.

2. Přepravní smlouva

2.| Právní vztah mezi dopravcem a cestujícím vzniká uzavřením smlouvy o přepravě osob
přepravní smlouva). Součástí přepravní smlouvy se stiívá tento přepravní Íád, ke kterému
cestuj ící přistoupí uzavřením přepravní smlouvy.

2.2. PÍepravní smlouva j e uzavřena:
a) jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jizdního dokladu tím, Že nastoupí do

vozidla
b) jestliže cestující není drŽitelem jízdního dokladu: nastoupením do vozidla a

bezodkladn ým zap|acením j ízdného
2.3. Dopravce se přepravní smlouvou zavazuje přepravit cestujícího ze stanice nástupní do stanice

cílové řádně a včas.

2.4. Cestující se přepravní smlouvou zavazuje, Že při přepravě bude dodržovat tento přepravní řád
a smluvní přepravní podmínky, zap|atí jizdné podle tarifu, s qýjimkou osob přepravovaných



podle vyhlášených přepravních podmínek a tarifu bezplatně. Uzavřením přepravní smlouvy 
přistupuje cestující na smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem.  

 
2.5. Přepravní smlouva je splněna: 

 a) řádným provedením přepravy podle uzavřené přepravní smlouvy 
 b) provedením přepravy v jiném než ve smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému 

 vyloučení cestujícího z přepravy pověřenou osobou 
 
3. Jízdní doklady 
 
3.1. Jízdními doklady jsou: 
 a) jízdenka pro jednotlivou jízdu a přestupní jízdenka, opatřená obchodním jménem 

 dopravce a obsahující  nástupní a cílovou stanici nebo přepravní pásmo, výší a druh 
 jízdného, případně výši slevy, údaj o platnosti spolu s případnými dalšími údaji 
 umožňujícími kontrolu platnosti a správnosti použití jízdenky, 

 b) jízdenka časová je čipová karta opatřená obchodním jménem dopravce. Čipová karta 
 je zkontrolovatelná čtecím zařízením umístěným ve vozidle, 

 c) průkaz, jehož držitel má právo na přepravu. 
  
3.2. Jízdní doklad je neplatný, jestliže: 
 a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené vyhlášenými tímto 

 přepravním řádem,  tarifem nebo zvláštním předpisem, 
 b) není řádně vyplněn, 
 c) je  poškozen tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho 

 použití, 
 d) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny, 
 e) je použit neoprávněnou osobou, 
 f) uplynula doba jeho platnosti, 
 g) je používán bez vyžadované fotografie, 
 h) nejde o originál, 
 i) jízdní  doklad, který opravňuje k přepravě jen  ve spojení s jiným dokladem, je 

 neplatný, jestliže se cestující tímto jiným dokladem neprokáže. 
 
3.3. Neplatnou jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jízdenku časovou je pověřená osoba 

oprávněna odebrat v případech uvedených v předchozím odstavci pod písm. c), d), e), f), g) a 
h). Z jiných jízdních dokladů je oprávněna pověřená osoba zjišťovat osobní údaje potřebné na 
vymáhání zaplacení jízdného a přirážky. 

 
4. Podmínky prodeje jízdenek a vrácení jízdného dopravcem při neprovedení dopravy 
 
4.1. Jízdenku pro jednotlivou jízdu si cestující zakoupí bezprostředně po nástupu do vozidla před 

započetím jízdy prostřednictvím odbavovacího systému nainstalovaného ve vozidle.    
  
4.2. Cestující má možnost si zakoupit jízdenku a místenku na vybrané spoje linkové dopravy 

předem na místech k tomu určených. Místo, na které byla zakoupena místenka může cestující 
bez místenky obsadit je v případě, není-li nárokováno toto místo cestujícím s platnou 
místenkou. 

 
4.3 Cestující má právo na vrácení jízdného při neprovedení přepravy z důvodů, které jsou na 

straně dopravce, po předložení jízdenky a dokladů o tom, že přeprava nebyla provedena. 
 
4.4. Cestující, který byl vyloučen z přepravy, nemá právo na vrácení jízdného. 
 
4.5. Cestující, který se ve vozidle po započetí přepravy neprokáže na výzvu pověřené osoby 

platným jízdním dokladem, zaplatí pověřené osobě za přepravu jízdné vyhlášené tarifem a 
přirážku ve výši 500,-- Kč. Nelze-li spolehlivě zjistit nástupní zastávku cestujícího, považuje 



se za nástupní zastávku výchozí zastávka spoje. Jestliže cestující přepravuje psa nebo 
zavazadlo, přičemž cestující za psa nebo zavazadlo nezaplatil příslušné jízdné, zaplatí 
pověřené osobě za přepravu jízdné vyhlášené tarifem a přirážku ve výši 100,-- Kč 

 
4.6. Jestliže cestující nebyl v důsledku zpoždění odjezdu nebo příjezdu spoje nebo ztráty přípoje 

přepraven včas, nemá právo na náhradu škody. 
 
5. Povinnosti cestujícího 
 
5.1. Cestující  je  při přepravě povinen starat se o vlastní bezpečnost a zdržet se všeho, co by 

mohlo ohrozit bezpečnost přepravy, jeho vlastní bezpečnost nebo bezpečnost ostatních 
cestujících, pořádek a  klid ve vozidle nebo působit rušivě na osádku vozidla při výkonu 
dopravní služby nebo na ostatní cestující. 

 
5.2. Cestující je povinen: 
 a) dodržovat vyhlášené přepravní podmínky 
 b) přesvědčit se, zda mu byla vydána jízdenka podle jeho požadavků, 
 c) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti a 

 plynulosti dopravy,  jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících, 
 d) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; neprokáže-li se  platným 

jízdním  dokladem, zaplatit přirážku nebo se prokázat osobními údaji  potřebnými na 
vymáhání zaplacení přirážky, 

 e) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo  pokynu 
a příkazu  pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné  přepravy 
cestujících nebo jiné obtěžování cestujících. 
 

5.3.Cestujícímu není při přepravě zejména dovoleno 
 a) mluvit za jízdy na řidiče, 
 b) otvírat za jízdy dveře vozidla, 
 c) vyhazovat za  jízdy z vozidla předměty nebo  je nechat vyčnívat ven, 

d) vystupovat za  jízdy z vozidla nebo  nastupovat do vozidla nebo se vyklánět z  vozidla, 
 e) nastupovat do vozidla prohlášeného za obsazené, 
 f) nastupovat do vozidla s obutými kolečkovými bruslemi, 
 g) uvádět bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle, 
 h) zdržovat se v prostoru vyhrazeném pro řidiče nebo jiného člena osádky a v prostoru, 

 který znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla, 
 i) bránit  použití  provozních  zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla, 
 j) kouřit ve vozidle, 
 k) chovat se hlučně, provozovat hudbu, zpěv, 
 l) používat  hlasitě  rozhlasový  přijímač  nebo jiné reprodukční zařízení, 
 m) znečisťovat nebo poškozovat vozidlo. 

Cestující je povinen uposlechnout a dbát pokynů a příkazů pověřených osob udílených k 
zajištění bezpečné,  klidné a plynulé přepravy.  

 
6. Nástup a výstup cestujících 
 
6.1. Cestující může nastoupit do vozidla nebo z něj vystoupit jen na zastávce. Cestující je povinen 

pro výstup použít dveře podle jejich označení. Nástup do vozidla je povolen pouze předními 
dveřmi. Nástup do vozidla jinými dveřmi je povolen pouze po předchozím souhlasu pověřené 
osoby.  

 
6.2. Cestující je oprávněn ve vozidle obsadit jen jedno volné místo k sezení. 
 
6.3. Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněn nástup do vozidla všemi 

dveřmi vozidla, které jsou určené pro cestující. Tito cestující mají též přednost při obsazení 
míst k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazená a označená pro přepravu těchto osob. 



 
6.4. Přednost mají vystupující cestující před nastupujícími.  
 
6.5. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů na místě, kde podle jízdního řádu nezastavuje, může 

cestující vystoupit jen se souhlasem řidiče nebo jiné pověřené osoby. Vyžadují-li to provozní  
důvody, je  cestující povinen na pokyn pověřené osoby z vozidla vystoupit a do vozidla opět 
nastoupit.  

 
7. Podmínky přepravy dětí 
 
7.1. Děti do 6 let lze přepravovat pouze v doprovodu cestujícího staršího 10 let. 
 
7.2. Dítě, které je podle tarifu bezplatně přepravováno, může s cestujícím, který jej doprovází, za-

ujmout  jen 1 místo k sezení, nejsou-li ostatní místa volná.  
 
8. Podmínky přepravy dětských kočárků a jízdních kol 
 
8.1. Cestující může vzít do vozidla k přepravě dětský kočárek s dítětem, jestliže to technické 

provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují, a to jako ruční 
zavazadlo. 

 
8.2. Cestující s dětským kočárkem s dítětem může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče 

a vystoupit s vědomím řidiče dveřmi, které jsou určeny dopravcem. Cestující musí umístit 
dětský kočárek s dítětem na místě ve vozidle určeném. 

 
8.3. Pro přepravu dětských kočárků bez dítěte a jízdních kol platí ustanovení o přepravě 

spoluzavazadel.  
 
9. Podmínky    přepravy   cestujících  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  a    
    podmínky přepravy vozíků pro invalidy 
 
9.1. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení 

na sedadlech pro ně vyhrazených. Pokud není u těchto osob jejich právo zřetelně patrné, 
prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který takové místo obsadil, je 
povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a orientace místo uvolnit. V každém  
vozidle jsou vyhrazena a označena nejméně 2  místa k  sezení pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Cestující je povinen na pokyn pověřené osoby uvolnit další 
místo k sezení pro cestujícího, který to vyžaduje vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu 
stavu. 

 
9.2. Cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněn nástup do vozidla všemi 

dveřmi vozidla, které jsou určené pro cestující. 
 
9.3. Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy, jestliže to technické provedení vozidla, 

obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a cestující si zajistí pomoc při nakládání a 
vykládání vozíku pro invalidy. Cestující na vozíku pro invalidy může do vozidla nastoupit 
pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče.  

 
10. Podmínky přepravy zvířat 
 
10.1. Cestující může vzít s sebou do vozidla drobná domácí a jiná malá  zvířata, pokud tomu 

nebrání zvláštní předpisy (např. zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů), není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li 
uzavřena v klecích, koších nebo  jiných vhodných  schránách s nepropustným dnem. Zvíře 
lze přepravovat jen v doprovodu cestujícího a pod jeho dohledem. Pro přepravu schrán se 
zvířaty platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel. Beze schrány je možno vzít do 



vozidla psa, který má bezpečný náhubek a je držen na krátké šňůře. V době zvýšených 
nároků na přepravu může pověřená osoba psa beze schrány odmítnout. Psy určené 
k doprovázení nevidomých osob a nevidomé osoby doprovázející, jakož i služebního psa 
nelze vyloučit z přepravy ani jejich přepravu odmítnout. 

 
10.2 Je vyloučena přeprava zvířat: 

a) nemocných, 
  b) jedovatých, 
  c) nebezpečných, 
  d) neklidných. 
 e) znečištěných 
 
11. Podmínky přepravy zavazadel a drobných věcí 
 
11.1. Cestující může vzít s sebou k bezplatné přepravě ruční zavazadla, která má cestující u sebe 

nebo která vzhledem k jejich rozměru, délce nebo hmotnosti lze rychle a bez obtíží naložit a 
umístit ve vozidle nebo v prostoru pro zavazadla, a to  za předpokladu, že neohrožují 
bezpečnost přepravy, nejsou ostatním cestujícím na obtíž a nejedná se o věci vyloučené z 
přepravy. Cestovní zavazadla nelze přepravovat.  

 
11.2. Jízdní kolo umístěné v době přepravy na speciálním přívěsu dopravce je považováno za  

spoluzavazadlo.  
 
11.3. Oddělenou přepravou je přeprava zavazadla uloženého na místě určeném dopravcem nebo 

pokynem pověřené osoby mimo prostor vozidla určený pro přepravu cestujících nebo v 
tomto prostoru na místě, kde cestující nemá možnost na své zavazadlo dohlížet. 

 
11.4. Zavazadlem nejsou drobné věci, které má cestující u sebe, může je držet v ruce a které 

neomezují přepravu ostatních cestujících. 
Zavazadlem nesmí být věc nebezpečná nebo věc o hmotnosti vyšší než 50 kg.  

 
11.5. Pověřená osoba ve sporných případech určí, zda věc, kterou bere s sebou cestující, bude 

přepravována  jako drobná věc nebo ruční zavazadlo. 
 
12. Přeprava nebezpečných věcí 
 
12.1. Při  přepravě osob nelze přepravovat nebezpečné věci. Nebezpečné věci jsou látky a 

předměty, pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou 
ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí. Za nebezpečnou 
věc je pro účely tohoto přepravního řádu považována zejména nabitá zbraň, věc výbušná, 
jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá 

 
12.2. Je povoleno přepravovat: 

a) přenosnou ocelovou láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém   
obsahu nejvýše 10 kg, 

     b)  nádobu s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l, 
     c)  elektrický akumulátor zajištěný proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory. 
 
12.3. Ve vozidle lze přepravovat pouze jednu z těchto nebezpečných věcí. 
 
12.4. Cestující je povinen před nástupem do vozidla ohlásit přepravu této nebezpečné věci 

pověřené osobě  a umístit ji ve vozidle podle jejích pokynů.  
 
13. Řidič vozidla 
 
13.1. Řidič zodpovídá za pořádek a klid ve vozidle a za dodržování jízdního a přepravního řádu. 



 
13.2. Řidič je: 

a) oprávněn dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti,  bezpečnosti a 
plynulosti   dopravy  nebo bezpečnosti ostatních cestujícíc 

b) oprávněn vyloučit z přepravy  cestujícího, který  se na  výzvu řidiče nebo jiné pověřené 
osoby neprokáže platným  jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a 
přirážku,  

c) oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud 
přes upozornění nedodržuje přepravní řád, jeho pokyny a příkazy nebo pokyny a příkazy 
jiné pověřené osoby, znečišťuje vozidlo, 

d) oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud 
svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje 

e) oprávněn nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy osobu či osoby pod vlivem 
návykové látky, 

f) oprávněn nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo 
zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a  pohodlné přepravy 
cestujících  nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu neumožňují 
přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla, 

g) oprávněn uložit  cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit 
přirážku nebo vyžadovat  od  cestujícího osobní údaje potřebné na vymáhání přirážky 

h) oprávněn zjišťovat z jízdních dokladů osobní údaje potřebné na vymáhání zaplacení 
jízdného a přirážky, 

i) nápomocen radou nebo pokynem cestujícímu, který si neví rady s odbavovacím 
systémem. 

j) nápomocen jiné pověřené osobě při výkonu jejich služebních povinností, zejména při 
zásahu, napadení, přivolání policie apod. 

 
14. Povinnosti dopravce 
 
14.1. Dopravce je v zájmu zajištění bezpečnosti a řádné péče o cestující  při poskytování 

přepravních služeb  povinen zajistit: 
a) na místech  určených pro styk s cestujícími podávání informací o jízdních řádech, 

o vyhlášených  přepravních podmínkách a o tarifu, 
b) uveřejnění alespoň podstatné části vyhlášených přepravních podmínek a tarifu pro daný 

spoj ve vozidle, 
c) vydání písemného potvrzení o přerušení jízdy nebo délce zpoždění spoje, jestliže o to 

cestující pověřenou osobu požádá, 
d) cestujícím pohodlí v rozsahu odpovídajícím vyhlášeným přepravním podmínkám 

a pořádek, čistotu a klid ve vozidle. 
e) znovuzastavení každého třetího vozidla v úrovni označníku, stojí-li v zastávce současně 

více vozidel;  znovuzastavení    každého    vozidla   v  úrovni  označníku v  
 případě, že v zastávce se nachází případně znamení k zastavení, dává osoba s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 
 
Projednáno a schváleno v představenstvu a.s. dne 1. 9. 2004, tímto se zároveň ruší smluvní 
přepravní podmínky MHD v Děčíně ze dne 2. 8. 2000 a smluvní přepravní podmínky linkové 
dopravy ze dne 30. 10. 2002. 
 

      Dopravní podnik města Děčína, a.s. 



Příloha č. 4 Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného

CENY.rÍzonrHo A TARIFNÍ pootvtÍNry V MĚSTSKI
AUToBUSovÉ DOPRAvE pnovozovANÉ opnnD, a.s.

PLATNE OD 1. DUBNA 2015
TARTTM

C. BEZPLATNAPREPRAVA

l. Regulovaní cenovým výměrem MF čR

a) děti do 6 le!

b) držitelé kany sociálních systémů. která slouá jako prukz 'fiP., a ''ZTP/P,.lebo prikm,,ZTF, a,JT?/P.. včetně průvodce a vodicího psa'

2. ostatníbeplatnápřeprava

a) kočrárek s ditětem,

b) po|icisté České r€pBbliky a Justiění stráže okresního souduv Děěíně, strážníci Městské po|icie v Děčíně poue v unifomě' asistenti prevence kriminality Městské policie Y
předepsmém stejnokroji a po předložení prrikm reěstn@ce,

c) pracowíci sťediska oěstshých služeb v pracovní dny od 06:00 do 15:00 hodin po piedložení průka,
d) jedna pojízdná tďka na kolečkách'

e) pes přepravovoý ve schriíně' ktoá nepřesáhne roměry 20x30x50 cm'

D. TARIFNÍ PoDMÍNKY A zPŮsoB oDBAVENÍ cEsTUJÍcÍcH
1.ZriLkladnijízdnéjepř € supnian €přestupníajeplacenočipovoukartounebovhotovost i 'Čipovoukďfobdržicestu.1icízapop1at €kMpracovištip
jizdenku nebo hotovost (elekronická peněženka. dalejen EP)'
2. Čipovou kaltuje nutné bez proďeni a bez ryaání po násfupu do autobusu přiložit ke ěteěce abudovaé v mincowim systému' Pro odbav€ní čipovou kanouje plataá vždy cena

uvedenávčá5tiAtěchtotaifnichpodminekvesloupcioaačenémEP.Z1ewěnéjízdnéplacenéčipovoukartoumusícestuj icínahlásit ř id ičiautobusupředpř i lož €nímkkečt €čoe.

Cesmjícím je umožněnajedna jizda na dJuh při platbě čipovou kanou. D1užlou částkuje cestujicí poúnm uhradit pŤi dobijeni čipové karry na pracovišti předprodcje jízdcnek'

3. PÍohotovostnízpuobplacenije plamávždycenauvedm{včást iAtěchtotar iaíchpodmínekve sloupcioaačcnqn,.Hotovost ' .cosfjíci j €povinenplat i t j izdnéapřeawéjmv

odpočítanýchmmcích,kteréjepovinensipř1pÍav1tpřednástupemdoautobusu.Plati-lizaviceosobnajednoqjepovinenpředemoh|rísitídičijejichp

společně' Miacowi systém pňjíoá mince v hodnotě 1'-; 2,-; 5'-; 10,-; 20,-; 50'- Kě a přeolatek iízdnóho neirací.

4.Požadaveknavydání24hodinovéapřestupníj izdenkymusícesfjícínahlásit ř id ičipř inástupudoautobusu'Přestupníj izdenkamádvěčást i .Pmiěástpřestupnijí&

cestujicí a drúou část si odebore od oesujícího drúý ňdič, ktery cesujícimu vystaví kontrolni jízdenku s nulovou hodnotou.-

5. Na všech linkách městské autobusové dopravy ( 0' . 1. pásmo ) platí jízdenka REGIoNet Labe . Elbe

6.PracouštěpředprodejesenacházinaautobuovémnádražívUhelnéul ic i 'DěčinIV'Dobijeníčipoýchkďetazakoupeníjízd €nkyRegimetLabe-Elbejetakémožnénačapacísci

DPMD,a.s' na DělÍIické ulici' v Děčíně VL
7. Cestujici, kteý se ve vozidle po započeti přepralry neprokaže na vým pověřmé osoby plahýmjízdnim dokladenr' aplatí pověřené osobě za přeprawjízdné lyhlášmé tarifm a
přnrižku ve výši 500'- Kč'

E. Úplnéaěnísmluwíchpřeprawíchpodmínekproveřejnousílničníosobn,ídoprawjepřistupnénaint€metoÚchstÍánkách w.dpmd.c4 zkácenáverzejev1těšmav každém

autobusu.

vní podnik města

A'I. Z{KLADNÍ.rÍzonÉ - NEPŘESTUPNÍ TARIF

1. Dosoělá osoba stáÍši 15 let

2.

4. J izdenkasÚsfupemdotřet i  asÍávkyodstaniccnáshrpu (stďic inásrupuvton €počitaje).dospě|áosobastarší 15]et.

A.II. ZAKLADNI JIZDNE - PRESTI]PNI TARIF
l . Dospělá osoba starší I 5 |et í plaú pÍo ieden ořesfup Po . Pá do 90 minBt so+Ne+sv i 20 minut od wstavení i i

dowšefli ó let do 15 let věku íDlatí DÍo ieden DřesfuD Po - Pá do 90 minut so+Ne+sv l20 minut
3 ' Kombinovaá základní . dosoělá osoba starši 1 5 let + zavuadlo
4. Kombinovaná ml'hodnění - děú 6 let až 1 5 let věku + avmdlo

A,|II. 24 HoDINovA J|zD EN KÁ
l. DosDělá osoba stďší 15 let í Dlati 24 hodin od wstaveni

2' Děti

B. cAsovE JIZDENKY (pou7e ěipové karlyuldané DPMD,a.S')
l. Dospělá osoba starší 15 |et

2' z|wněíé pro:
a) děti od dowšení 6 let do 15 let věku ( žákovské - plati ve všech pásmech )

ťicetidemi

b) žáJ<y staÍši 15 let a studenty do 26 tet ( studentské )

devadesátidemi

stoosmdesátidemí

c) občmé nad 70 let. s účimosti od 10.1 2-2012 dárci lcve nositelé

d) občaénad75 let,s irčimostíodl '92014 ačlenovéKoďederacepol i t ickýchvězňů

3. Přenosné bu fotograÍie

třicetidemí

devadesátidemi

v to n€Dočítaie ) - děti od dowšení ó let do 1 5 let věku

0' TABIFNÍ PÁsMo - zahmuje město Děčín.
1. TARIFNÍ PÁsMo . přestupni astávky na okaji kaastru města Děěín, které
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Příloha č. 5 Standardy kvality a bezpečnosti služeb veřejných služeb 
 
STANDARDY KVALITY SLUŽEB  
 
Následující body jsou garantovány dopravcem při zajištění služeb MAD na území 
statutárního města Děčín. 
 

1. Odbavení a služby cestujícím 
1.1. Způsob odbavení MAD  
Dopravce využívá k odbavení elektronický odbavovací systém na bázi bezkontaktních 
čipových karet (BČK), který je plně funkční a řádně nastaven. Nástup je umožněn 
předními dveřmi a výstup dveřmi ostatními. Výjimku tvoří nástup s kočárky a invalidními 
vozíky, kdy je možné využít dveře do vozidla k tomu konstrukčně uzpůsobené. 
K odbavení dochází u řidiče s umožněním platby v hotovosti do mincovního automatu, 
nebo elektronicky přiložením BČK ke čtecímu zařízení. Výše platby se řídí schválenými 
tarifními podmínkami. 

1.2. Způsob kontroly  
Kontrola jízdních dokladů bude prováděna ihned při nástupu cestujícího do vozidla a to: 

1. Vizuálně řidičem – oprávněnost použití BČK s fotografií, nároku na slevu nebo 
jízdy zdarma (ZTP), v případě poruchy odbavovacího zařízení i platnosti jízdních 
dokladů papírových. 

2. Elektronicky – kontrola zůstatku v EP s vazbou na prodej jízdenky či služby. 

3. Elektronicky – kontrola platnosti jízdenky (krátkodobé i dlouhodobé) nahrané na 
BČK a to v její časové a prostorové platnosti. 

4. Elektronicky – platnost karty BČK resp. porovnání její platnosti s Black listem a 
její případné odmítnutí. 

5. Vizuálně revizorem – oprávněnost použití BČK s fotografií, platnosti papírových 
jízdních dokladů. Tento způsob kontroly je prováděn externí společností nejméně 
2x ročně. 

6. V zákaznickém centru kontrola dokladů dokládající nárok na zvýhodněné jízdné. 

1.3. Služby cestujícím 
Dopravce zajišťuje prodej, reklamace, výměny a dobíjení BČK ve svém Zákaznickém 
centru na terminálu v Uhelné ulici. Dobíjení BČK je současně umožněno na Dobíjecích 
bodech a to na Čerpací stanici dopravce na Dělnické ulici a v Plaveckém areálu.  
Dopravce garantuje tyto informace:  

1. vedení linek MAD s uvedení rozsahu provozu.  

2. Smluvní přepravní podmínky a tarifní podmínky. 

3. Schéma sítě MAD. 

4. Informace o změnách a nepravidelnostech v provozu MAD. 

5. Informace o jízdních řádech. 

 
Rozsah služeb pro cestující přehledně ukazuje tabulka 1. 
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Tabulka 1 Přehled poskytovaných a garantovaných služeb 
 

  

Zákaznické 
centrum na 

terminálu DP 
v Uhelné ulici 

Dobíjecí bod 
Čerpací 

stanice DP 
na Dělnické 

ulici 

Dobíjecí bod 
Aquapark 

Děčín  
Dispečink 

v Uhelné ulici 
Dispečink na 
Dělnické ulici 

Otevírací doba 
Po – Pá 

Nonstop 
Po – Ne 

6:00 – 18:00 18:00 – 6:00 
7:30 -17:00 10:00 -20:00 

Informace o dopravě ne ne ne ano ano 

Informace o jízdních řádech ano ne ne ano ano 

Informace o tarifu ano ne ne ano ano 

Informace o čipové kartě ano ne ne ne ne 

Pořízení čipové karty ano ne ne ne ne 

Pořízení elektronické fotografie 
pro čipovou kartu ano ne ne ne ne 

Dobití elektronické peněženky ano ano ano ne ne 

Dobití časové jízdenky ano ano ano ne ne 

Nahlášení ztráty čipové karty ano ne ne ano ano 

Reklamace čipové karty ano ne ne ne ne 

Výdej rezervační místenky pro 
cyklobus ne ne ne ano ne 

 
 

1.4. Informace na internetu  
Dopravce umožňuje získání informací na webových stránkách www.dpmdas.cz. 
Informace prezentované na vlastních stránkách společnosti musí být aktuální, ve vhodné 
podobě, rychlé a vypovídající. 
Informace o provozu MAD musí obsahovat aktuální údaje o vedení linek, schéma 
linkového vedení, tarifní podmínky, přepravní podmínky, aktuální jízdní řády, kontaktní 
spojení, kam je možno se obrátit s připomínkami, stížnostmi a dotazy na jízdní řády 
MAD. Upozornění na změny provozu MAD musí být umístěno na stránky minimálně 
čtyř kalendářní dny před datem změny (jeli to možné). Změna všech údajů s výjimkou 
jízdních řádů musí být provedeny nejpozději v den do data zahájení platnosti změny. 
Jízdní řády musí být aktualizovány nejpozději do 24 hodin od data změny. 
 

1.5. Označníky MAD, informační panely  
Označníky jsou udržovány v řádném stavu a obsahují všechny předepsané aktuální 
informace – kompletní, čitelné, viditelně umístěné, nepoškozené. Standardní označník 
obsahuje základní konstrukci s dopravní značkou IJ4A, výlepovou plochou pro schválené 
jízdní řády, platný základní ceník. V případě významné zastávky obsahuje i schéma 
linkového vedení. Dále Je na označníku informace o názvu zastávky a čísla obsluhujících 
linek (viz obrázek 1). Při změnách MAD platí, že informace mohou být měněny nejdříve 
72 hodin a nejpozději 24 hodin přede změnou.  
Označník musí v souladu předpisy pro dopravní značení zobrazovat symbol druhu 
dopravy tj. autobus. 

http://www.dpmdas.cz/


Stránka 3 z 6 
 

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

Vý
ch

oz
í n

ák
la

dy
Vý

ch
oz

í 
vý

no
sy



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. 
 

 
 
 

























































Dodatek č. 2 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
 
 
1. Statutární město Děčín 
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná: Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ: 00261238 
DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 19-921402389/0800 
(dále jen „město“) 
 
 
2. Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem: Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají: Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ: 62240935 
DIČ: CZ62240935 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 3408-431/0100 
(dále jen „dopravce“) 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 
službách dodatkem č. 2 následujícího znění. 
 

III. 
Kompenzace za rok 2017 

 
1. Dopravce bere na vědomí, že skutečná kompenzace za období roku 2017 poskytovaná městem 
dopravci na základě Smlouvy o veřejných službách bude dle rozhodnutí zastupitelstva města č. ZM 
16 10 03 01  ze dne 15.12.2016 ve výši 55 250 000,- Kč, přičemž konečná výše skutečné 
kompenzace se ještě může změnit v závislosti na výsledcích hospodaření dopravce. 
Součástí dodatku je příloha č. 6 – Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu. 
 







Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
 
 
1. Statutární město Děčín 
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná: Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ: 00261238 
DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 19-921402389/0800 
(dále jen „město“) 
 
 
2. Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem: Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají: Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ: 62240935 
DIČ: CZ62240935 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 3408-431/0100 
(dále jen „dopravce“, společně s městem dále jen „Smluvní strany“) 
 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 
službách dodatkem č. 3 následujícího znění. 
 
 

III. 
Předmět dodatku 

 
Příloha č. 1 – Přehled tras MAD a příloha č. 4  - Tarifní podmínky MAD a ceny jízdného se ruší a 
jsou nahrazeny přílohou č. 1 – Přehled tras MAD a přílohou č. 4 – Tarif Dopravy Ústeckého kraje, 
které tvoří součást tohoto dodatku.  

 





Příloha č. 1 -  Přehled tras a linek MAD



příloha č. 4 































































Dodatek č. 5 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
 

I. Subjekty smlouvy 
 
 
 
1. Statutární město Děčín 
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná: Mgr. Marie Blažková, primátorka 
IČ: 00261238 
DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 19-921402389/0800 
(dále jen „město“) 
 
 
2. Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem: Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají: Ing. Vladislav Raška – předseda představenstva 
Ing. Martin Weiss – člen představenstva 
zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ: 62240935 
DIČ: CZ62240935 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 3408-431/0100 
(dále jen „dopravce“, společně s městem dále jen „Smluvní strany“) 
 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 
službách dodatkem č. 5 následujícího znění. 
 
 

III. 
Předmět dodatku 

 
Příloha č. 4  - Tarif Dopravy Ústeckého kraje, platný od 10.12.2017, se ruší a je nahrazena přílohou 
č. 4 – Tarif Dopravy Ústeckého kraje, která tvoří součást tohoto dodatku.  
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Tarif Dopravy Ústeckého kraje 
platný od 1. září 2018 

 
 
Preambule 
Tarif integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (dále jen „Tarif DÚK“) je vyhlášen 
v souladu s Výměrem MF č. 02/2018 ze dne 10. května 2018, kterým se vydává seznam zboží 
s regulovanými cenami, a je stanoven v souladu s Nařízením Ústeckého kraje č. 1/2017 ze dne 14. 
prosince 2016, dle § 4 odst.1 a § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České 
republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. 

čl. 1. Úvodní ustanovení 
1.1. Integrovaný dopravní systém Dopravy Ústeckého kraje (dále jen „DÚK“) je systém zajišťování 

dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji v různých druzích dopravy podle jednotných Smluvních 
přepravních podmínek DÚK (dále jen „SPP DÚK“) a Tarifu DÚK.  

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

čl. 2. Základní pojmy 
DÚK je integrovaný dopravní systém Dopravy Ústeckého Kraje. 

Tarif DÚK stanovuje výši jízdného a přepravného, způsob nabytí a platnost jízdních dokladů a způsob 
jejich použití. 

SPP DÚK jsou smluvní přepravní podmínky DÚK, platí u dopravců uvedených v příloze č. 1 těchto 
SPP DÚK (dále jen „Dopravce“ nebo „Dopravci“) na linkách DÚK uvedených v příloze č. 2 těchto SPP 
DÚK. SPP DÚK platí pro přepravu osob, jejich zavazadel a živých zvířat ve veřejné silniční osobní 
dopravě, ve veřejné drážní osobní dopravě a ve veřejné vodní dopravě provozované v rámci DÚK 
zúčastněnými Dopravci a stanovují podmínky pro vznik přepravní smlouvy, podmínky přepravy, práva, 
povinnosti a odpovědnost cestujících a Dopravců zapojených v DÚK. 

SPP DPmÚL jsou Smluvní přepravní podmínky Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. a platí 
na linkách městské hromadné dopravy provozované tímto dopravcem. 

Klouzavý tarif znamená volitelný počátek platnosti časové jízdenky. 

Jízdné je cena za přepravu cestujícího. Podmínky přepravy osob upravují SPP DÚK a SPP DPmÚL 

Integrovaný jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a zónové platnosti využít 
ke svým cestám kombinaci spojů všech zahrnutých Dopravců. V rámci DÚK jsou integrovanými 
jízdními doklady pouze papírové jízdní doklady.  

Částečně integrovaný jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a zónové 
platnosti využít ke svým cestám kombinaci spojů pouze vybraných Dopravců tak, jak je uvedeno 
v příloze č. 1 SPP DÚK. Částečně integrovanými jízdními doklady jsou jízdenky ve 
formě elektronického zápisu na bezkontaktních čipových kartách (dále jen „BČK DÚK“) a mobilní 
jízdenky vydané Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. (SMS a SEJF).  

Neintegrovaný jízdní doklad je doklad, který není uvedený v Tarifu DÚK jako integrovaný nebo 
částečně integrovaný. Tento doklad je nepřestupní na linky DÚK. 
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Přepravné je cena za přepravu spoluzavazadla, jízdních kol a živých zvířat.  

Stanicí se rozumí stanice i zastávka ve veřejné drážní osobní dopravě nebo zastávka ve veřejné 
silniční osobní dopravě a v městské hromadné dopravě nebo přístaviště ve veřejné vodní dopravě. 

Tarifní zóna je územně ohraničená oblast se stanicemi rozhodná k vymezení zónové platnosti 
jízdního dokladu. Tarifní zóny pokrývají území, na kterém jsou provozovány linky, spoje a vlaky 
zařazené do DÚK. Tarifní zóna, do níž stanice spadá, se stanovuje dle údaje uvedeného v platném 
jízdním řádu. Pro potřeby tarifu jsou zóny označeny třímístnými arabskými čísly.  

Kontrolní nadzóna se označuje dvojmístným arabským číslem a představuje množinu zón, jejichž 
první dvě číslice z třímístného číselného označení se shodují s dvoumístným číselným označením 
kontrolní nadzóny. Povolené kontrolní nadzóny jsou jednoznačně definovány v Matici povolených cest 
DÚK uvedené v příloze č. 4 SPP DÚK.  

Tarifní jednice je jednotka tarifní vzdálenosti mezi zónami, která slouží k výpočtu jízdného. Tarifní 
vzdálenosti jednotlivých zón jsou uvedeny v příloze č. 3 Tarifu DÚK, v tzv. Matici tarifních jednic. 

MHD je městská hromadná doprava. V rámci Tarifu DÚK a SPP DÚK je jako MHD označována 
i městská autobusová doprava. 

MAD Děčín je městská autobusová doprava Děčín.   

DPMD,a.s. je Dopravní podnik města Děčína, a.s., provozovatel linek MAD Děčín.  
BBK je bezkontaktní bankovní karta (bezkontaktní platební karta). BBK je možné použít pouze na 
linkách MAD Děčín dopravce DPMD,a.s v souladu s dokumentem  „Všeobecné obchodní podmínky 
pro vydávání a užívání bezkontaktních bankovních karet určených pro odbavení ve vozidlech 
Dopravního podniku města Děčína, a. s.“ a linkách MHD v Chomutově a Jirkově dopravce DPCHJ 
a.s. v souladu s dokumentem „Všeobecné obchodní podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních 
bankovních karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova 
a.s.“. Při platbách jízdného z BBK je cena jízdného rovna ceně odpovídající platbě v hotovosti (vyjma 
platby u DPMD, a.s.) dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK. Při platbě 
prostřednictvím BBK ve vozidlech je vydán papírový jízdní doklad.  

DPCHJ a. s. je Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s., provozovatel linek MHD zajišťujících 
dopravní obslužnost obcí: Chomutov, Jirkov, Černovice, Droužkovice, Spořice, Údlice a Otvice. 

DPmML a. s. je Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a. s., provozovatel linek MHD zajišťujících 
dopravní obslužnost obcí Mostu, Litvínova a přilehlých obcí, na kterých jsou uznávány pouze 
integrované papírové doklady DÚK (nevydává a neuznává jízdní doklady na bázi BČK DÚK a 
nepoužívá elektronickou peněženku na BČK DÚK).  
BČK BUS KARTA je bezkontaktní čipová karta, vydávaná dopravcem DPCHJ a. s. před zapojením 
do DÚK. BUS KARTU je možné použít pouze na linkách MHD dopravce DPCHJ a. s. v souladu s 
„Obchodními podmínkami pro vydání a užívání bezkontaktní čipové karty“ ve vozidlech DPCHJ a. s. 
Při platbách jízdného z BČK BUS KARTA je cena jízdného rovna ceně jako v případě platby 
z elektronické peněženky BČK DÚK dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK. 

BČK DPMD je bezkontaktní čipová karta, vydávaná dopravcem DPMD, a.s. před zapojením do DÚK. 
BČK DPMD je možné použít pouze na linkách MAD Děčín dopravce DPMD,a.s. v souladu 
s dokumentem „Všeobecné podmínky pro vydávání a užívání čipových karet určených pro odbavení 
ve vozidlech Dopravního podniku města Děčína, a. s.“. Při platbách jízdného z BČK DPMD je cena 
jízdného rovna ceně jako v případě platby z elektronické peněženky BČK DÚK dle Ceníku jízdného 
DÚK uvedeného v příloze 1 Tarifu DÚK. 

BČK DÚK je bezkontaktní čipová karta sloužící jako nosič jízdenek a elektronických peněz v DÚK. 
Příjmový doklad je potvrzení o uskutečněné platbě za jízdenku uloženou na BČK DÚK nebo o vkladu 
elektronických peněz do elektronické peněženky uložené na BČK DÚK. Příjmový doklad o zaplacení 
není jízdním dokladem. Jako jízdenka slouží elektronický zápis na BČK DÚK, kterým se cestující při 
případné kontrole musí prokázat (jízdenka na bázi BČK DÚK). 

DPmÚL je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., provozovatel linek MHD Ústí nad Labem. Na 
linkách MHD Ústí nad Labem s přepravou dle Tarifu DÚK a SPP DPmÚL tohoto provozovatele jsou 
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uznávány integrované jízdní doklady vydané v souladu s tímto Tarifem DÚK a platné dle SPP DÚK. 
Integrované jízdní doklady nejsou uznávány na sezónních linkách a lanové dráze, které jsou upraveny 
jiným zvláštním tarifem. 

PAD je příměstská autobusová doprava, linky uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK s označením 401 až 
899. 

GW Train je GW Train Regio, a.s., která je integrována do DÚK, uznává a vydává jízdní doklady DÚK 
v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a nabíjí elektronické peněženky na BČK DÚK. Nevydává 
vlastní BČK DÚK a v případě cesty mimo Ústecký kraj bude přednostně nabízen tarif a smluvní 
přepravní podmínky GW Train. Na linkách GW Train uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván 
také tarif a smluvní přepravní podmínky GW Train. 

PID je Pražská integrovaná doprava, jejíž vybrané linky uvedené v příloze č. 2 jsou integrovány do 
DÚK a uznávají pouze integrované papírové doklady DÚK (nevydávají a neuznávají jízdní doklady na 
bázi BČK DÚK a nepoužívají elektronickou peněženku na BČK DÚK). Na linkách PID uvedených 
v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván tarif DÚK s výjimkou bezplatných přeprav, platí však tarif PID a 
smluvní přepravní podmínky PID. Na vybraných linkách DÚK uvedených v příloze č. 2 je uznáván tarif 
PID s výjimkou bezplatných přeprav, platí však tarif DÚK a smluvní přepravní podmínky DÚK. 

Länderbahn GmbH je Die Länderbahn GmbH DLB, železniční dopravce, jehož linka L7 
(specifikovaný úsek) uvedená též v příloze č. 2 je integrována do DÚK a uznává pouze integrované 
papírové doklady DÚK (nevydává a neuznává jízdní doklady na bázi BČK DÚK a nepoužívá 
elektronickou peněženku na BČK DÚK). Na vybraných linkách DÚK uvedených v příloze č. 2 je 
uznáván tarif trilex, s výjimkou bezplatných přeprav, platí však tarif DÚK a smluvní přepravní 
podmínky DÚK.  

Rozdělení linek na linky PAD, linky MHD Teplice, linky MHD Bílina, linky MAD Děčín, linky MHD 
Chomutov a Jirkov, linky MHD Varnsdorf, linky ČD, turistické linky, linky, na nichž jsou uznávány 
vybrané jízdní doklady PID definované Tarifem DÚK a SPP DÚK a linky PID, na nichž jsou uznávány 
vybrané jízdní doklady DÚK definované Tarifem PID a SPP PID, linky společnosti GW Train Regio 
uznávající integrovaný systém DÚK, je uvedeno v příloze č. 2 SPP DÚK. 

VVO je Dopravní svaz Horního Polabí sdružující dopravce v části německé spolkové země Sasko 
(s centrem ve městě Drážďany). 

Tarif DÚK + VVO je tarif, který je v prodeji na linkách uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK a nabízí se 
jen z vybraných zón DÚK do vybraných zón VVO, nebo naopak. Tento jízdní doklad se řídí tarifem a 
SPP DÚK na území Ústeckého kraje nebo tarifem VVO na území VVO. Na území DÚK i VVO se 
nabízí tyto jízdní doklady: jednotlivá jízdenka, sedmidenní jízdní doklad či měsíční jízdní doklad. 
Vyjmenované jízdní doklady jsou papírové, integrované. 

 

Nosičem jízdenky jsou: 

a) papírová jízdenka na termocitlivém papíru s ochrannými prvky,  

b) u vybraných dopravců BČK DÚK, 

c) na linkách MAD Děčín též BBK nebo BČK DPMD 

d) na linkách MHD Chomutov a Jirkov též  BBK nebo BUS KARTA, 

e) papírová jízdenka vytištěná na ceninovém papíru DPmÚL s ochrannými prvky, 

f) časová jízdenka složená z průkazu dopravce a časového kupónu vytištěného na ceninovém 
papíru s ochrannými prvky, které mají shodné identifikační číslo, 

g) na linkách DPmÚL  SMS jízdenka, SEJF jízdenka a SEJF časový kupón. 

 
 
Integrovanými jízdními doklady jsou:  



Strana 4 z 18 

a) integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu, jízdenka vydaná DPmÚL označená 
označovačem ve vozidle MHD, 

b) integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka, 

c) integrovaná papírová sedmidenní jízdenka, 

d) integrovaná papírová třicetidenní jízdenka, 

e) integrovaná papírová devadesátidenní jízdenka, 

f) integrovaná papírová stoosmdesátidenní jízdenka, 

g) integrovaná jednodenní síťová jízdenka Labe-Elbe, 

h) integrovaná papírová jízdenka pro spoluzavazadlo (psa), 

i) průkaz opravňující cestujícího k bezplatné přepravě, 

j) ve vyjmenovaných linkách DÚK a jejich vyznačených úsecích dle přílohy č. 2 SPP DÚK 
papírový jízdní doklad vydaný dle tarifu a SPP PID a papírový jízdní doklad vydaný dle tarifu 
a SPP společností Die Länderbahn GmbH. 

Částečně integrovanými jízdními doklady jsou:  
a) částečně integrovaná sedmidenní jízdenka na bázi BČK DÚK, 

b) částečně integrovaná třicetidenní jízdenka na bázi BČK DÚK, 

c) částečně integrovaná devadesátidenní jízdenka na bázi BČK DÚK, 

d) částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro – Nisa - Ticket, 

e) v zóně 401 Teplice též částečně integrované 365 denní jízdenky na bázi BČK DÚK,  

f) v zóně 101 Ústí nad Labem částečně integrované jízdenky vydané dle Tarifu DPmÚL: 
i. mobilní jízdenka - SMS jízdenka, 

ii. mobilní jízdenka - jízdenka zakoupená v aplikaci SEJF (mobilní peněženka) a 

iii. mobilní jízdenka - časový kupón zakoupený v aplikaci SEJF.  

Neintegrovaným jízdním dokladem je (i) neintegrovaná papírová jízdenka pro jízdní kolo, (ii) jízdní 
doklady na bázi BBK a původní karty DPMD,a.s. vydané před vstupem DPMD,a.s. a (iii) původní karty 
DPCHJ a.s. (BUS KARTA) vydané před vstupem DPCHJ a.s. do DÚK (tyto karty nejsou označeny 
logem DÚK) 
 

Jednotlivé kategorie cestujících se označují: 

a) obyčejné, 

b) zlevněné (dítě 6-15 let, mládež 15-18 let, žák a student 18-26 let, osoba 65+ let), 

c) poloviční 
d) ZTP, 

e) ZTP/P, 

f) zaměstnanec Dopravce, 

g) v zóně 101 Ústí nad Labem též osoba přepravující dítě (děti) do věku 3 let, 

h) v zóně 101 Ústí nad Labem též důchodce (osoba od věku 62-65 let a osoba pobírající 
invalidní důchod III. stupně), člen spolku Český svaz bojovníků za svobodu; člen spolku 
Konfederace politických vězňů České republiky; člen spolku Svaz pomocných technických 
praporů České republiky PTP – vojenské tábory nucených prací (VTNP), občané uvedení v 
§ 29 odst. 2 písm. c) zákona o mimosoudních rehabilitacích,  

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

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

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

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

čl. 3. Druhy jízdného 

3.1. Druhy jízdného platící na celém území DÚK: 
a) obyčejné (plné) jízdné - cena za přepravu cestujícího, který neprokáže nárok na použití 

zlevněného nebo bezplatného jízdného podle podmínek stanovených Tarifem DÚK a SPP 
DÚK, za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „obyčejné“, 

b) zlevněné (zvláštní) jízdné - cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu dle 
podmínek stanovených Tarifem DÚK (zejména čl. 7) a SPP DÚK, toto zlevněné (zvláštní) 
jízdné existuje v následujících variantách: 

i. zlevněné jízdné - jízdné maximálně ve výši 25 % obyčejného (plného) jízdného, za 
toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „dítě 6-15“, „mládež 15-18 let, „žák a 
student 18-26 let“ a „osoba 65+let“ , tj.: 

 dítě od 6. – 15. roku (do dne, který předchází dni 15. narozenin), nárok na toto 
jízdné se neprokazuje, 

 mládež od 15 - 18 let, nárok na toto jízdné se prokazuje úředně vydaným platným 
identifikačním osobním dokladem, nebo žákovským průkazem, nebo studentským 
průkazem ISIC, 

 žáci a studenti od 18 – 26 let (do dne, který předchází dni 26. narozenin), nárok na 
toto jízdné se prokazuje platným žákovským průkazem, nebo platným studentským 
průkazem ISIC, 

 osoba 65+ let, nárok na toto jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie, 
nebo cestovním dokladem, nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním 
osobním dokladem. 

 

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

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

iii. zaměstnanecké - za toto jízdné se přepravují zaměstnanci Dopravců a jejich rodinní 
příslušníci dle podmínek uvedených v Tarifu DÚK,  

iv. poloviční jízdné – jízdné ve výši 50 % obyčejného (plného) jízdného, za toto jízdné 
se přepravuje kategorie cestujících „poloviční“, tj.: 

 rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci k návštěvě dětí zdravotně postižených, 
umístěných v ústavech; nárok na toto jízdné se prokazuje příslušným průkazem, 

c) bezplatná přeprava - nárok na bezplatnou přepravu mají:   
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i. děti do 6 let věku (bez omezení počtu děti)  
ii. jeden průvodce držitele průkazu ZTP/P,  
iii. vodicí, asistenční a služební psi. 

3.2. Zlevněné (zvláštní) jízdné nad rámec slev uvedených v odst. 1 písm. b) článku 3. tohoto 
Tarifu DÚK platné pouze v zóně 401 Teplice vydávané pouze dopravcem ARRIVA CITY 
s.r.o.: 
a) Na zlevněnou časovou jízdenku 7, 30 a 90 denní seniorskou 60-65 let mají v zóně Teplice 

nárok: 

i. cestující 60-65 let.  

b) Na zlevněnou časovou jízdenku 90 denní mají nárok příslušníci Městské policie Teplice a 
Policie ČR OŘ Teplice. 

c) Na zlevněnou přenosnou časovou jízdenku 365 denní mají nárok příslušníci Městské 
policie Teplice ve stejnokroji.  

d) Na zlevněnou časovou jízdenku 365 denní mají v zóně Teplice nárok členové Svazu 
bojovníku za svobodu, členové spolku Svaz pomocných technických praporů České 
republiky PTP – vojenské tábory nucených prací (VTNP), kteří se prokazují platným 
průkazem.  

3.3. Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku 
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 401 Teplice:   
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,  

b) doprovod dítěte do tří let věku (maximálně 1 osoba na 1 dítě). Doprovod dítěte musí 
prokázat věk dítěte občanským průkazem nebo cestovním pasem.  

3.4. Zlevněné (zvláštní) jízdné nad rámec slev uvedených v odst. 1 písm. b) článku 3. tohoto 
Tarifu DÚK platné pouze v zóně 101 Ústí nad Labem: 
a) jeden doprovod dítěte nebo dětí do věku 3 let; nárok na zlevněné jízdné je doprovod 

povinen prokázat věrohodným způsobem (např. průkazkou zdravotní pojišťovny pojištěnce 
- dítěte příslušné zdravotní pojišťovny, rodným listem či cestovním pasem dítěte);  

b) důchodce; nárok na toto zlevněné jízdné má: 

i. osoba, které byl přiznán invalidní důchod III. stupně, přičemž: 

 tato osoba je povinna prokázat nárok na zlevněné jízdné platným průkazem 
DPmÚL a slevovým kupónem v hodnotě 5 Kč se shodným číselným kódem, 
anebo pro tyto účely dokladem vydaným jiným dopravcem obsahujícím jméno, 
příjmení, datum narození, podobenku držitele, razítko a podpis oprávněného 
zaměstnance dopravce a druh přiznaného invalidního důchodu, 

 platnost slevového kupónu je omezena datem 30. 6. příslušného kalendářního 
roku; k tomuto datu je osoba povinna předložit v zákaznickém centru DPmÚL 
k nahlédnutí potvrzení příslušného pracoviště České správy sociálního 
zabezpečení o přiznání invalidního důchodu III. stupně na další období (toto 
potvrzení nesmí být starší 2 měsíce); při nedoložení potvrzení v požadovaném 
termínu ztrácí osoba pobírající invalidní důchod III. stupně nárok na vydání 
slevového kupónu pro další období; 

ii. osoba ve věku 62-65 let; tato osoba je při přepravě povinna prokázat svůj věk 
platným průkazem DPmÚL nebo průkazem s fotografií pro tyto účely vydaným 
jiným dopravcem příp. osobním dokladem (občanský průkaz, cestovní pas).  

3.5. Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku 
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 101 Ústí nad Labem:   
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a) držitelé průkazů ZTP a dále ZTP/P včetně vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky 
nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce 

b) osoby od dosažení věku 70 let s platným průkazem DPmÚL nebo průkazem jiného 
dopravce, nebo osobním dokladem, prokazujícím dosažený věk 70 let této osoby; 
bezplatná přeprava se nevztahuje na přepravu spoluzavazadel a psů přepravovaných bez 
schrány, které tato osoba přepravuje,  

c) strážníci Městské policie Ústí nad Labem a Trmice ve stejnokroji nebo na služební průkaz, 

d) držitelé průkazů vydaných Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu, 
Konfederací politických vězňů ČR, Sdružení bývalých politických vězňů ČR a Ústřední 
radou Svazu PTP-VTNP, s platným průkazem vydavatele; musí-li být nedílnou součástí 
platný kupón nebo známka na příslušné období je cestující povinen k průkazce předložit i 
tento kupón nebo známku,  

e) občané uvedení v § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 87/1991 Sb. za podmínek uvedených 
v Tarifu DPmÚL, tj. s platným průkazem DPmÚL a bezplatným časovým kupónem 
DPmÚL, který má shodný číselný kód s průkazem; platnost časového kupónu je časově 
omezena, 

f) policista Policie ČR ve stejnokroji. 

3.6. Zlevněné (zvláštní) jízdné nad rámec slev uvedených v odst. 1 písm. b) článku 3. tohoto 
Tarifu DÚK platné pouze v zóně 301 Děčín:   
a) Na zlevněnou časovou jízdenku 30, 90 a 365 denní na bázi BČK DÚK mají v zóně 301 

Děčín nárok členové Konfederace politických vězňů ČR. Na zlevněnou časovou jízdenku 
30, 90 a 365 denní na bázi BBK mají na linkách MAD Děčín nárok členové Konfederace 
politických vězňů ČR.  

3.7. Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku 
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 301 Děčín:   
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, 

b) strážníci Městské policie v Děčíně v uniformě, 

c) občané nad 70 let včetně, 

d) držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského. 

3.8. Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) a 
v odst. 7 článku 3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze na linkách MAD Děčín:   
a) asistenti prevence kriminality Městské policie v předepsaném stejnokroji a po předložení 

průkazu zaměstnance, 

b) pracovníci střediska městských služeb v pracovní dny od 6:00 do 15:00 po předložení 
průkazu, 

 

3.9. Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku 
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 461 Bílina: 
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, 

b) osoby od dosažení věku 70 let, které prokáží svůj věk a totožnost osobním dokladem, 

c) držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského,  

d) strážníci Městské policie Bílina v uniformě, 

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

3.11. Zlevněné (zvláštní) jízdné nad rámec slev uvedených v odst. 1 písm. b) článku 3. tohoto 
Tarifu DÚK platné pouze v zónách 501 Chomutov a 511 Jirkov a jejich vzájemnou relaci: 
a) Na zlevněnou časovou jízdenku 7 a 30 denní seniorskou SD na bázi BČK DÚK nebo BČK 

BUS KARTA a 90 či 365 denní seniorskou SD též na bázi BČK DÚK nebo BČK BUS 
KARTA mají nárok všichni občané ode dne, od kterého jim byl starobní důchod přiznán. 

3.12. Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku 
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zónách 501 Chomutov a 511 Jirkov a jejich vzájemné 
relaci:   
a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, včetně průvodce u ZTP/P a vodícího psa; vozíky pro invalidy 

držitelů průkazů ZTP a ZTP/P, 

b) člen spolku Český svaz bojovníků za svobodu; člen spolku Konfederace politických vězňů 
České republiky; člen spolku Svaz pomocných technických praporů České republiky PTP 
– vojenské tábory nucených prací (VTNP), 

c) osoby od dosažení věku 70 let s platným 365 denním časovým kupónem senior 70+ pouze 
na bázi BČK DÚK nebo BČK BUS KARTA, 

d) držitel Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského, držitel Zlatého kříže Českého 
červeného kříže 1., 2. a 3. Třídy, držitelé plakety Českého červeného kříže – dar života 
s platným 365 denním časovým kupónem dárce krve pouze na bázi BČK DÚK nebo BČK 
BUS KARTA, 

e) Strážníci Městské policie Chomutov ve službě v předepsaném služebním stejnokroji. 
Asistenti prevence kriminality při Městské policii Chomutov ve službě v předepsaném 
stejnokroji a po předložení průkazu. Strážníci Městské policie Jirkov ve službě 
v předepsaném stejnokroji a po předložení průkazu. 

 

 

3.14 Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku 
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 201 Most a 221 Litvínov:   
     

a) doprovod dítěte do 3 let věku (maximálně 1 osoba na 1 dítě). Doprovod dítěte musí 
prokázat věk dítěte občanským průkazem nebo cestovním pasem. 

b) strážníci městské policie Most v uniformě 
c) asistent prevence kriminality městské policie ve stejnokroji a po předložení průkazu 

 
 
 

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

 

4 Tarifní pravidla 
4.1 Tarif DÚK je zónově-relační a časový, tj. všechny jízdenky platí pouze v rozsahu zónové, relační 

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

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

4.3 Výše jízdného je uvedena v Ceníku jízdného DÚK, který je přílohou č. 1 tohoto Tarifu DÚK, 
a stanoví se podle: 

a) tarifní vzdálenosti, s (i) výjimkou jízdenky pro relace 501 Chomutov – 511 Jirkov a opačně, 
kde se zohledňuje tarif MHD jako v následujícím bodě b) a s (ii) výjimkou jízdenky dle Tarifu 
DÚK + VVO, která se stanoví ve zvláštní tabulce Ceníku jízdného DÚK; 

b)  typu zóny (v zónách 101 Ústí nad Labem, 301 Děčín, 401 Teplice, 461 Bílina, 501 
Chomutov, 511Jirkov a 371 Varnsdorf) platí zohledněné jednozónové jízdné, které 
zohledňuje tarif MHD), 

c) použitého druhu jízdného. 

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

4.5 Reklamace papírových jízdních dokladů (uplatnění práva z předplatní smlouvy) se uplatňuje u 
dopravce, u kterého byla jízdenka zakoupena. Cestující je povinen se při převzetí jízdenky 
přesvědčit, zda mu byla jízdenka vydána podle jeho požadavků a případnou reklamaci řešit 
ihned s prodejcem jízdenky, do 3 min od okamžiku prodeje jízdního dokladu. 

4.6 Reklamace jízdních dokladů na bázi BČK DÚK a transakcí z elektronické peněženky se 
provádí u vydavatele BČK DÚK (dopravce uvedeného na BČK DÚK).  

Použití BČK DÚK 
4.7 Při zakoupení jízdenky na bázi BČK DÚK cestující obdrží i papírový doklad o zaplacení - 

příjmový doklad. Jako jízdní doklad slouží elektronický zápis na BČK DÚK, kterým se cestující 
při případné kontrole musí prokázat. Příjmový doklad o zaplacení není jízdním dokladem, ale 
slouží pouze jako potvrzení o uskutečněné transakci, které je potřeba v případě reklamace či 
ztráty BČK DÚK předložit. 

4.8 Při jízdě mezi zónami s jízdenkou na bázi BČK DÚK lze zahájit jízdu v kterékoliv stanici výchozí 
zóny a jízdu ukončit v kterékoli stanici cílové zóny (s možným přestupem mezi spoji nebo 
dopravci). Vydávány jsou rovněž jednozónové jízdenky na bázi BČK DÚK pro jízdy mezi 
stanicemi jedné zóny. 

4.9 Jízdní doklady na bázi BČK DÚK ani elektronické prostředky na BČK DÚK není možné použít 
ve vlacích ČD, na linkách MHD Ústí nad Labem, na linkách MHD Most a Litvínov. Dopravce 
České dráhy a.s. a Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. částečně zapojení v DÚK 
akceptují pouze integrované jízdní doklady v papírové podobě. Dopravci provozující turistické 
linky vydávají a uznávají pouze jízdní doklady v papírové podobě i jízdní doklady na bázi BČK 
DÚK; BČK DÚK neprodávají - nejsou vydavateli BČK DÚK.  

Povolená cesta 

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

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

Jízda oklikou 
4.12 Jízda nepovolenou oklikou – je každá cesta cestujícího mimo Matici povolených cest 

uvedenou v příloze č. 4 SPP DÚK. V takovémto případě se cestující odbaví kombinací dvou 
či více jízdních dokladů dle tarifu DÚK, popř. tarifu dopravce za jízdné, na které prokáže nárok 
dle příslušného tarifu: 

a) bez přirážek v případě, že cestující předloží původní jízdenku a o vystavení nové jízdenky 
požádá v autobusové dopravě před zahájením jízdy, nejpozději neprodleně po nastoupení 
do vozidla, 

b) s přirážkou v případě, že cestující předloží na výzvu pověřené osoby dopravce původní 
jízdenku, ale o vystavení nové jízdenky sám nepožádá, v železniční dopravě se 
manipulační přirážka řídí dle smluvních přepravních podmínek daného dopravce. 

Jízda za cílovou zónu 
4.13 Při jízdě cestujícího za hranici cílové zóny je cestující odbaven: 

a) v případě pokračování jízdy dle Tarifu DÚK jízdenkou ze stávající cílové zóny do nové 
cílové zóny dle zásad uvedených v tomto Tarifu DÚK, 

b) v případě použití jiného tarifu za jízdné, na které prokáže nárok dle tarifu příslušného 
dopravce. Za nástupní stanici je považována poslední stanice v původní cílové zóně, ve 
které v souladu s platným jízdním řádem spoj zastavuje za účelem nástupu nebo výstupu 
cestujících. 

Odbavení ve vlacích a osobních pokladnách ČD  
4.14 ČD uznávají papírové jízdní doklady DÚK pouze mezi stanicemi na území Ústeckého kraje, 

v nichž spoje ČD na linkách a ve vyjmenovaných úsecích uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK 
v souladu s platným jízdním řádem zastavují za účelem nástupu nebo výstupu cestujících. Ve 
vyhlášených rychlících musejí cestující mít platnou jízdenku DÚK pro celou trasu ze stanice 
nástupu minimálně do následující stanice nebo do dalších následujících stanic, kde rychlík 
zastavuje.  

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

 
Odbavení ve vlacích GW Train a staničních prodejních místech 
4.16 Ve vlacích GW Train jsou uznávány a vydávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě a i na 

bázi BČK DÚK. GW Train ve vlacích nabíjí elektronické peněženky na BČK DÚK, nevydává 
vlastní BČK DÚK. Jízdní doklady lze zakoupit i ve staničních prodejních místech, jejichž seznam 
poskytuje dopravce na svých webových stránkách. V případě cesty mimo Ústecký kraj bude 
přednostně nabízen tarif a smluvní přepravní podmínky GW Train. 
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Jízda cestujícího mimo území DÚK 
4.17 V případě, že nástupní či cílová stanice cestujícího příp. obě dvě stanice leží mimo území 

DÚK, bude cestující odbaven podle tarifu dopravce a jeho smluvních přepravních podmínek, 
případně podle Tarifu DÚK + VVO (pokud se jedná o linku s prodejem této nabídky a rozsah 
nabídky umožňuje pokrytí cesty cestujícího).  

5 Jízdní doklady 
5.1 Ceny jízdenek se řídí Tarifem DÚK. 

Jízdenka pro jednotlivou jízdu  
5.2 Jízdenku pro jednotlivou jízdu lze zakoupit pouze ve formě papírové jízdenky, jízdenka je 

přestupní, platnost jízdenky je omezena zónovou, relační a časovou platností jízdenky. 

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

5.4 Časová platnost jízdenek pro jednotlivou jízdu počíná běžet okamžikem prodeje této jízdenky, 
a to i u jízdenek DÚK zakoupených u železničních dopravců. V případě papírových jízdenek 
vytištěných na ceninovém papíru DPMÚL s ochrannými prvky počíná časová platnost běžet 
v okamžiku označení jízdenky v označovači na linkách DpmÚL. V případě neoznačení jsou 
tyto jízdenky neplatné. Předprodej jízdenek pro jednotlivou jízdu mimo DPmÚL se neprovádí. 
V případě použití jízdenky na lodních linkách je nutné, aby jízdenky v okamžiku nástupní 
kontroly splňovaly podmínku minimálně 30 minut do konce své platnosti (v opačném případě 
nutno zakoupit novou jízdenku). 

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

5.6 Jízdenky DÚK pro jednotlivou jízdu platící na celém území Ústeckého kraje jsou vydávány pro 
tyto kategorie cestujících: 

a) obyčejné, 

b) zlevněné (obsahuje kategorie dítě 6-15 let, mládež 15-18 let, žák a student 18-26 
let, osoba 65+let), 

c) poloviční, 

d) ZTP (mimo jednotlivých jízdenek pro zóny s MHD), 

e) ZTP/P(mimo jednotlivých jízdenek pro zóny s MHD). 

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

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

  

Jednozónová jízdenka 
5.9 Jednozónová jízdenka platí pouze pro jízdy v rámci jedné zóny. Cena a časová platnost této 

jízdenky je uvedena v Ceníku jízdného DÚK jako jízdenka pro 0 tarifních jednic s výjimkou 
vybraných zón 101 Ústí nad Labem, 301 Děčín, 401 Teplice, 461 Bílina, 371 Varnsdorf, pro 
relaci 501 Chomutov a 511 Jirkov se zapojenou MHD, 201 Most, 221 Litvínov, 211 Komořany-
Záluží, pro které platí odlišné ceny a časové platnosti.  
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Částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro-Nisa-Ticket 
5.10 Částečně integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro-Nisa-Ticket je papírový jízdní doklad, 

které opravňují cestujícího nebo cestující k jízdám veřejnou osobní dopravou nebo k přepravě 
jízdního kola v rámci sítě DÚK pouze na vybraných linkách. Jízdenky platí od zakoupení do 
4:00 hod následujícího dne. Předprodej těchto jízdenek se neprovádí. Prodávají se ve 3 
variantách: 

a) pro jednoho cestujícího,  

b) pro až 5 cestujících bez rozdílu věku,  

c) pro jízdní kolo. 

Jízdenka Euro-Nisa-Ticket platí pouze na vybraných linkách DÚK:  

401 Ebersbach-Jiříkov-Rumburk-Krásná Lípa-Rybniště-Chřibská 

402 Varnsdorf-Chřibská-Česká Kamenice-Děčín 

403 Varnsdorf-Dolní Podluží-Chřibská,Krásné Pole 

405 Rumburk-Staré Křečany-Krásná Lípa-Doubice 

406 Lobendava-Dolní Poustevna 

407 Staré Křečany,Brtníky-Krásná Lípa-Varnsdorf  

408 Mikulášovice-Velký Šenov-Šluknov,Rožany 

409 Varnsdorf-Seifhennersdorf-Rumburk-V.Šenov/D.Poustevna 

410 Varnsdorf-Rumburk-Jiříkov-Šluknov-Velký Šenov-Lobendava,Severní 

 

L2    

 

V úseku Starý Šachov – Benešov nad Ploučnicí 

   L7   V úseku Rybniště – Varnsdorf – Varnsdorf pivovar Kocour 

   U8   V úseku Jedlová – Rumburk 

   U11 V úseku Úštěk - Dubičná 

(více o platnosti mimo DÚK viz:   

http://www.zvon.de/cz/Jednodenni-jizdenka-EURO-NEISSELIBNET/). 

 

Časové jízdenky 
5.11 Časové jízdenky jsou vydávány v papírové podobě a u vybraných dopravců i v elektronické 

podobě na bázi BČK DÚK.  

5.12 Časová jízdenka opravňuje v době své platnosti k libovolnému počtu jízd v obou směrech mezi 
zónami (relacemi), pro které byla zakoupena.  

5.13 Časové jízdenky vyjma jednodenní síťové jízdenky platí do 24:00 hodin posledního dne 
období, které je na nich vyznačeno. Platnost jízdenky nelze dodatečně měnit. 

5.14 K integrovaným a částečně integrovaným třicetidenním nebo devadesátidenním jízdenkám je 
přeprava zavazadla, nebo kola, nebo psa zdarma v časové a zónové platnosti vyjmenovaných 
kupónu.  

5.15 Časové jízdenky se v rámci DÚK vydávají v těchto variantách:  

a) integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka – jízdenka platí na celém území DÚK do 
4:00 hod následujícího dne,  

http://www.zvon.de/cz/Jednodenni-jizdenka-EURO-NEISSELIBNET/
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b) integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka Labe-Elbe – jízdenka platí na celém 
území DÚK a na území německého dopravního svazu VVO. Jízdenka platí do 4:00 hod 
následujícího dne, 

c) integrovaná papírová sedmidenní jízdenka – platnost jízdenky je omezena zónovou, 
relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif, 

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

e) (i) integrovaná papírová třicetidenní jízdenka – platnost jízdenky je omezena zónovou, 
relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,  

(ii) integrovaná papírová měsíční jízdenka (pouze v Tarifu DÚK + VVO) – platnost jízdenky 
je omezena zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má 
klouzavý tarif, (na rozdíl od třicetidenní jízdenky platí do stejného dne následujícího 
kalendářního měsíce) 

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

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

5.16 Časové jízdenky jsou vydávány pro tyto kategorie cestujících: 

a) Obyčejné (mimo jízdenky dle odstavce 5.14 b)), 

b) dítě 6 -15 let (mimo jízdenky dle odstavce 5.14 b)), 

c) mládež 15 -18 let (mimo jízdenky dle odstavce 5.14 b)), 

d) žák a student 18 - 26 let (mimo jízdenky dle odstavce 5.14 b)), 

e) osoba 65+ let (mimo jízdenky dle odstavce 5.14.b)), 

f) ZTP (pouze jednodenní síťová jízdenka dle odstavce 5.15 bodu a)), 

g) ZTP/P (pouze jednodenní síťová jízdenka dle odstavce 5.15 bodu a)), 

h) 1+2 (1 osoba bez omezení věku a max. dvě děti do 15 let), (pouze jízdenky dle odstavce 
5.16 bodu a) a b)), 

i) 2+4 (2 osoby bez omezení věku a max. čtyři děti do 15 let dle odstavce 5.16 bodu a) a 
b)),(pouze jízdenky dle odstavce 5.16 a) a b)), 

j) Max. 5 (max. pět osob bez omezení věku), (dle odstavce 5.16 bodu a) a b)).. 

5.17 Držitel zlevněné časové papírové jízdenky je povinen prokázat nárok na její použití: 

a) v případě časové jízdenky „dítě 6-15 let“ - úředně vydaným platným identifikačním osobním 
dokladem, nebo Žákovským průkazem 6 -15 let,  

b) v případě časové jízdenky „mládež 15-18 let“ - Žákovským průkazem 15 - 26 let, nebo 
úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii 
nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození, nebo studentským 
průkazem ISIC, 

c) v případě časové jízdenky „žák a student 18-26 let“ - Žákovským průkazem 15 - 26 let, 
nebo úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje 
fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození, nebo 
studentským průkazem ISIC, 

d) v případě časové jízdenky „osoba 65+ let“ – průkazem občana Evropské unie nebo 
cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním 
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dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a 
datum narození.  

e) v případě jednodenní síťové jízdenky ZTP a ZTP/P - průkazem ZTP a ZTP/P. 

5.18 Držitel zlevněné časové jízdenky nahrané na osobní BČK DÚK prokazuje nárok na její použití: 

a) profilem „dítě 6-15“ na osobní BČK DÚK, 

b) profilem „mládež 15-18“ na osobní BČK DÚK 

c) profilem „žák a student 18-26“ na osobní BČK DÚK, 

d) profilem „zaměstnanec dopravce“ 

e) profilem „osoba 65+ let“ 

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

g) profily „držitel Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského“, „člen Konfederace 
politických vězňů“ v případě zlevněného jízdného dle odst. 3.6 Tarifu DÚK platného pouze 
pro zónu 301 Děčín. 

h) profily „senior SD“, „senior 70+“, „držitel Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského“ dle 
odst. 3.11 a 3.12 Tarifu DÚK platného pouze pro zóny 501 Chomutov a 511 Jirkov, 

i) profilem „senior 70+“ pro zónu 371 Varnsdorf. 

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

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

5.21 Částečně integrované jízdní doklady (SMS jízdenky a časové kupóny vydané prostřednictvím 
aplikace SEJF) vydané DPmÚL dle Tarifu DÚK jsou uznávány v zóně 101 Ústí nad Labem a 
pouze u vybraných dopravců (na linkách PAD a MHD Ústí nad Labem tak, jak je uvedeno 
v příloze č. 2 SPP DÚK). Podmínky pro jejich výdej a platnost jsou uvedeny v příloze č. 4 Tarifu 
DÚK. 

5.22 Jízdenky pro přepravu na sezónních turistických linkách a lanové dráze vydané dle zvláštního 
tarifu DPmÚL nelze použít na linkách zapojených do systému DÚK, platí pouze pro dané linky 
DPmÚL.  

5.23 DPmÚL vydává integrované časové jízdenky nepřenosné - časové kupóny pouze pro tyto 
kombinace výchozích a cílových zón:  

 101 Ústí nad Labem - 101 Ústí nad Labem, 

 101 Ústí nad Labem - 121 Chlumec, 

 101 Ústí nad Labem - 122 Přestanov, 

Přepravné 
5.24 Spoluzavadla a psi (živá zvířata) jsou odbaveni přestupnými jízdními doklady dle ceníku 

přepravného s platností 60 min nebo s platností ode dne nákupu do 4:00 následujícího dne. 
V zóně 401 Teplice lze zakoupit i 90 denní jednozónovou jízdenku pro psa, tato jízdenka je 
nabízena pouze na bázi BČK. Jízdní doklady pro jízdní kola jsou nepřestupné, vyjma jízdenek 
Labe-Elbe a Euro-Nisa-Ticket. Ruční zavazadla jsou přepravována bezplatně. Bezplatně jsou 
přepravováni též vodící, asistenční a služební psi. Bližší podmínky k přepravě spoluzavazadel, 
dětských kočárků, jízdních kol, živých zvířat jsou uvedeny ve SPP DÚK. V případě zakoupení 
30 denního nebo 90 denního kupónu je přeprava kola/zavazadla nebo psa bezplatná v časové 
a zónové platnosti daného kupónu. V zóně 101 Ústí nad Labem na linkách MHD má držitel 
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časové jízdenky s 30 denním a delším obdobím platnosti nárok na bezplatnou přepravu 
jednoho zavazadla nebo 1 psa podléhající placení přepravného. 

 

6 Průkazy na slevu 
6.1 U slev z jízdného, u kterých je předepsán průkaz, se přiznává nárok na jejich použití pouze na 

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

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

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

7 Zlevněné (zvláštní) jízdné 
7.1 Zlevněné jízdné se vypočte z obyčejného jízdného dle pravidel uvedených v čl. 3. Nárok na 

zlevněné jízdné se přizná při zakoupení jízdenky ve výdejně jízdenek, ve vozidle autobusové 
dopravy i ve vlaku.  

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

7.3 Pokud cestující nemůže prokázat nárok na zlevněné jízdné předepsaným způsobem, zaplatí 
z výchozí do cílové zóny jízdné, na které prokáže nárok, nebo jízdné obyčejné. Cestující 
zaplatí k doplatku jízdného manipulační přirážku nebo přirážku k jízdnému dle SPP DÚK. 
K dodatečnému prokázání nároku na slevu nebo prokázání osobních údajů se nepřihlíží.  

7.4 Děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin) lze přepravovat ve vozidlech 
s výjimkou lodi jen s doprovodem osoby starší 10 let, přičemž cestující starší 10 let má právo 
přepravit s sebou bezplatně nejvýše dvě děti do 6. roku, není-li stanoveno v zónách s MHD 
jinak, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Děti do 6 let (tj. do dne, který 
předchází dni 6. narozenin) lze přepravovat na lodi jen s doprovodem osoby starší 15 let, 
přičemž cestující starší 15 let má právo přepravit s sebou bezplatně nejvýše dvě děti do 6. 
roku, pokud pro ně požaduje pouze jedno místo k sezení. Žádá-li cestující pro druhé dítě 
samostatné místo, zaplatí za ně, jakož i za každé další dítě do 6. roku, zlevněné jízdné pro 
kategorii „dítě 6-15 let“ podle Ceníku jízdného DÚK. Požaduje-li doprovod dítěte uplatnění 
bezplatné přepravy dítěte nebo dětí do 6 let dle podmínek Tarifu DÚK je doprovod dítěte na 
vyzvání řidiče nebo jiné dopravcem pověřené osoby povinen hodnověrným způsobem 
prokázat věk dítěte. Věk dítěte do 6 let lze prokázat předložením průkazu zdravotní pojišťovny 
dítěte, cestovním pasem dítěte, občanským průkazem dítěte, nebo předložením občanského 
průkazu zákonného zástupce, ve kterém je dítě zapsáno. Ve vybraných zónách s MHD (viz čl. 
3 Tarifu DÚK) je povolena přeprava dětí do 6 let bez omezení počtu dětí. 

Zlevněné (zvláštní) jízdné pro kategorii „dítě 6-15 let“ 
7.5 Dětem od 6 do 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin) je přiznáváno zlevněné jízdné 

„Zlevněné“ uvedené v Ceníku jízdného DÚK.  
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Zlevněné (zvláštní) jízdné pro kategorii „dítě 6-15 let“, „mládež 15-18 let“ a „žák a student 18-
26 let“ 
7.6 Není-li určeno jinak, pro kategorii „dítě 6-15 let“ (ve věku 6 – 15 let, tj. do dne, který předchází 

dni 15. narozenin) platí zlevněné jízdné „zlevněné“ uvedené v Ceníku jízdného DÚK. Pro 
kategorii „žák a student 18-26 let“ (žáci a studenti ve věku 18 – 26 let, tj. do dne, který 
předchází dni 26. narozenin) platí zlevněné jízdné „zlevněné“ uvedené v Ceníku jízdného 
DÚK.  

7.7 Není-li určeno jinak, pro kategorii „mládež 15-18 let“ (ve věku 15 – 18 let, tj. do dne, který 
předchází dni 18. narozenin) platí zlevněné jízdné „zlevněné“ uvedené v Ceníku jízdného 
DÚK. Pro kategorii „žák a student 18-26 let“ (žáci a studenti ve věku 18 – 26 let, tj. do dne, 
který předchází dni 26. narozenin) platí zlevněné jízdné „zlevněné“ uvedené v Ceníku jízdného 
DÚK.  

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

7.9 Žákovské průkazy vystavují a ověřují dopravci dle zásad uvedených v aktuálním Výměru MF 
uvedeném v preambuli tohoto tarifu a postupují dle Metodického pokynu pro poskytování 
žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní 
pravidelné autobusové osobní dopravě ze dne 10. srpna 2015 stanoveným Ministerstvem 
dopravy (č.j. 2/2015-410-TAR/x)  

7.10 Žákovský průkaz musí obsahovat následující údaje: 

 jméno, příjmení, datum narození,  

 aktuální fotografii žáka,  

 název a místo sídla školy (příp. místo konání praktického vyučování), razítko školy 
a podpis pověřeného zaměstnance školy, 

 místo trvalého pobytu žáka/studenta příp. jiného bydliště, než je uvedeno v jeho osobním 
dokladu, jestliže lze tuto skutečnost prokázat předložením rozhodnutí soudu upravujícím 
poměry péče o dítě nebo jiným úředním potvrzením o skutečném bydlišti, jako je povolení 
k trvalému pobytu, dlouhodobému pobytu za účelem studia, popřípadě místo koleje, 
internátu, domova mládeže, 

 způsob dojíždění (ponechaný či přeškrtnutý symbol „kladívka“ nebo symbol „So/Ne“), 
(přestože se v tarifu DÚK u časových jízdenek na toto nebere zřetel), 

 platnost; platí po dobu trvání školního/akademického roku, vyznačeného školou mimo 
měsíců červenec a srpen a pouze z míst a do míst v něm uvedených, 

 razítko a podpis pověřeného zaměstnance dopravce, který ověří totožnost držitele. 

Zlevněné (zvláštní) jízdné pro kategorii „ZTP, ZTP/P“ (držitele průkazů ZTP, ZTP/P) a přeprava 
jejich průvodců 
7.11 Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních 

předpisů a jsou držiteli platných průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu za zlevněné 
jízdné ZTP, ZTP/P podle Ceníku jízdného DÚK. 

7.12 Držitel platného průkazu ZTP/P má kromě nároku na zlevněné jízdné ještě nárok na: 

a) bezplatnou přepravu svého průvodce, průvodcem může být i vodící nebo asistenční pes, 

b) bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy, 

c) bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě. 
7.13 Funkci průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P 

a s výjimkou průvodce nevidomého, ani dítě mladší 10 let. 
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Zlevněné (zvláštní) jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě zdravotně 
postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR 
7.14 Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen “rodiče”) při jízdách k návštěvám dětí 

tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale nebo 
dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných v zařízení nebo škole v působnosti Ministerstva 
školství, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ústav“) 
mají nárok na zakoupení jednotlivé jízdenky za zlevněné (poloviční) jízdné „dítě 6-15 let“ podle 
Ceníku jízdného DÚK, které bude využito pro přepravu z místa trvalého bydliště do místa 
ústavu a zpět do výchozího místa. Zpáteční cesta musí být nastoupena nejpozději 
v následující den po uskutečněné návštěvě. 

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

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

7.17 Za neplatný se považuje průkaz, který obsahuje závady dle vyhlášky Ministerstva dopravy a 
spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu nebo: 

a) byl použit na jiné trase, než pro kterou platí, 

b) při jízdě zpět není ověřeno vykonání návštěvy dítěte, 

c) potvrzení návštěvy je provedeno před jejím vykonáním. 

Zlevněné (zvláštní) jízdné zaměstnanecké 
7.18 Zaměstnanecké jízdné je poskytováno pouze na bázi BČK DÚK (vyjma zaměstnaneckého 

jízdného DPmÚL, které je vydáváno na papíru). Na zlevněnou časovou jízdenku 365denní 
zaměstnaneckou mají nárok zaměstnanci těch dopravců, kteří jsou vydavateli BČK DÚK, (dále 
jen zaměstnanec) a jejich rodinní příslušníci, a to pouze po dobu trvání pracovního poměru 
mezi dopravcem a příslušným zaměstnancem.  

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

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

7.21 Za rodinného příslušníka zaměstnance se považují i tyto kategorie dětí: 

a) dítě osvojené zaměstnancem, 

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

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

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

7.22 Za druha (družku) zaměstnance se považuje osoba, která žije se zaměstnancem spolu ve 
společné domácnosti, a oba mají stejné trvalé bydliště. Jako svého druha (družku) může 
zaměstnanec určit pouze 1 osobu. 
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8 Obchodní nabídky DÚK 
8.1 Obchodní nabídky a změny obchodních nabídek musí být řádně vymezeny a předem 

zveřejněny na internetu, na vývěskách v železničních stanicích a ve vozidlech autobusové 
dopravy. Pokud není stanoveno jinak u jednotlivých nabídek, platí pro jejich použití ustanovení 
SPP DÚK a Tarifu DÚK. 

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

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

9 Přirážky a poplatky 
9.1 Výše přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu a za porušení Smluvních 

přepravních podmínek se řídí SPP DÚK. 

10 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 
10.1 Úplná verze Tarifu DÚK a Smluvních přepravních podmínek DÚK je k nahlédnutí v sídle 

administrátora DÚK, v informačních kancelářích dopravců a na webu www.dopravauk.cz. 

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

Tarif DÚK s účinností od 1. 4 . 2018 se zrušuje dnem nabytí účinnosti tohoto Tarifu DÚK. 

Tento Tarif DÚK nabývá účinnosti dnem 1.září  2018. 

 

Seznam příloh Tarifu DÚK (přílohy nejsou součástí smlouvy) 
Příloha č. 1: Ceník jízdného DÚK 

Příloha č. 2: Tarifní mapa DÚK  

Příloha č. 3: Matice tarifních jednic DÚK  

Příloha č. 4: Podmínky pro výdej a platnost SMS jízdenky a aplikace SEJF 



Ceník jednotlivého jízdného 

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

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

Obyčejné 
nad 15 let ZTP, ZTP/P Obyčejné 

nad 15 let ZTP, ZTP/P

0-2* 13 Kč         3 Kč        3 Kč               3 Kč       3 Kč        11,70 Kč    ##### 2,70 Kč         2,70 Kč       3,00 Kč          
3-4 15 Kč         3 Kč        3 Kč               3 Kč       3 Kč        13,50 Kč    ##### 2,70 Kč         2,70 Kč       3,00 Kč          
5-6 17 Kč         4 Kč        4 Kč               4 Kč       4 Kč        15,30 Kč    ##### 3,60 Kč         3,60 Kč       4,30 Kč          
7-8 19 Kč         4 Kč        4 Kč               4 Kč       5 Kč        17,10 Kč    ##### 3,60 Kč         3,60 Kč       4,80 Kč          
9-10 21 Kč         5 Kč        5 Kč               5 Kč       5 Kč        18,90 Kč    ##### 4,50 Kč         4,50 Kč       5,30 Kč          

11-12 23 Kč         5 Kč        5 Kč               5 Kč       6 Kč        20,70 Kč    ##### 4,50 Kč         4,50 Kč       5,80 Kč          
13-14 25 Kč         6 Kč        6 Kč               6 Kč       6 Kč        22,50 Kč    ##### 5,40 Kč         5,40 Kč       6,30 Kč          
15-16 27 Kč         6 Kč        6 Kč               6 Kč       7 Kč        24,30 Kč    ##### 5,40 Kč         5,40 Kč       6,80 Kč          
17-18 30 Kč         7 Kč        7 Kč               7 Kč       8 Kč        27,00 Kč    ##### 6,30 Kč         6,30 Kč       7,50 Kč          
19-20 32 Kč         8 Kč        8 Kč               8 Kč       8 Kč        28,80 Kč    ##### 7,20 Kč         7,20 Kč       8,00 Kč          
21-22 34 Kč         8 Kč        8 Kč               8 Kč       9 Kč        30,60 Kč    ##### 7,20 Kč         7,20 Kč       8,50 Kč          
23-24 36 Kč         9 Kč        9 Kč               9 Kč       9 Kč        32,40 Kč    ##### 8,10 Kč         8,10 Kč       9,00 Kč          
25-26 38 Kč         9 Kč        9 Kč               9 Kč       10 Kč      34,20 Kč    ##### 8,10 Kč         8,10 Kč       9,50 Kč          
27-28 40 Kč         10 Kč      10 Kč             10 Kč     10 Kč      36,00 Kč    ##### 9,00 Kč         9,00 Kč       10,00 Kč        
29-30 42 Kč         10 Kč      10 Kč             10 Kč     10 Kč      37,80 Kč    ##### 9,00 Kč         9,00 Kč       10,00 Kč        
31-32 44 Kč         11 Kč      11 Kč             11 Kč     11 Kč      39,60 Kč    ##### 9,90 Kč         9,90 Kč       11,00 Kč        
33-34 46 Kč         11 Kč      11 Kč             11 Kč     11 Kč      41,40 Kč    ##### 9,90 Kč         9,90 Kč       11,00 Kč        
35-36 49 Kč         12 Kč      12 Kč             12 Kč     12 Kč      44,10 Kč    ##### 10,80 Kč       10,80 Kč     12,00 Kč        
37-38 51 Kč         12 Kč      12 Kč             12 Kč     12 Kč      45,90 Kč    ##### 10,80 Kč       10,80 Kč     12,00 Kč        
39-40 53 Kč         13 Kč      13 Kč             13 Kč     13 Kč      47,70 Kč    ##### 11,70 Kč       11,70 Kč     13,00 Kč        
41-42 55 Kč         13 Kč      13 Kč             13 Kč     13 Kč      49,50 Kč    ##### 11,70 Kč       11,70 Kč     13,00 Kč        
43-44 57 Kč         14 Kč      14 Kč             14 Kč     14 Kč      51,30 Kč    ##### 12,60 Kč       12,60 Kč     14,00 Kč        
45-46 59 Kč         14 Kč      14 Kč             14 Kč     14 Kč      53,10 Kč    ##### 12,60 Kč       12,60 Kč     14,00 Kč        
47-48 61 Kč         15 Kč      15 Kč             15 Kč     15 Kč      54,90 Kč    ##### 13,50 Kč       13,50 Kč     15,00 Kč        
49-50 63 Kč         15 Kč      15 Kč             15 Kč     15 Kč      56,70 Kč    ##### 13,50 Kč       13,50 Kč     15,00 Kč        
51-55 69 Kč         17 Kč      17 Kč             17 Kč     17 Kč      62,10 Kč    ##### 15,30 Kč       15,30 Kč 17,00 Kč        
56-60 74 Kč         18 Kč      18 Kč             18 Kč     18 Kč      66,60 Kč    ##### 16,20 Kč       16,20 Kč 18,00 Kč        
61-65 75 Kč         18 Kč             -  Kč    18 Kč      67,50 Kč    -  Kč 16,20 Kč       -  Kč     18,00 Kč        
66-70 84 Kč         21 Kč      21 Kč             21 Kč     21 Kč      75,60 Kč    ##### 18,90 Kč       18,90 Kč 21,00 Kč        
71-75 90 Kč         22 Kč      22 Kč             22 Kč     22 Kč      81,00 Kč    ##### 19,80 Kč       19,80 Kč 22,00 Kč        
76-80 95 Kč         23 Kč      23 Kč             23 Kč     23 Kč      85,50 Kč    ##### 20,70 Kč       20,70 Kč     20,70 Kč        

nad 80

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

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

Obyčejné nad 
15 let Důchodce 62-65 Doprovod 

dítě -3 Zlevněné* Obyčejné nad 
15 let Důchodce 62-65 Doprovod 

dítě -3 Zlevněné*

101
Ústí nad Labem 18 Kč              10 Kč                  10 Kč         4 Kč            16,20 Kč        9,00 Kč              9,00 Kč       3,60 Kč                

45
 m

in

101
Ústí nad Labem 21 Kč              12 Kč                  12 Kč         5 Kč            18,90 Kč        10,80 Kč            10,80 Kč     4,50 Kč                

60
 m

in

101
Ústí nad Labem 80 Kč              40 Kč                  40 Kč         20 Kč          72,00 Kč        36,00 Kč            36,00 Kč     18,00 Kč             

1 
de

n*
*

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

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 101 Ústí nad Labem

Doplňkový prodej jízdenek u řidiče MHD (cena 
jízdného s přírážkou dle SPP DPmÚL)

Obyčejné 
nad 15 let 

SMS

Obyčejné 
nad 15 let 

SEJF

Důchodce 
62-65

Doprovod 
dítě - 3 Zlevněné*

Obyčejn
é nad 15 

let

Dítě 6-15 let ZTP-
ZTP/P $ 

Zlevněné*

Doprovod 
dítě -3 Zavazadlo pes

101
Ústí nad Labem 20 Kč           18 Kč        5,00 Kč        25 Kč# #  6 Kč 15 Kč        15 Kč#

60
 m

in

101
Ústí nad Labem 80 Kč           80 Kč        40 Kč       40 Kč        20,00 Kč      

1 
de

n*
*

** = platí ve vyznačený den a do následujícího dne do 04:00 hodin 
# = jízdenku lze využít pro přepravu do zón 121, 122, 171
$ = jízdenku lze využít pouze pro přepravu v zónách 121, 122, 171
*Zlevněné: Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC

Student 18-26: prokázání platným žákovský průkaz nebo platným studentským průkazem ISIC nebo 
Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem

12
0

m
in

18
0

m
in

24
0

m
in

Cestující využijí jednodenního časového jízdného síťového

Č
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á
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at
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st

 

Zlevněné* Zlevněné*

45 m
in

60 m
in

90 m
in

Zóna

Č
as

ov
á
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at
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st

 

Zóna

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

Č
as

ov
á

pl
at

no
st

 

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 101 Ústí nad Labem



Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 201 Most, 221 Litvínov a 212 Komořany-Záluží
Jednotlivé jízdné placené v hotovosti  (Kč)
(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

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

Obyčejné nad 
15 let Zlevněné* Obyčejné nad 

15 let Zlevněné*

201
Most 17 Kč              4 Kč          13,00 Kč        3,00 Kč       

45
 m

in

212 Komořany-
Záluží 17 Kč              4 Kč           13,00 Kč        3,00 Kč       

45
 m

in

221 Litvínov 17 Kč              4 Kč           13,00 Kč        3,00 Kč       

45
 m

in

221 Litvínov - 201 
Most 24 Kč              6 Kč           20,00 Kč        5,00 Kč       

90
 m

in

221 Litvínov - 212 
Komořany-Záluží, 201 
Most - 212 Komořany-

Záluží

21 Kč              5 Kč           17,00 Kč        4,00 Kč       

60
 m

in

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 301 Děčín

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

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

(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné 
nad 15 let

Zlevněné* Obyčejné 
nad 15 let

Zlevněné*

301
Děčín 20 Kč              5 Kč            15,00 Kč        4,50 Kč                45

 
m

in

301
Děčín 60 Kč              15 Kč          60,00 Kč        13,50 Kč             24

 
ho

d

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

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zónách 401 Teplice a 461 Bílina
Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč)

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

(jízdní doklady pouze v papírové podobě)
Obyčejné nad 

15 let Zlevněné* Obyčejné nad 
15 let Zlevněné*

401
Teplice 20 Kč              5 Kč            18,00 Kč        4,50 Kč                45

 
m

in

461
Bílina 10 Kč              2 Kč            9,00 Kč          1,80 Kč                45

 
m

in

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

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

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

Obyčejné 
nad 15 let

Zlevněné* Obyčejné 
nad 15 let

Zlevněné*

501
Chomutov 17 Kč           4 Kč          14,00 Kč           3,60 Kč                

45
 m

in

511 Jirkov 17 Kč           4 Kč          14,00 Kč           3,60 Kč                

45
 m

in

501-511
Chomutov-Jirkov 17 Kč           4 Kč          14,00 Kč        3,60 Kč                

45
 m

in

501-511
Chomutov-Jirkov 20 Kč           5 Kč          17,00 Kč        4,50 Kč                

60
 m

in
** Výše jízdného placeného bezkontaktními bankovními kartami (BBK) ve vozidlech DPCHJ a.s. na linkách MHD Chomutova a Jirkova odpovídají výši jízdného placeného hotovostí.

Ceník jednotlivého jízdného jednozónového v zóně 371 Varnsdorf
Zóna

Obyčejné 
nad 15 let Zlevněné* Obyčejné 

nad 15 let
Zlevněné*

371
Varnsdorf 12 Kč           3 Kč          10,80 Kč      2,70 Kč                

15
 m

in

371
Varnsdorf 15 Kč           3 Kč          13,50 Kč      2,70 Kč                

60
 m

in

*Zlevněné: Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC

Student 18-26: prokázání platný žákovský průkaz nebo platným studentským průkazem ISIC nebo 

Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem

ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P

Zóna

Č
as

ov
á

pl
at

no
st

 

Zóna

Č
as

ov
á

pl
at

no
st

 

Zóna

Č
as

ov
á
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at

no
st

 
Č

as
ov

á
pl

at
no

st
 

Jednotlivé jízdné placené hotovostí (Kč) Jednotlivé jízdné placené elektronickou peněženkou (Kč)

Č
as

ov
á

pl
at

no
st

 



Ceník přepravného 
Cena 

spoluzavazadlo, pes - 60 min 10 Kč           Přepravné placené hotovostně i z EP
spoluzavazadlo, pes - jednodenní do 4:00 následujícího dne 20 Kč           (pouze jízdní doklady v papírové podobě)
kolo - nepřestupné - platí pro 1 spoj 20 Kč           
Labe-Elbe jízdní kolo/pes - jednodenní do 04:00 následujícího dne, území DÚK a VVO 90 Kč           

Ceník jednodenního časového jízdného síťového
Jízdné placené hotovostně i z el. peněženky (jízdní doklad pouze v papírové podobě) Cena

Obyčejné nad 15 let 130 Kč
Zlevněné* 32 Kč
ZTP, ZTP/P 32 Kč
1+2                              (1 osoba bez omezení věku a max. dvě děti do 15 let) 160 Kč
2+4                              (2 osoby bez omezení věku a  maximálně 4 děti do věku 15 let) 220 Kč
Max. 5                         (max. 5 osob bez určení věku) 330 Kč
Labe-Elbe 1+2          (1 osoba bez omezení věku a max. dvě děti do 15 let, území DÚK+VVO) 270 Kč
Labe-Elbe 2+4          (2 osoby bez omezení věku a  maximálně 4 děti do věku 15 let, území DÚK+VVO) 380 Kč
Labe-Elbe Max. 5     (max. 5 osob bez určení věku, území DÚK+VVO) 580 Kč
*Zlevněné: Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC

Student 18-26: prokázání platný žákovský průkaz nebo platným studentským průkazem ISIC nebo 

Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem

ZTP, ZTP/P: nutný průkaz ZTP nebo ZTP/P

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

Ceník jednodenních síťových jízdenek Euro-Nisa-Ticket
jízdenky pouze v papírové podobě, lze platit hotovostí i z elektronické peněženky a platí v den nákupu a do následujícího dne do 04:00 hodin

Euro-Nisa-Ticket
Pro 1 osobu 160 Kč
Pro 2-5 osob 320 Kč
Jízdní kolo 90 Kč



Ceník časového jízdného
Sedmidenní (Kč) Třicetidenní (Kč) Devadesátidenní (Kč) 365 denní (Kč)

jízdní doklady v papírové podobě i na bázi 
BČK DÚK, 

lze platit hotovostí i elektronickou 
peněženkou BČK DÚK

jízdní doklady v papírové podobě i na 
bázi BČK DÚK, 

lze platit hotovostí i elektronickou 
peněženkou BČK DÚK

jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK, 
lze platit hotovostí i elektronickou 

peněženkou BČK DÚK

pouze na bázi BČK 
DÚK placené 

hotovostí nebo z 
elektronické 

peněženky BČK 
DÚK

Obyčejné nad 15 
let

Obyčejné 
nad 15 let

Obyčejné nad 
15 let Zaměstnanecké

0-2 98 Kč                     23 Kč         23 Kč         338 Kč      78 Kč        78 Kč           910 Kč           210 Kč         210 Kč           182 Kč                     
3-4 113 Kč                   23 Kč         23 Kč         390 Kč      78 Kč        78 Kč           1 050 Kč        210 Kč         210 Kč           210 Kč                     
5-6 128 Kč                   30 Kč         30 Kč         442 Kč      104 Kč      104 Kč         1 190 Kč        280 Kč         280 Kč           238 Kč                     
7-8 143 Kč                   30 Kč         30 Kč         494 Kč      104 Kč      104 Kč         1 330 Kč        280 Kč         280 Kč           266 Kč                     

9-10 158 Kč                   38 Kč         38 Kč         546 Kč      130 Kč      130 Kč         1 470 Kč        350 Kč         350 Kč           294 Kč                     
11-12 173 Kč                   38 Kč         38 Kč         598 Kč      130 Kč      130 Kč         1 610 Kč        350 Kč         350 Kč           322 Kč                     
13-14 188 Kč                   45 Kč         45 Kč         650 Kč      156 Kč      156 Kč         1 750 Kč        420 Kč         420 Kč           350 Kč                     
15-16 203 Kč                   45 Kč         45 Kč         702 Kč      156 Kč      156 Kč         1 890 Kč        420 Kč         420 Kč           378 Kč                     
17-18 225 Kč                   53 Kč         53 Kč         780 Kč      182 Kč      182 Kč         2 100 Kč        490 Kč         490 Kč           420 Kč                     
19-20 240 Kč                   60 Kč         60 Kč         832 Kč      208 Kč      208 Kč         2 240 Kč        560 Kč         560 Kč           448 Kč                     
21-22 255 Kč                   60 Kč         60 Kč         884 Kč      208 Kč      208 Kč         2 380 Kč        560 Kč         560 Kč           450 Kč                     
23-24 270 Kč                   68 Kč         68 Kč         936 Kč      234 Kč      234 Kč         2 520 Kč        630 Kč         630 Kč           450 Kč                     
25-26 285 Kč                   68 Kč         68 Kč         988 Kč      234 Kč      234 Kč         2 660 Kč        630 Kč         630 Kč           450 Kč                     
27-28 300 Kč                   75 Kč         75 Kč         1 040 Kč   260 Kč      260 Kč         2 800 Kč        700 Kč         700 Kč           450 Kč                     
29-30 315 Kč                   75 Kč         75 Kč         1 092 Kč   260 Kč      260 Kč         2 940 Kč        700 Kč         700 Kč           450 Kč                     
31-32 330 Kč                   83 Kč         83 Kč         1 144 Kč   286 Kč      286 Kč         3 080 Kč        770 Kč         770 Kč           450 Kč                     
33-34 345 Kč                   83 Kč         83 Kč         1 196 Kč   286 Kč      286 Kč         3 220 Kč        770 Kč         770 Kč           450 Kč                     
35-36 368 Kč                   90 Kč         90 Kč         1 274 Kč   312 Kč      312 Kč         3 430 Kč        840 Kč         840 Kč           450 Kč                     
37-38 383 Kč                   90 Kč         90 Kč         1 326 Kč   312 Kč      312 Kč         3 570 Kč        840 Kč         840 Kč           450 Kč                     
39-40 398 Kč                   98 Kč         98 Kč         1 378 Kč   338 Kč      338 Kč         3 710 Kč        910 Kč         910 Kč           450 Kč                     
41-42 413 Kč                   98 Kč         98 Kč         1 430 Kč   338 Kč      338 Kč         3 850 Kč        910 Kč         910 Kč           450 Kč                     
43-44 428 Kč                   105 Kč       105 Kč       1 482 Kč   364 Kč      364 Kč         3 990 Kč        980 Kč         980 Kč           450 Kč                     
45-46 443 Kč                   105 Kč       105 Kč       1 534 Kč   364 Kč      364 Kč         4 130 Kč        980 Kč         980 Kč           450 Kč                     
47-48 458 Kč                   113 Kč       113 Kč       1 586 Kč   390 Kč      390 Kč         4 270 Kč        1 050 Kč      1 050 Kč        450 Kč                     
49-50 473 Kč                   113 Kč       113 Kč       1 638 Kč   390 Kč      390 Kč         4 410 Kč        1 050 Kč      1 050 Kč        450 Kč                     

nad 50 (síťové) 488 Kč                   360 Kč       180 Kč       1 690 Kč   1 248 Kč   624 Kč         4 550 Kč        3 360 Kč      1 680 Kč        450 Kč                     

Tarifní jednice Sedmidenní (Kč) Třicetidenní (Kč) Devadesátidenní (Kč) Roční (Kč)

jízdní doklady v papírové podobě i na bázi 
BČK DÚK, 

lze platit hotovostí i elektronickou 
peněženkou BČK DÚK

jízdní doklady v papírové podobě i na 
bázi BČK DÚK, 

lze platit hotovostí i elektronickou 
peněženkou BČK DÚK

jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK, 
lze platit hotovostí i elektronickou 

peněženkou BČK DÚK

pouze na bázi BČK 
DÚK placené 

hotovostí nebo z 
elektronické 

peněženky BČK 
DÚK

Obyčejné nad 15 
let Zlevněné* Obyčejné 

nad 15 let Zlevněné* Obyčejné nad 
15 let Zlevněné* Zaměstnanecké

jednozónové
101 Ústí n. L. 158 Kč                   39 Kč         535 Kč      133 Kč         1 395 Kč        348 Kč           279 Kč                     

jednozónové
201 Most 120 Kč                   30 Kč         400 Kč      100 Kč         1 080 Kč        270 Kč           200 Kč                     

jednozónové 211 
Komořany-Záluží 120 Kč                   30 Kč         400 Kč      100 Kč         1 080 Kč        270 Kč           200 Kč                     

jednozónové 221 
Litvínov 120 Kč                   30 Kč         400 Kč      100 Kč         1 080 Kč        270 Kč           200 Kč                     

relační 201 Most-
221 Litvínov 170 Kč                   40 Kč         600 Kč      150 Kč         1 600 Kč        400 Kč           200 Kč                     

relační 212 
Komořany-Záluží-

211 Litvínov
150 Kč                   35 Kč         520 Kč      130 Kč         1 400 Kč        350 Kč           200 Kč                     

relační 201 Most-
211 Komořany-

Záluží
150 Kč                   35 Kč         520 Kč      130 Kč         1 400 Kč        350 Kč           200 Kč                     

jednozónové 
301 Děčín** 135 Kč                   33 Kč         490 Kč      122 Kč         1 290 Kč        322 Kč           250 Kč                     

jednozónové
371 Varnsdorf 75 Kč                     18 Kč         260 Kč      65 Kč           700 Kč           175 Kč           140 Kč                     

jednozónové 
401 Teplice 150 Kč                   37 Kč         530 Kč      132 Kč         1 260 Kč        315 Kč           266 Kč                     

jednozónové
461 Bílina 75 Kč                     18 Kč         260 Kč      65 Kč           700 Kč           175 Kč           140 Kč                     

jednozónové
501 Chomutov 143 Kč                   35 Kč         530 Kč      132 Kč         1 470 Kč        367 Kč           266 Kč                     

jednozónové
511 Jirkov 143 Kč                   35 Kč         494 Kč      123 Kč         1 330 Kč        332 Kč           266 Kč                     

relační
501 Chom.-511 Jirk. 143 Kč                   35 Kč         530 Kč      132 Kč         1 510 Kč        377 Kč           266 Kč                     

*Zlevněné: Děti a mládež 6-18 let: od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním průkazem nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC

Student 18-26: prokázání platný žákovský průkaz nebo platným studentským průkazem ISIC nebo 

Senioři nad 65 let: prokazování osobním průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem

** jednozónové časové jízdenky pro zónu Děčín lze ukládat též na bezkontaktní bankovní karty (BBK) a karty DPMD,a.s. vydané před zapojením 

Tarifní jednice

Zlevněné* Zlevněné* Zlevněné*

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



Ceník ostatních jednozónových časových jízdenek platných v zóně 101 Ústí nad Labem*

98 Kč       
125 Kč     
286 Kč     
350 Kč     
100 Kč     
761 Kč     
905 Kč     

4 845 Kč  

4 000 Kč   
1 000 Kč   

4 000 Kč
1 000 Kč

365 denní obyčejná (relace 201-221) 6 000 Kč
365 denní zlevněná (relace 201-221 1 500 Kč
365 denní obyčejná (relace 211-221) 5 000 Kč

1 250 Kč
5 000 Kč
1 250 Kč

Ceník ostatních jednozónových časových jízdenek platných v zóně 401 Teplice

7 denní seniorská 60-65 130 Kč      jízdní doklady 
30 denní seniorská 60-65 440 Kč      lze platit hotovostí i el. peněženkou BČK DÚK
90 denní seniorská 60-65 1 020 Kč   
90 denní seniorská 70+ 500 Kč      
90 denní pro Městskou policii Teplice, Policie ČR OŘ Teplice 1 100 Kč   
90 denní pro přepravu psa 760 Kč      
365 denní seniorská 70+  1 100 Kč   pouze jízdní doklady na bázi BČK DÚK,
365 denní zlevněná pro členy Svazu bojovníku za svobodu, lze platit hotovostí i el. peněženkou BČK DÚK
Konfederace politických  vězňů a Svazu PTP 500 Kč      
365 denní přenosné pro Městskou policii Teplice 830 Kč      

7 denní seniorská SD 30 Kč        jízdní doklady na bázi BČK DÚK
30 denní seniorská SD 100 Kč      
90 denní seniorská SD 285 Kč      
365 denní seniorská SD 1 000 Kč   
* Relační časové jízdenky pro zóny 501 Chomutov a 511 Jirkov lze ukládat též na původní kartu BUS KARTA. Bližší informace podá dopravce DPCHJ, a. s.

7 denní obyčejné - J (časový kupón pro osobu přepravující dítě do věku 3 let)

90 denní obyčejné - J (časový kupón pro osobu přepravující dítě do věku 3 let)
365 denní obyčejné nad 15 let

7 denní obyčejné - D (časový kupón pro důchodce 62-65)

30 denní obyčejné - D (časový kupón pro důchodce 62-65)
30 denní obyčejné - J (časový kupón pro osobu přepravující dítě do věku 3 let)
30 denní obyčejné - N (časový kupón zlevněný)
90 denní obyčejné - D (časový kupón pro důchodce 62-65)

365 denní obyčejná (relace 201-211)
365 denní zlevněná (relace (201-211)

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

* všechny časové jízdenky jsou buď v papírové 
podobě nebo v el. podobě zakoupené v aplikaci 
SEJF. Papírové jízdenky jsou složeny z průkazu 

dopravce a časového kupónu, číselný kód průkazu 
musí být identický s číselným kódem na časovém 
kupónu. Časové jízdenky SEJF jsou složeny z el. 

časového kupónu a el. průkazu s fotografií.

Ceník ostatních časových jízdenek platných v zóně 201 Most

Ceník ostatních časových jízdenek platných v zónách 221 Litvínov

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

Ceník ostatních relačních časových jízdenek platných v zónách 501 Chomutov, 511 Jirkov a v jejich vzájemné relaci*

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

365 denní zlevněné

365 denní zlevněná (relace 211-201)

365 denní obyčejné nad 15 let

365 denní obyčejné nad 15 let
365 denní zlevněné

Ceník ostatních časových jízdenek platných v relacích 201 Most - 211 Komořany-Záluží, 201 Most - 221 Litvínov,  201 Most - 211 Komořany-
Záluží



Ceník Tarifu DÚK + VVO*
Jednotlivé
Z tarifu DÚK Do tarifu VVO

Altenberg (63) 40 Kč 30 Kč
Dippoldiswalde 60
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63) 30 Kč 24 Kč
Dippoldiswalde 60
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63) 24 Kč 21 Kč
Dippoldiswalde 60
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum

Jednotlivé
Z tarifu VVO Do tarifu DÚK

Teplice (401) 4,10 € 2,90 €
Dubí (421) 3,50 € 2,40 €
Dubí/Cínovec (423) 3,10 € 2,10 €
Teplice (401) 6,20 € 4,30 €
Dubí (421) 5,50 € 3,70 €
Dubí/Cínovec (423) 5,20 € 3,50 €
Teplice (401) 8,20 € 5,70 €
Dubí (421) 7,50 € 5,10 €
Dubí/Cínovec (423) 7,20 € 4,90 €
Teplice (401) 10,30 € 7,20 €
Dubí (421) 9,60 € 6,60 €
Dubí/Cínovec (423) 9,20 € 6,30 €

* směr VVO – prodej pouze v Kč, směr DÚK prodej v EUR

Obyčejné 
nad 15 let Dítě 6-15 let

Te
pl

ic
e 

(4
01

)

100 Kč 80 Kč

110 Kč 90 Kč

130 Kč 100 Kč

D
ub

í (
42

1) 90 Kč 74 Kč

100 Kč 84 Kč

120 Kč 94 Kč

D
ub

í/C
ín

ov
ec

 
(4

23
)

84 Kč 71 Kč

94 Kč 81 Kč

114 Kč 91 Kč

Obyčejné 
nad 15 let Dítě 6-15 let

Altenberg (63)

Dippoldiswalde 
60 Bad 
Gottleuba (71)

Freital (61)        
Pirna (70)

Dresden (10) 
Verbundraum



Ceník Tarifu DÚK + VVO*
Sedmidenní Sedmidenní
Z tarifu DÚK Do tarifu VVO Z tarifu VVO Do tarifu DÚK

Altenberg (63) 698 Kč 442 Kč Teplice (401) 25,80 € 16,40 €
Dippoldiswalde (60) Dubí (421) 22,80 € 15,30 €
Bad Gottleuba (71) Dubí/Cínovec (423) 21,10 € 14,40 €
Freital (61) Teplice (401) 40,20 € 27,20 €
Pirna (70) Dubí (421) 37,20 € 26,10 €
Dresden (10) Dubí/Cínovec (423) 35,50 € 25,20 €
Verbundraum Teplice (401) 56,10 € 39,10 €
Altenberg (63) 616 Kč 412 Kč Dubí (421) 53,10 € 38,00 €
Dippoldiswalde (60) Dubí/Cínovec (423) 51,40 € 37,10 €
Bad Gottleuba (71) Teplice (401) 71,30 € 50,40 €
Freital (61) Dubí (421) 68,30 € 49,30 €
Pirna (70) Dubí/Cínovec (423) 66,60 € 48,40 €
Dresden (10)
Verbundraum
Altenberg (63) 571 Kč 389 Kč
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum

Měsíční Měsíční
Z tarifu DÚK Do tarifu VVO Z tarifu VVO Do tarifu DÚK

Altenberg (63) 2 084 Kč 1 266 Kč Teplice (401) 77,20 € 46,90 €
Dippoldiswalde (60) Dubí (421) 66,60 € 43,00 €
Bad Gottleuba (71) Dubí/Cínovec (423) 60,80 € 40,20 €
Freital (61) Teplice (401) 117,40 € 77,00 €
Pirna (70) Dubí (421) 106,80 € 73,10 €
Dresden (10) Dubí/Cínovec (423) 101,00 € 70,30 €
Verbundraum Teplice (401) 161,40 € 109,90 €
Altenberg (63) 1 798 Kč 1 162 Kč Dubí (421) 150,80 € 106,00 €
Dippoldiswalde (60) Dubí/Cínovec (423) 145,00 € 103,20 €
Bad Gottleuba (71) Teplice (401) 203,90 € 141,90 €
Freital (61) Dubí (421) 193,30 € 138,00 €
Pirna (70) Dubí/Cínovec (423) 187,50 € 135,20 €
Dresden (10) * směr VVO – prodej pouze v Kč, směr DÚK prodej v EUR
Verbundraum
Altenberg (63) 1 642 Kč 1 084 Kč
Dippoldiswalde (60)
Bad Gottleuba (71)
Freital (61)
Pirna (70)
Dresden (10)
Verbundraum

Obyčejné nad 
15 let Dítě 6-15 let

Te
pl

ic
e 

(4
01

)

1 086 Kč 734 Kč

1 516 Kč 1 055 Kč

1 926 Kč 1 360 Kč

D
ub

í (
42

1) 1 004 Kč 704 Kč

1 434 Kč 1 025 Kč

1 844 Kč 1 330 Kč

D
ub

í/C
ín

ov
ec

 
(4

23
)

959 Kč 681 Kč

1 389 Kč 1 002 Kč

1 799 Kč 1 307 Kč

Obyčejné 
nad 15 let

Dítě 6-15 
let

Altenberg (63)

Dippoldiswalde 
(60) Bad 
Gottleuba (71)

Freital (61)        
Pirna (70)

Dresden (10) 
Verbundraum

Obyčejné nad 
15 let

Dítě 6-15 let

Te
pl

ic
e 

(4
01

)

3 170 Kč 2 079 Kč

4 358 Kč 2 967 Kč

5 505 Kč 3 831 Kč

D
ub

í (
42

1) 2 884 Kč 1 975 Kč

4 072 Kč 2 863 Kč

5 219 Kč 3 727 Kč

D
ub

í/C
ín

ov
ec

 
(4

23
) 2 728 Kč 1 897 Kč

3 916 Kč 2 785 Kč

5 063 Kč 3 649 Kč

Obyčejné 
nad 15 let

Dítě 6-15 
let

Altenberg (63)

Dippoldiswalde 
(60) Bad 
Gottleuba (71)

Freital (61)        
Pirna (70)

Dresden (10) 
Verbundraum



Dodatek č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby 
 

 
I. 

 Subjekty smlouvy 
 
 
 
1. Statutární město Děčín 
sídlem: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV 
jehož jménem jedná: Jaroslav Hrouda, primátor 
IČ: 00261238 
DIČ: CZ00261238 (plátce DPH) 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 19-921402389/0800 
(dále jen „město“) 
 
 
2. Dopravní podnik města Děčína, a. s. 
sídlem: Dělnická 106, Děčín VI, 
jejímž jménem jednají: Ing. Martin Weiss, předseda představenstva 
                                             Jiří Štajner, člen představenstva 
zapsaná v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 651 
IČ: 62240935 
DIČ: CZ62240935 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín 
číslo účtu: 3408-431/0100 
(dále jen „dopravce“) 
 
 

II. 
Úvodní ustanovení  

 
1. Dne 1. 7. 2015 nabyla účinnosti Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících na území 
statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby uzavřená mezi městem a dopravcem (dále 
jen Smlouva o veřejných službách). 
 
2. V souladu s čl. XIII. bod 2 Smlouvy o veřejných službách, který stanoví, že lze tuto smlouvu 
měnit pouze číslovanými dodatky na základě dohody stran, které za město schvaluje zastupitelstvo 
města a za dopravce představenstvo, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o veřejných 
službách dodatkem č. 6 následujícího znění. 
 

III. 
Kompenzace na rok 2019 

 
1. Dopravce bere na vědomí, že skutečná kompenzace za období roku 2019 poskytovaná městem 
dopravci na základě Smlouvy o veřejných službách bude dle rozhodnutí zastupitelstva města 
č. ZM 18 09 04 01 ze dne 13.12.2018 ve výši 70 000 000,00 Kč, přičemž konečná výše skutečné 
kompenzace se ještě může změnit v závislosti na výsledcích hospodaření dopravce. 
Součástí dodatku je příloha č. 6 – Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu a 
příloha č. 8 - Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace. 



 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek ke Smlouvě o veřejných službách je účinný po dobu účinnosti Smlouvy o 
spolupráci mezi městem a Ústeckým krajem. 
 
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením č. ZM  xx ze dne xx. 
 
3. Tento dodatek existuje ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze stran obdrží po 2 
vyhotoveních. 
 
4. Strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách řádně přečetly a s 
jeho obsahem souhlasí. 
 
5. Platnost dodatku nastává dnem podpisu obou smluvních stran. 
 
Příloha  -   Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu  

- Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace  
 
 
 V Děčíně dne……………..     V Děčíně dne…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za statutární město Děčín:     Za Dopravní podnik města Děčína a. s.: 
 
 
 
 
…………………………….     ……………………………… 
 









MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 04 15

Název:
Informace o přípravě Plavebního stupně Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál týkající se aktuálních informací při přípravě Plavebního 
stupně Děčín a tento

bere na vědomí

a

pověřuje

primátora statutárního města Děčín pana Jaroslava Hroudu k jednání s ministrem dopravy ČR a ministrem 
životního prostředí ČR o realizaci stavby Plavební stupeň Děčín, která je v nově připravované územně 
plánovací dokumentaci města Děčín označena pod kódem záměru Z - 237 a je vedena jako veřejně 
prospěšná stavba VPS-5, s navrhovaným způsobem využití DV - plocha pro vodní dopravu o velikosti cca 49 
tisíc m2 pro umístění jednotlivých staveb a

vyzývá

premiéra ČR Andreje Babiše, aby projednal s ministrem dopravy ČR a ministrem životního prostředí ČR 
urychlenou realizaci stavby Plavebního stupně Děčín, ke které již v minulosti opakovaně dalo Zastupitelstvo 
města Děčín i Zastupitelstvo Ústeckého kraje souhlasné stanovisko.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
1) pověřit primátora statutárního města Děčín pana Jaroslava Hroudu k jednání s ministrem dopravy ČR a 
ministrem životního prostředí ČR o realizaci stavby Plavební stupeň Děčín, která je v nově připravované 
územně plánovací dokumentaci města Děčín označena pod kódem záměru Z - 237 a je vedena jako veřejně 
prospěšná stavba VPS-5, s navrhovaným způsobem využití DV - plocha pro vodní dopravu o velikosti cca 49 
tisíc m2 pro umístění jednotlivých staveb.
2) vyzvat premiéra ČR Andreje Babiše, aby projednal s ministrem dopravy ČR a ministrem životního prostředí 
ČR urychlenou realizaci stavby Plavebního stupně Děčín, ke které již v minulosti opakovaně dalo 
Zastupitelstvo města Děčín i Zastupitelstvo Ústeckého kraje souhlasné stanovisko.

Cena: 0,00
Návrh postupu:          



Důvodová zpráva:
Rekapitulace procesu EIA:

 Dne 7. 10. 2005 obdrželo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen „zákon“), oznámení záměru zpracované v 
rozsahu přílohy č. 3 k zákonu. Dne 20. 10. 2005 bylo zahájeno zjišťovací řízení a oznámení záměru bylo 
rozesláno ke zveřejnění a vyjádření dotčeným územně samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům a 
Spolkové republice Německo jako dotčenému státu. Dne 13. 12. 2005 vydalo MŽP závěr zjišťovacího řízení, 
ve kterém byly specifikovány oblasti, které je nutné v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen 
„dokumentace“) zpracovat. Dne 24. 8. 2010 obdrželo MŽP podle § 8 zákona dokumentaci, která byla dne 2. 9. 
2010 rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům a Spolkové 
republice Německo jako dotčenému státu ke zveřejnění a k vyjádření. Statutární město Děčín se vyjádřilo 
prostřednictvím písemnosti primátora Ing. Vladislava Rašky, který byl pověřen usnesením č. ZM 10 07 10 20 
ze dne 23. 9. 2010, které schválilo variantu 1B - Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními 
opatřeními (viz příloha č. 1). Dopisem ze dne 27. 10. 2010 byl pověřen zpracováním posudku o vlivech 
záměru na životní prostředí (dále jen „posudek“) RNDr. Tomáš Bajer, CSc. K předložené dokumentaci 
obdrželo MŽP množství vyjádření, podnětů a připomínek, které obsahovaly nesouhlas s kvalitou dokumentace 
a žádosti na informace, které bylo nezbytné do dokumentace záměru doplnit, a to včetně požadavků 
zpracovatele posudku. Na základě výše uvedeného dne 23. 5. 2011 MŽP vrátilo dokumentaci oznamovateli k 
dopracování a zároveň uvedlo požadavky, které bylo nezbytné zohlednit. Dne 31. 1. 2012 obdrželo MŽP podle 
§ 8 zákona doplněnou a přepracovanou dokumentaci (tzv. „doplněk dokumentace“), který byl dne 10. 2. 2012 
rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům a Spolkové republice 
Německo jako dotčenému státu ke zveřejnění a k vyjádření. Statutární město Děčín se vyjádřilo 
prostřednictvím písemnosti primátora Františka Pelanta, který byl pověřen usnesením zastupitelstva č. ZM 12 
02 04 14 ze dne 23. 2. 2012 (viz příloha č.1). K předloženému doplňku dokumentace obdrželo MŽP opět řadu 
vyjádření, podnětů a připomínek, které opakovaně upozorňovaly na informace a skutečnosti, jež nebyly ani při 
zpracování doplňku dokumentace zohledněny a doplněny. MŽP obdrželo rovněž od zpracovatele posudku 
písemné doporučení pro vrácení dokumentace k doplnění chybějících aspektů, které byly požadovány již v 
předcházejícím kroku procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí a bez kterých nelze provést 
hodnocení velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí. Na základě výše uvedeného dopisem č.j. 
36212/ENV/12 ze dne 23. 5. 2012 MŽP požadovalo doplnění dokumentace. Na tento dopis reagovalo 
zastupitelstvo města svým usnesením č. ZM 12 05 07 01 ze dne 31. 5. 2012, kterým vyzvalo premiéra ČR 
Petra Nečase, aby projednal s ministrem dopravy Mgr. Pavlem Dobešem a ministrem životního prostředí Mgr. 
Tomášem Chalupou realizaci Plavebního stupně Děčín (viz příloha č. 1). Jakým způsobem byl pan premiér 
vyzván, není autorovi této důvodové zprávy známo. Dopisem doručeným MŽP dne 21. 10. 2014 pověřený 
zpracovatel posudku na vypracování posudku rezignoval. Dne 29. 2. 2016 obdrželo MŽP podle § 8 odst. 6 
zákona, dokumentaci zpracovanou podle přílohy č. 4 k zákonu v platném znění. Dokumentace byla MŽP dne 
10. 3. 2016 rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům a dotčenému 
státu ke zveřejnění a vyjádření. Informace o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce Ústeckého kraje 
dne 14. 3. 2016. Lhůta pro vyjádření dotčeného státu a veřejnosti dotčeného státu byla prodloužena v souladu 
s ustanovením § 12 odst. 1 zákona v platném znění do 9. 5. 2016. Dne 5. 4. 2016 se k dokumentaci vyjádřil 
prostřednictvím tajemníka Magistrátu města Děčín Ing. Jaromíra Zajíčka Magistrát města Děčín a opětovně se 
přiklonil k navrhované variantě 1B (viz příloha č. 2). Na základě vyhodnocení podkladů získaných v procesu 
EIA MŽP OPVIP jako příslušný úřad, dopisem č.j. 60860/ENV/16, ze dne 14. 9. 2016 vrátil dle § 8 odst. 5 
zákona oznamovateli - Ředitelství vodních cest ČR, Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, 
dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí k přepracování. Důvodem opětovného vrácení bylo zejména 
vyhlášení evropsky významné lokality (EVL) Porta Bohemica soustavy Natura 2000, na základě nařízení vlády 
č. 207/2016 ze dne 8. 6. 2016. V roce 2018 vznikla na základě iniciativy spolku Aquarius-Vodnář Děčín petice 
„Petice za Labe živé pod vodou, na hladině i kolem“ se kterou se předseda spolku Ing. Petr Vít obrátil na 
předsedu vlády Ing. Andreje Babiše. Premiér ji postoupil k přímému vyřízení a využití panu ministrovi Ťokovi, 
ministrovi dopravy ČR (viz příloha č. 3). V letošním roce vláda ČR stanovila převažující veřejný zájem vodní 
dopravy nad zájmy životního prostředí. Vývoj procesu EIA záměru Plavební stupeň Děčín je tak nyní závislý 
na stanovení kompenzačních opatření. Návrh těchto opatření je součástí strategického materiálu Ministerstva 
dopravy pod názvem „Koncepce vodní dopravy“. MŽP dále mělo samostatně kompenzační opatření stanovit 
nebo potvrdit ta navržená. Toto se však nestalo a MŽP o tomto informovalo vládu ČR, která jejich tvrzení o 
nemožnosti opatření stanovit, odmítla. MŽP bylo vládou ČR uloženo neprodleně prověřit v dialogu s 
Evropskou komisí možnost realizace kompenzačních opatření na území jiného členského státu Evropské 



unie. MŽP se tak svým dopisem ze dne 21. 11. 2018 obrátilo na představitele Evropské komise s žádostí o 
sdělení stanoviska k možnosti najít zmíněná kompenzační opatření na území jiných členských států Evropské 
unie. Bohužel ve zmíněném usnesení vlády ČR ze dne 20. 11. 2018 č. 781 nebyl stanoven závazný termín 
splnění úkolu pro MŽP a stejně tak i ve zmíněném dopise MŽP nebyla akcentována naléhavost rychlého 
řešení vzniklé situace. Ministerstvo dopravy na základě provedených analýz ŘVC ČR však konstatuje, že 
kompenzovatelnost vlivů záměru na stanoviště č. 3270 je reálná už na území ČR a je pouze otázkou 
stanovení její lokalizace a rozsah. Tvrzení MŽP, že stanoviště v takové kvalitě, jako je na Labské vodní cestě, 
se jinde nedají nalézt, jsou dle názoru Ministerstva dopravy zavádějící. Na základě uvedených skutečností 
Ministerstvo dopravy nesouhlasí s předloženými závěry nemožnosti stanovení kompenzačních opatření. 
Současně lze pochybovat i o stanovení kompenzačních opatření v jiném členském státu EU a jejich podpoře 
ze strany MŽP, jelikož již v předložených materiálech vládě ČR tuto možnost samo popírá.

Vyjádření:

Příloha: ANO dopisy 
primátorů.pdf Komentář: příloha č. 1

Příloha: Ano PSD vyjádření 
magistrátu 04 2016.pdf Komentář: příloha č. 2
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VD DC.pdf Komentář: příloha č. 3
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Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65
10010 PRAHA 10

Vyjádření Magistrátu města Děčín, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých soyylsejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů - rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
„Plavební stupeň Děčín"

Oznamovatel: Ředitelství vodních cest ČR, Nábřeží L. Svobody 1222/12, 11015 Praha 1

vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2
písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů, příslušný podle § 106 téhož zákona, po posouzení předloženého
záměru, ve smyslu § 18 vodního zákona, z hlediska zájmů chráněných ustanoveními
vodního zákona a předpisů jej provádějících, dospěl k závěru, že nemá připomínky k
předložené dokumentaci vlivů záměru „Plavební stupeň Děčín".

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v
odpadovém hospodářství podle ustanovení § 71 a §79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, v platném znění nemá připomínky k předložené
dokumentaci vlivů záměru „Plavební stupeň Děčín".
Toto vyjádření nenahrazuje souhlasy vydávané podle zákona o odpadech(§ 79 odst. 5).

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy ochrany
ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném
znění, nemá připomínky k předložené dokumentaci vlivů záměru „Plavební stupeň Děčín",
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění.
Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje závazné stanovisko
orgánu státní správy na úseku ochrany ovzduší vydané podle tohoto zákona.

Držitel certifikátu éSN EN ISO 8001 ;2008 - Quality Mananement System Certification
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Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany
zemědělského půdního fondu (ZPF) dle zákona č. 334/1992 Sb, o ochraně ZPF, ve znění
pozdějších předpisů (dále zákona) souhlasí se stavbou „Plavební stupeň Děčín".
Upozorňujeme, budou-li s touto stavbou dotčeny pozemky, které jsou součástí ZPF, je nutné
požádat odbor životního prostředí, MM Děčín, o vydání závazného stanoviska - souhlasu
orgánu ochrany ZPF.

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle
§ 75 a §76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, nemá k předložené dokumentaci vlivů záměru „Plavební stupeň Děčín"
připomínky. V případě realizace požadujeme variantu 1B - Plavební stupeň Děčín se
zmírňujícími a revitalizačními opatřeními.

wiádření úřadu územního plánování odboru stavební úřad Magistrátu města Děčín

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako Úřad územního plánování příslušný podle § 6
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, ve
věci: EIA - „Plavební stupeň Děčín" sděluje, že k řízení z hlediska platného Územního plánu
města Děčín i rozpracovaného nového Územního plánu města Děčín nemá připomínek.
V platném Uzemním plánu města Děčín, schváleném 21.03.2002, je tento záměr navržen ve
shodné kilometráži s nejpříznivěji posuzovanou variantou 1B pod názvem Vodní dílo
Prostřední Zleb. Environmentální opatření, které varianta 1B zahrnuje, jsou v rámci
závazných regulativů jednotlivých zón v Uzemním plánu města Děčín přípustná.
V rozpracovaném novém Uzemním plánu města Děčín je záměr nazván Plavební stupeň
Děčín, navržen ve variantě 1B s environmentálními opatřeními a vymezen jako veřejně
prospěšná stavba.
Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních orgánů podle zvláštních
předpisů.

vyiádření oddělení silničního správního a dopravního úřadu odboru správních činností a
obecní živnostensky úřad Magistrátu města Děčín

Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecný živnostenský úřad, oddělení
silničního správního a dopravního úřadu oznamuje, že po seznámení se s uvedenou
dokumentací sděluje, že nemá připomínek.

vyjádření odboru místního hospodářství a majetku města

V dokumentaci je zmíněn pozemek p. č. 2405 k. u. Děčín - pozemek byl přerozdělen na p. č.
2405/1 (tn/alý travnatý porost) a 2405/2 (zastavěná plocha) k. u. Děčín. Na pozemku p. č.
2405/2 se nachází stavba ve vlastnictví ČR - Ministerstvo obrany. Rovněž je zmíněn
pozemek p. č. 250/1 k. u. Loubí u Děčína - v dokumentaci uveden jako trvalý travní porost,
dle údajů v KN je pozemek veden jako lesní pozemek. Na pozemek p. č. 189/3 k. u. Loubí u
Děčína je uzavřen nájemní vztah, na p. č. 2410/4 k. u. Děčín je evidována smlouva o
výpůjčce.
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Závěr:

Magistrát města Děčín předkládá svá vyjádření za jednotlivé odbory k předložené
dokumentaci vlivů záměru „Plavební stupeň Děčín" a celkově se přiklání k navrhované
variantě 1B.

otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky

Ing. Jaroňyír Zajíček, MpA
tajemník Magistrátu mě^ta Děčín

l
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Předkládací zpráva pro jednání vlády ČR

Informace o přípravě Plavebního stupně Děčín a Plavebního stupně Přelouč II

I.

Vládě České republiky je předkládán materiál v souladu s bodem III. l.b usnesení
vlády České republiky ze dne 14. března 2012, č. 155, ke Zprávě o stavu vnitrozemské vodní
dopravy v České republice a možnostech jejího rozvoje. Usnesení ukládá ministm dopravy
pokračovat v přípravě Plavebního stupně Děčín a Plavebního stupně Přelouč II a činit kroky
vedoucí k realizaci těchto staveb a o této spolupráci informovat vládu vždy ke dni
31. prosince každého kalendářního roku.

I. Aktuální stav přípravy akce Plavební stupeň Děčín

Záměr je nyní v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). V rámci tohoto
procesu byla vypracovaná dokumentace v roce 2016 již potřetí vrácena k doplnění.
Ředitelství vodních cest ČR k 4. 3. 2016 opětovně předložilo Ministerstvu životního
prostředí (dále jen „MŽP") českou i německou verzi Dokumentace EIA. Tato
upravená a doplněná dokumentace vypořádala a zapracovala veškeré vznesené
připomínky. Byla aktualizována dopravní studie, hluková a rozptylová studie,
hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz a veřejné zdraví, bylo zpracováno nové
naturové hodnocení a doplněno biologické hodnocení o průzkumy, které proběhly
od doby druhého vrácení Dokumentace EIA.

Důvodem opětovného vrácení bylo zejména vyhlášení evropsky významné lokality
Porta Bohemica soustavy Nátura 2000 na základě nařízení vlády č. 207/2016 ze dne
8. 6. 2016. Další důvody lze považovat jako okrajové, neboť již stávající dokumentace
EIA se s nimi vypořádává a dojde tak k doplnění dílčích analýz a zpřesnění popisu.

V letošním roce vláda ČR stanovila převažující veřejný zájem vodní dopravy nad
zájmy životního prostředí. Vývoj procesu EIA záměru Plavební stupeň Děčín
je tak nyní závislý na stanovení kompenzačních opatření. Návrh těchto opatření
je součástí strategického materiálu Ministerstva dopravy pod názvem „Koncepce
vodní dopravy". Ministerstvo životního prostředí dále mělo samostatně kompenzačm
opatření stanovit anebo potvrdit ta navržená. Toto se však nestalo a MZP o tomto
informovalo vládu ČR, která jejich tvrzení o nemožnosti opatření stanovit, odmítla.
MŽP bylo vládou ČR uloženo neprodleně prověřit v dialogu s Evropskou komisí
možnost realizace kompenzačních opatření na území jiného členského státu Evropské
imie. MZP se tak svým dopisem ze dne 21. listopadu 2018 obrátilo na představitele
Evropské komise s žádostí o sdělení stanoviska k možnosti najít zmíněná
kompenzační opatření na území jiných členských států Evropské unie. Bohužel
ve zmíněném usnesení vlády ČR ze dne 20. listopadu 2018 č. 781 nebyl stanoven
závazný termín splnění úkolu pro MŽP a stejně tak i ve zmíněném dopise MŽP nebyla
akcentována naléhavost rychlého řešení vzniklé situace.

Ministerstvo dopravy na základě provedených analýz Ředitelstvím vodních cest ČR
však konstatuje, že kompenzovatelnost vlivů záměm na stanoviště č. 3270 je reálná
už na území ČR a je pouze otázkou stanovení její lokalizace a rozsah. Tvrzení MZP,
že stanoviště v takové kvalitě, jako je na Labské vodní cestě, se jinde nedají nalézt,



jsou dle názoru Ministerstva dopravy zavádějící. Na základě uvedených skutečností
Ministerstvo dopravy nesouhlasí s předloženými závěry nemožnosti stanovení
kompenzačních opatření. Současně lze pochybovat i o stanovení kompenzačních
opatření v členském státu EU a jejich podpoře ze strany MZP, jelikož již
v předložených materiálech vládě ČR de-facto tuto možnost samo popírá.



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 05 01

Název:
Prodej části pozemku p.č. 244/1 v k.ú. Děčín – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Děčín a
nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p.č. 244/1 v k.ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude 
vyhotoven (cca 120 m2).

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 18 21 37 09 ze dne 04.12.2018 schválilo variantu č. 1, tj. nedoporučilo ZM zveřejnit 
záměr města prodat část pozemku p.č. 244/1 v k.ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude 
vyhotoven (cca 120 m2).
Současně RM projednala variantu č. 2, tj. doporučení ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 
244/1 v k.ú. Děčín o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven (cca 120 m2).

Cena:      
Návrh postupu: RM nedoporučila ZM zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 
- Žadatelé vlastní pozemek p.č. 243 k.ú. Děčín, vč. objektu 
- Dne 19.10.2018 OMH obdržel žádost o prodej části sousedního pozemku p.č. 244/1 k.ú. Děčín (pruh šíře 
cca 4 m podél jedné strany objektu) 
- Pozemek by byl využit jako možný přístup a přístavba zádveří k uvažované nástavbě objektu – možnost 
ubytování – viz příloha 
- Pro úplnost OMH uvádí, že plocha osázená keři, přináleží k objektu a je součástí pozemku p.č. 243 k.ú. 
Děčín (LV žadatelé) 
- Požadovaná část pozemku je až za těmito keři 

Žadatelé vlastní pozemky p.č. 243 a 244/2 k.ú. Děčín, vč. objektu na p.č. 243 k.ú. Děčín. Jedná se o 
provozovnu Havana club. V současné době uvažují o nástavbě objektu – využití pro ubytování. Z důvodu 
zajištění přístupu a zádveří požádali o prodej části sousedního pozemku p.č. 244/1 k.ú. Děčín, který je ve 
vlastnictví statutárního města Děčín.

Návrh ceny za prodej – výměra požadovaného pozemku – cca 120 m2 - dle „Zásad“:
I. pásmo, tj. 2300,00 Kč/m2 x koef. 0,8 (podnikání) = 1.840,00 Kč/m2
při výměře cca 120 m2 = 220.800,00 Kč/m2 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: možný přístup a přístavba zádveří k uvažované nástavbě objektu – možnost ubytování 

Žadatel:******



Vyjádření:

OSC OŽP OKD OSU OR OMH          
A N N A-pozn. A N          

Vysvětlivky:
OSC: jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji části p.p.č. 244/1 k.ú. Děčín za účelem 
přístavby k objektu na st.p.č. 243 k.ú. Děčín. 

OŽP: nesouhlasí s prodejem části p.p.č. 244/1 v k.ú. Děčín. Přístavbou by došlo ke snížení plochy veřejné 
městské zeleně – mýcení keřů a zásahům do kořenových zón vzrostlých stromů. 

OKD: pozemek p.č. 244/1 k.ú. Děčín je veřejná zeleň. Odbor komunikací a dopravy nedoporučuje prodej části 
pozemku p.č. 244/1 k.ú. Děčín. 

OSU: nedoporučuje k prodeji část pozemku parc. č. 244/1 v katastrálním území Děčín za účelem přístupu a 
přístavby stávajícího objektu. Výše uvedený záměr není v souladu s územním plánem. Úřad územního 
plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny D – plochy a areály dopravy s 
ozn. I/28. 
Upozorňuje, že v severozápadním cípu (na navrhované části) pozemku p.č. 244/1 k.ú. Děčín je navržena 
veřejně prospěšná stavba D 37 – halová garáž HG 140 v Duchcovské ulici. Z důvodu navržení výše uvedené 
veřejně prospěšné stavby D 37 nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 244/1 k.ú. Děčín. 
Funkční využití D zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: dopravní skelet města tvořený stávajícími i navrženými silnicemi, komunikacemi a trasami všech 
kategorií, veřejná osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavy, nádraží, 
služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory individuální i 
hromadné, terminál hromadné dopravy, 
Výjimečně přípustné: podnikatelská činnost (stravování, informace, související služby), veřejné WC, bydlení s 
podmínkou zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů. Možnost výjimečně 
přípustného bydlení se nevztahuje na lokalitu Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu 
ve Výkresu základního členění území, 
Nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné 
činnosti. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 (pro HG až 3) intenzita zastavění pozemku v %: 90 (zohlednit 
speciální charakter) 
Poznámka: Pro informaci uvádí, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do plochy 
SC – plocha smíšená obytná v centrální části. OR: nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OMH: nedoporučuje prodej části pozemku, a to s ohledem na stanoviska OSU a OKD.

Příloha: 244_Decin_prilohy_AN.pd
f Komentář:          

Příloha: 244_Dc_foto (1).pdf Komentář:          

Příloha: 244_Dc_foto (2).pdf Komentář:          

Příloha: 244_Dc_foto (3).pdf Komentář:          



Příloha: 244_Dc_foto (4).pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 17.1.2019 07:35 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 17.1.2019 07:45 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 05 02

Název:
Prodej pozemků v k. ú. Chlum u Děčína - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Chlum u Děčína a
zveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p. č. 36/1 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven a 
pozemek st. p. č. 65 o výměře 54 m2 vše v k. ú. Chlum u Děčína. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 11.12.2018 návrh na prodej pozemků v k. ú. Chlum u Děčína a usnesením 
č. RM 18 22 37 05 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 36/1 o 
výměře dle GP, který bude vyhotoven a pozemek st. p. č. 65 o výměře 54 m2 vše v k. ú. Chlum u Děčína.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 36/1, do kterého je začleněn pozemek st. p. č. 65 
(zbořeniště) vše v k. ú. Chlum u Děčína; 

- žadatelé žádají o výše uvedené pozemky za účelem vybudování zahrady a stavby chaty; 

- v katastru nemovitostí je pozemek p. č. 36/1 k. ú. Chlum u Děčína veden jako trvalý travní porost; 

- v katastru nemovitostí je pozemek st. p. č. 65 k. ú. Chlum u Děčína veden jako zastavěná plocha a nádvoří – 
zbořeniště; 

- část pozemku p. č. 36/1 k. ú. Chlum u Děčína byla využívána k uložení vytěženého dřeva.

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU - oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 36/1 a pozemku st.p.č. 
35 v katastrálním území Chlum u Děčína na zahradu a stavbu chaty. Stavební úřad upozorňuje, že výše 
uvedená stavba podléhá povolení podle stavebního zákona. Úřad územního plánování Magistrátu města 
Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění sděluje, že pozemky se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v 
zastavěném území a jsou součástí zóny BV – smíšená městská zóna s RD venkovského typu. S prodejem 
st.p.č. 65 a části pozemku p.č. 36/1 k.ú. Chlum u Děčína za účelem zahrady a výstavby chaty souhlasíme. 
Funkční využití BV zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a 
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské 
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, 
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny 
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní 
aktivity a služby, 
Nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 + podkroví 
intenzita zastavění pozemku v %: 15 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do 
plochy Z – plocha zeleně – ostatní zeleň v krajině.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p. p. č. 36/1 a st. p. č. 65 v k. ú. Chlum u Děčína 
za účelem výstavby chaty na současném zbořeništi a zřízení zahrady na p. p. č. 36/1. 

Lesní úřad – s prodejem části pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Chlum u Děčína souhlasíme v rozsahu dle přiložené 
situace. Požadujeme však to, abychom byli přítomni vytyčení/rozdělení tohoto pozemku. 

OMH – pozemek p. č. 36/1 k. ú. Chlum u Děčína byl v minulosti využíván ke skladování vytěženého dřeva, z 
tohoto důvodu OMH zažádal o vyjádření Lesní úřad Děčín, s prodej požadovaných částí pozemků za účelem 
založení zahrady a stavby chaty souhlasíme. 

Jedná se o část pozemku p. č. 36/1 o výměře cca 1200 m2 a pozemek st. p. č. 65 o výměře 54 m2 vše v k. ú. 
Chlum u Děčína. 



Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
Pozemek p. č. 36/1 k. ú. Chlum u Děčína 
III. pásmo – zahrada - 200,00 Kč/m2 + ostatní náklady 

Pozemek st. p. č. 65 k. ú. Chlum u Děčína 
III. pásmo – pro účely bydlení – 400,00 Kč/m2 + ostatní náklady 

Účel dle žádosti: zahrada, stavba 

Žadatelé: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP Lesní úřad OMH                   
A A A A A                   

Vysvětlivky:

Příloha: KM 36-1,35-116 zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO Zadost 
36-1-65-116.pdf Komentář:          

Příloha: Chlum - letecká 
ZAKRES.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 36-1-116.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.1.2019 09:18 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.1.2019 13:31 podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 05 03

Název:
Prodej části pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude 
vyhotoven.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 11.12.2018 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a usnesením 
č. RM 18 22 37 04 doporučila zastupitelstvu města prodat část pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly o výměře 
dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly; 

- uvedený pozemek je v katastru nemovitostí veden jako komunikace, požadovaná část se nachází za 
stávajícím oplocením a slouží jako předzahrádka k rodinnému domu; 

- žadatel se stal novým vlastníkem pozemků p. č. 2458/2 a p. č. 2458/1 oba k. ú. Podmokly a o výše 
uvedenou část pozemku žádá za účelem vyřešení majetkoprávního nesouladu; 

- prodejem části pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly nebude ovlivněno šířkové uspořádání místní 
komunikace.

Poznámka

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 
2425/1 v katastrálním území Podmokly za účelem narovnání majetkoprávního nesouladu, za podmínky, že 
tímto prodejem nebude ovlivněn provoz na místní komunikaci. 
OSU - oddělení územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek se dle platné 
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BM – RD 
městského typu. S prodejem části pozemku pro narovnání majetkového nesouladu souhlasíme. 
Funkční využití BM zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení, 
Výjimečně přípustné: nerušící služby a "malé podnikání", 
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví 
intenzita zastavění pozemku v %: 25 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy DS – plocha pro silniční dopravu. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p. č. 2425/1 v k. ú. Podmokly za 
účelem narovnání majetkoprávního nesouladu. 

OSC – souhlasí s prodejem již zaplocené části p. p. č. 2425/1 k.ú. Podmokly a pruhu v šíři cca 1,5m podél 
komunikace ul. U Rybníka (viz přiložený zákres v mapě). 

OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly za účelem narovnání 
majetkoprávního vztahu. 

OMH - provedl místní šetření a zjistil, že požadovaná část pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly se nachází v 
oploceném prostoru zahrady a s pozemky žadatelů tvoří jeden celek. Výše uvedená část pozemku je s 
ohledem na umístění pro město nevyužitelná. 

Jedná se o část pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly. 



Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – zarovnání hranic - max. do 50 m2 výměry, tj. 200,- Kč/m2 + ostatní náklady 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: narovnání majetkoprávního nesouladu 

Žadatelé: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OSC OKD OMH          
A A A A A A          

Vysvětlivky:

Příloha: OSC - zakres v mape.pdf Komentář: STAN OSC 

Příloha: KM 2425-1-108 zakres 
II.pdf Komentář: KM

Příloha: ANO Zadost RD 
2425-1-108.pdf Komentář: ZADOST ANO

Příloha: Foto 2425-1-108 RD.pdf Komentář: FOTO

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.1.2019 09:18 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.1.2019 13:32 podepsáno
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Textový rámeček
OSC - zákres v mapě 













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 05 04

Název:
Prodej části pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a
zveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude 
vyhotoven.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 11.12.2018 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a usnesením 
č. RM 18 22 37 03 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 2425/1 k. 
ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:

Rekapitulace:

- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly; 

- uvedený pozemek je v katastru nemovitostí veden jako komunikace, požadovaná část se nachází v těsné 
blízkosti vstupu do objektu na pozemku p. č. 2464/2, který je v osobním vlastnictví žadatele; 

- žadatel žádá o uvedenou část z důvodu bezpečného vstupu do vlastní nemovitosti.

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 
2425/1 v katastrálním území Podmokly za účelem přístupu k nemovitosti, za podmínky, že tímto prodejem 
nebude ovlivněn provoz na místní komunikaci. 
OSU - oddělení územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek se dle platné 
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BM – RD 
městského typu. S prodejem části pozemku za účelem přístupu ke své nemovitosti souhlasíme. 
Funkční využití BM zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení, 
Výjimečně přípustné: nerušící služby a "malé podnikání", 
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví 
intenzita zastavění pozemku v %: 25 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy DS – plocha pro silniční dopravu. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p. č. 2425/1 v k. ú. Podmokly za 
účelem zajištění přístupu k nemovitosti. 

OSC - doporučuje prodej části p. p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly navazující na hranici oplocení p. p. č. 2458/1 k. 
ú. Podmokly (viz přiložený zákres v mapě). 

OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly za účelem zarovnání hranic. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že požadovaná část pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly se nachází 
v těsné blízkosti vstupu do objektu ve vlastnictví žadatele, z důvodu zajištění bezpečného přístupu, 
souhlasíme s prodejem požadované části pozemku. 

Jedná se o část pozemku p. č. 2425/1 k. ú. Podmokly. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo - 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,9 (ostatní pozemky) tj. 900,00 Kč/m2 + ostatní náklady (nejedná se o 
nápravu majetkoprávního nesouladu) 

Nájemní smlouva: 0 



Účel dle žádosti: přístup k nemovitosti 

Žadatelé: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OSC OKD OMH          
A A A A A A          

Vysvětlivky:

Příloha: OSC - zakres v mape.pdf Komentář: STAN OSC

Příloha: KM 2425-1-108 zakres.pdf Komentář: KM

Příloha: ANO Zadost ap 
2425-1-108.pdf Komentář: ZADOST ANO

Příloha: Foto 2425-1-108- AP A.pdf Komentář: FOTO A

Příloha: Foto 2425-1-108- AP B.pdf Komentář: FOTO B

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.1.2019 09:19 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.1.2019 15:51 podepsáno
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Textový rámeček
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 05 05

Název:
Prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a
schvaluje

prodej části pozemku p. č. 501/1 (nově dle GP č. 249-150/2017 ozn. jako st. p. č. 232 o výměře 4 m2) v k. ú. 
Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 2.000,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 4.12.2018 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Dolní Žleb a usnesením 
č. RM 18 21 37 13 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 501/1 (nově dle GP č. 
249-150/2017 ozn. jako st. p. č. 232 o výměře 4 m2) v k. ú. Dolní Žleb se všemi součástmi a příslušenstvím 
pro******, za cenu 2.000,00 Kč + ostatní náklady.

Cena: 2 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 501/1 (nově dle GP č. 249-150/2017 ozn. jako st. p. č. 
232) v k. ú. Dolní Žleb; 

- žadatelé vlastní sousední pozemek p. č. 180/1 a pozemek st p. č. 23 s RD č. p. 10 vše k. ú. Dolní Žleb; 

- při pozemkové revizi katastru nemovitostí byl zjištěn majetkoprávní nesoulad pod stavbou garáže, z tohoto 
důvodu žadatelé žádají o odprodej zastavěné části; 

- za užívání části pozemku bez právního nároku bude žadatelům účtován poplatek ve výši nájemného, a to za 
tři roky zpětně.

RM záměr usn. č. RM 18 15 37 02 ze dne 4.9.2018 
ZM záměr usn. č. ZM 18 07 06 03 ze dne 20.9.2018

Poznámka: 

OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a pam. péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 501/1 v 
katastrálním území Dolní Žleb o výměře 4 m². Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný 
dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
sděluje, že část pozemku se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném 
území a je součástí zóny BV – Smíšená zóna s RD venkovského typu. S prodejem části pozemku, na které je 
část stavby, souhlasíme. 
Funkční využití BV zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a 
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské 
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, 
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny 
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní 
aktivity a služby, 
Nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 + podkroví 
intenzita zastavění pozemku v %: 15 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy SM – plocha smíšená obytná městská. 
OSU – odd. územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že část pozemku se dle platné 
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BV – Smíšená 
zóna s RD venkovského typu. S prodejem části pozemku, na které je část stavby, souhlasíme. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části p.p.č. 501/1 (dle GP č. 249-150/2017 se 
jedná o st. p. č. 232) v k. ú. Dolní Žleb o výměře 4 m2 za účelem narovnání majetkoprávního nesouladu. 

OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 501/1 k. ú. Dolní Žleb (nově označen jako st.p.č. 232 k. ú. 
Dolní Žleb). 

Osadní výbor Dolní Žleb z minulého volebního období neměl k požadavku žádné připomínky a doporučuje 



jeho schválení. 

OMH – v současné době probíhá revize katastru nemovitostí pro odstranění nesouladů, v rámci této revize byl 
žadatel vyzván katastrálním úřadem, aby legalizoval stavbu. Na základě výzvy si žadatel nechal vypracovat 
geometrický plán se zaměřením stavby a následně zažádal o odprodej části pozemku ve vlastnictví města. Za 
užívání pozemku bez právního nároku bude žadatelům účtován poplatek ve výši nájemného, a to za tři roky 
zpětně. 

Jedná se o část pozemku p. č. 501/1 (nově dle GP č. 249-150/2017 ozn. jako st. p. č. 232) v k. ú. Dolní Žleb o 
výměře 4 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
III. pásmo – ostatní pozemky zastavěné nebo určené k zast., ne pro bydlení - 500,00 Kč/m2, tj. celkem 2000,- 
Kč + ostatní náklady. 

Návrh ceny za pronájem pozemku dle „Zásad“
pod stavbou - 40,00 Kč/rok x 4 m2- tj. 160,00 Kč/rok, celkem 480,00 Kč. 

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: narovnání majetkoprávního nesouladu

Žadatelé: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OKD Osadní výbor OMH          
A A A A A A          

Vysvětlivky:

Příloha: KM 501-1_232-112 
zakres.pdf Komentář: KM

Příloha: ANO zadost 
150-1_232_112 + GP.pdf Komentář: ZADOST + GP ANO

Příloha: Foto 501-1-112.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.1.2019 09:19 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.1.2019 14:03 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 05 06

Název:
Prodej části pozemku p. č. 1218/1 k. ú. Horní Oldřichov

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
schvaluje

prodej části pozemku p. č. 1218/1 (nově dle GP č. 870-187/2018 ozn. jako p. č. 1218/5 o výměře 214 m2) 
v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 64.200,- Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 4.12.2018 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a usnesením 
č. RM 18 21 37 11 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 1218/1 (nově dle GP 
č. 870-187/2018 ozn. jako p. č. 1218/5 o výměře 214 m2) v k. ú. Horní Oldřichov se všemi součástmi a 
příslušenstvím pro ******, za cenu 64.200,- Kč + ostatní náklady.

Cena: 64 200,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 1218/1 (nově dle GP č. 870-187-2018 ozn. jako p. č. 
1218/5) v k. ú. Horní Oldřichov; 

- žadatel vlastní sousední pozemek p. č. 1035/4 k. ú. Horní Oldřichov, o požadovanou část pozemku žádá za 
účelem napojení k vlastnímu pozemku; 

- pozemek je v katastru nemovitostí veden jako – ostatní plocha – jedná se o bývalou cestu, která se jako 
veřejná cesta již nevyužívá.

RM záměr usn. č. RM 18 09 37 10 ze dne 15.5.2018 
ZM záměr usn. č. ZM 18 05 06 04 ze dne 31.5.2018

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 
1218/1 v katastrálním území Horní Oldřichov za účelem připojení k pozemku parc. č. 1035/4 v katastrálním 
území Horní Oldřichov. 
OSU - úřad územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona 
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že předmětný pozemek se 
dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je veden jako ostatní 
plocha – komunikace v zóně BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. S prodejem pozemku souhlasíme. 
Funkční využití zóny BV dle čl. 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín: 
Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a 
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské 
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, 
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny 
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní 
aktivity a služby, 
Nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: 15. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p. č. 1218/1 v k. ú. Horní Oldřichov za 
účelem rozšíření pozemku p. č. 1035/4 v k. ú. Horní Oldřichov. 

OSC - nemá námitek k prodeji části p. p .č. 1218/1 k. ú. Horní Oldřichov. Na uvedeném pozemku se 
nenachází účelová ani místní komunikace. 

OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 1218/1 k. ú. Horní Oldřichov. 

OMH - místním šetřením bylo zjištěno, že se jedná o pozemek - bývalou cestu, která se již léta nevyužívá, v 
případě prodeje nedojde k zamezení přístupu na okolní pozemky, s prodejem souhlasíme. 

Jedná se o část pozemku p.č. 1218/1 (dle GP č. 870-187/2018 – nově označen jako p. č. 1218/5 o výměře 
214 m2) k. ú. Horní Oldřichov. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“



II. pásmo - 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,3 (zahrada) tj. 300,00 Kč/m2 + ostatní náklady 

Účel dle žádosti: narovnání pozemku - rozšíření zahrady 

Žadatel: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OSC OKD OMH          
A A A A A A          

Vysvětlivky:

Příloha: KM 1218_1_104 
zakres.pdf Komentář: KM AN

Příloha: ANO GP 870-187-2018.pdf Komentář: GP AN

Příloha: ANO 1218_1_104 
zadost.pdf Komentář: ZADOST AN

Příloha: Foto 1218_1_104 A.pdf Komentář: FOTO AN

Příloha: Foto 1218_1_104 B.pdf Komentář: FOTO AN

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.1.2019 09:20 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.1.2019 15:52 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019 ZM 19 01 05 07

Název:
Prodej pozemků p. č. 943 a p. č. 981 k. ú. Děčín - Staré Město - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín - Staré Město a
nezveřejňuje

záměr města prodat pozemky p. č. 943 o výměře 330 m2 a p. č. 981 o výměře 346 m2 oba k. ú. Děčín - Staré 
Město.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 11.12.2018 návrh na prodej pozemků v k. ú. Děčín - Staré Město a usnesením 
č. RM 18 22 37 06 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č. 943 o 
výměře 330 m2 a p. č. 981 o výměře 346 m2 oba k. ú. Děčín - Staré Město.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat 
pozemky p. č. 943 o výměře 330 m2 a p. č. 981 o výměře 346 m2 oba k. ú. Děčín - Staré Město. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemků p. č. 943 o výměře 330 m2 a p. č. 981 o výměře 346 m2 oba k. ú. 
Děčín - Staré Město; 

- žadatelé žádají o výše uvedené pozemky z důvodu dostupnosti na sousední pozemky p. č. 770/1, p. č. 
770/6, p. č. 770/4 a p. č.770/5, které jsou v jejich vlastnictví; 

- pozemky p. č. 943 a p. č. 981 k. ú. Děčín - Staré Město jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní 
plocha – ostatní komunikace, případným prodejem by do budoucna mohlo dojít k zamezení přístupu na 
parcely dalších vlastníků. 

Poznámka: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nedoporučuje prodej pozemků parc. č. 943, 981 v 
katastrálním území Děčín-Staré Město, z důvodu možného budoucího využití pro stavbu garážového 
komplexu a dále přístupu k dalším pozemkům v jiném vlastnictví. 
OSU - odd. územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek p.č. 943 k.ú. 
Děčín – Staré Město se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném 
území a je součástí zóny D – plochy a areály dopravy. Pozemek p.č. 981 k.ú. Děčín – Staré Město se nachází 
v nezastavěném území a je součástí zóny ZPF – zóna zemědělských kultur. S prodejem pozemku p.č. 943 
k.ú. Děčín – Staré Město nesouhlasíme z důvodu možného budoucího využití garážového komplexu. S 
prodejem pozemku p.č. 981 k.ú. Děčín – Staré Město nesouhlasíme z důvodu přístupu na pozemek p.č. 980 a 
1115/1 k.ú. Děčín – Staré Město. 
Funkční využití D zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. j) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: dopravní skelet města tvořený stávajícími i navrženými silnicemi, komunikacemi a trasami všech 
kategorií, veřejná osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavy, nádraží, 
služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory individuální i 
hromadné, terminál hromadné dopravy, 
Výjimečně přípustné: podnikatelská činnost (stravování, informace, související služby), veřejné WC, bydlení s 
podmínkou zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů. Možnost výjimečně 
přípustného bydlení se nevztahuje na lokalitu Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu 
ve Výkresu základního členění území, 
Nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné 
činnosti. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 (pro HG až 3) intenzita zastavění pozemku v %: 90 (zohlednit 
speciální charakter) Funkční využití ZPF zóny dle čl. 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části 
územního plánu města Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví, 
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury, 
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro 
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v 
rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a 
plochy, přístupové komunikace, 
Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady, 
Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících 
zahrádkářských osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit speciální charakter. 

Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do 



plochy DS – plocha pro silniční dopravu. 

OZP - z hlediska životního prostředí nesouhlasí s prodejem p.p.č. 943 a p.p.č. 981 v k.ú. Děčín – Staré Město, 
za účelem zřízení přístupu na pozemky p.p.č. 770/1, 770/6, 770/4 a 770/5 – vše v k.ú. Děčín – Staré Město. 
Prodejem předmětných pozemků by došlo k zamezení přístupu na parcely dalších vlastníků. Vzhledem k 
faktu, že se jedná o komunikace, domníváme se, že by předmětné pozemky měly zůstat v majetku 
statutárního města Děčín. 

OSC - jako příslušný silniční správní úřad nedoporučuje prodej pozemkových parcel č. 943 a 981 k.ú. Děčín – 
Staré Město. Uvedené pozemky jsou vedeny v kultuře ostatní plocha, ostatní komunikace a jejich prodejem by 
došlo ke znemožnění přístupu k sousedním pozemkům. OKD - nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 943, p.č. 
981 k.ú. Děčín – Staré Město. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že pozemek p. č. 943 leží v těsné blízkosti garážového komplexu, v 
případě možných stavebních úprav není prodej pozemku vhodný, u pozemku p. č. 981 se jedná o cestu, v 
případě prodeje by mohlo dojít k zamezení přístupu na sousední pozemky. S prodejem pozemků 
nesouhlasíme. 

Jedná se o pozemky p. č. 943 o výměře 330 m2 a p. č. 981 o výměře 346 m2 obojí k. ú. Děčín - Staré Město. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo - 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,9 (ostatní pozemky) tj. 900,00 Kč/m2 + ostatní náklady. 

Účel dle žádosti: přístup k vlastní nemovitosti 

Žadatelé: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OSC OKD OMH          
A N N N A N          

Vysvětlivky:

Příloha: KM 943,981-110 
zakres.pdf Komentář: KM

Příloha: ANO Zadost 
943,981-110.pdf Komentář: ZADOST ANO

Příloha: Foto 943-981-110 
letecka.pdf Komentář: FOTO LETECKA

Příloha: Foto 981-110.pdf Komentář: FOTO

Příloha: foto 943-110.pdf Komentář: FOTO



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 21.1.2019 09:20 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 21.1.2019 14:05 podepsáno
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