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

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 15.2

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022

Věc:
Změna zřizovací listiny Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje v souvislosti s 
požadovaným rozšířením doplňkových činností příspěvkové organizace.

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet ÚK

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 8. 6. 2022 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

15.2-1 Název: bod 15.2 priloha 1.pdf
Dodatek č. 3 ke zřizovací listině 
Dopravní společnosti Ústeckého 
kraje, p.o.

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

dle § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
změnu zřizovací listiny č.j.: 2750/DS/2017 příspěvkové organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, 400 02, IČ: 06231292, 
dodatkem č. 3 ke zřizovací listině, dle přílohy tohoto materiálu s účinností od 28. 6. 2022.



Důvodová zpráva:
Navrhovaná změna zřizovací listiny spočívá v doplnění textace „článku VIII. Doplňkové činnosti organizace 
odstavce 4“ o přesné formulace názvů doplňkových činností, kterými bude moci v budoucnu Dopravní 
společnost Ústeckého kraje rozšířit služby poskytované především v rámci informačních kanceláří.

Důvodem je snaha a záměr zlepšit kvalitu poskytovaných služeb směrem k cestující veřejnosti při 
provozování informačních kanceláří na celém území Ústeckého kraje. Samotné informační služby by tak v 
budoucnu mohly být doplněny o prodej tiskovin, reklamních předmětů, balených cukrovinek, baget a balených 
nápojů. Dále je uvažováno s poskytováním služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, tj. provoz 
veřejných WC v prostorách odbavovacích hal na autobusových nádražích.
Dalším důvodem navrhované změny je možnost zúčastnit se veřejných zakázek na pronájem informačních 
kanceláří v nových odbavovacích budovách, které byly zrealizovány s využitím nějakého dotačního titulu. 
Běžnou součástí zadávacích podmínek bývají požadavky na provoz právě těchto výše popsaných 
doplňkových služeb, minimálně po tzv. dobu udržitelnosti projektu.
V neposlední řadě je návrh veden snahou o to, aby příspěvková organizace mohla lépe využívat všechny své 
hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců, resp. aby mohla co nejlépe využívat svůj veškerý 
ekonomický potenciál a tím zlepšovat svůj hospodářský výsledek.

Posouzeno odborem LP, navržené úpravy byly zapracovány do textu návrhu dodatku č. 3 ke ZL.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jindřich Franěk,
vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství JUDr. Marek Hrabáč

Schvalovací cesta:

1 JUDr. Marek Hrabáč   JUDr. Marek Hrabáč 
14.6.2022

Podpis zpracovatele:  Ing. Jindřich Franěk 13. 6. 2022


