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Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Datovou schránkou
K rukám: JUDr. Marek Hrabáč, radní Ústeckého kraje
Ve Slaném dne 18. 5. 2022
Věc: Žádost o prominutí a vrácení smluvní pokuty
Vážení,
dovolujeme si Vás kontaktovat ve věci Vámi udělených sankcí uložených za porušení závazků
vyplývajících ze Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění
základní dopravní obslužnosti části území Ústeckého kraje na vymezených linkách v oblastech
„PD Teplice“ a „Teplicko“ uzavřené naší společností a Ústeckým krajem (dále obě smlouvy
společně jen „Smlouva“).
Dopisem ze dne 22. dubna 2022, č. j. KUUK/059606/2022, byla vůči naší společnosti z Vaší
strany uplatněna sankce v celkové výši 648.554,- Kč, která se skládá z:
• částky 435.936,- Kč za porušení povinnosti vyplývajících ze Smlouvy v oblasti „PD
Teplice“; a
• částky 212.618,- Kč za porušení povinnosti vyplývajících ze Smlouvy v oblasti
„Teplicko“.
Výše uvedené sankce byly uděleny za období od 1. ledna 2022 do 31. března 2022, a to i přes
mimořádnou situaci vzniklou v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině, o jejímž vlivu na
možnosti naší společnosti řádně plnit Smlouvu byl Ústecký kraj informován.
Válečný konflikt na Ukrajině zásadním způsobem ovlivnil možnosti naší společnosti řádně plnit
Smlouvu. Válečný konflikt na Ukrajině byl zahájen na konci měsíce února 2022 a s účinností
ke dni 24. února 2022 byla v zemi vyhlášena všeobecná mobilizace, která znemožnila občanům
Ukrajiny opustit zemi. Tato skutečnost se nás významně dotkla, protože v tomto období
existovalo větší množství dohodnutých a smluvně zavázaných řidičů, kteří měli neprodleně
nastoupit v naší společnosti právě za účelem zajištění plnění Smlouvy. Pouze mobilizace a
probíhající válečný konflikt jim v nástupu k výkonu práce řidiče v naší společnosti zabránil.
Současně naši stálí řidiči, kteří ke dni vyhlášení mobilizace čerpali dovolenou na území
Ukrajiny, měli znemožněný návrat.
Pokud by nedošlo k výše uvedené mimořádné situaci, kterou naše společnost nemohla nikterak
ovlivnit, nedošlo by k porušení Smlouvy z naší strany, a to minimálně co do části neodjetých
spojů v období od 1. března 2022. Toto je naše společnost připravena prokázat. Sankce za toto
období v celkové výši 418.110,- Kč (dále jen „Sankce za neodjeté spoje v měsíci březnu
2022“) nemohou být považovány za oprávněné.
Jsme přesvědčeni o tom, že Sankce za neodjeté spoje v měsíci březnu 2022 nebyly uděleny
oprávněně, protože k porušení Smlouvy došlo v přímé souvislosti s probíhajícím
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válečným konfliktem na Ukrajině, který zapříčinil porušení Smlouvy ze strany naší
společnosti.
Naše společnost nerozporuje udělení sankcí za porušení dalších smluvních povinností a nezříká
se svojí odpovědnosti. Rovněž sankce, které jsou z naší strany rozporovány, byly z naší strany
v plném rozsahu uhrazeny. Provedenou úhradu však nepovažujeme za akceptaci sankce,
jelikož, jak bylo uvedeno výše, tyto sankce nemohou být s ohledem na mimořádnost situace
považovány za oprávněné. Smlouva obdobnou situaci předpokládá a výslovně stanoví, že
v mimořádných případech (kde jsou vojenské operace dokonce výslovně uvedeny) se nejedná
o porušení Smlouvy, pokud v důsledku těchto mimořádných případů dojde k situaci, která by
za standardní situace porušením smluvních podmínek byla.
Naše společnost se tak dovolává skutečnosti, že porušení Smlouvy, za které jí byly uděleny
Sankce za neodjeté spoje v měsíci březnu 2022, byly zapříčiněny mimořádnými překážkami ve
smyslu čl. 15 Smlouvy. Společnost ČSAD Slaný s.r.o. vynaložila veškeré úsilí, které po ní šlo
spravedlivě požadovat, aby svou povinnost splnila, resp. maximálně zmírnila následky těchto
mimořádných překážek.
V této situaci si Vás tak touto cestou dovolujeme požádat o prominutí Sankcí za neodjeté spoje
v měsíci březnu 2022 uplatněných Vaším dopisem ze dne 22. dubna 2022, č. j.
KUUK/059606/2022, v celkové výši 418.110,- Kč, a jejich navrácení na bankovní účet naší
společnosti.
Děkujeme za projednání naší žádosti. V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů jsme Vám
plně k dispozici.
S pozdravem
Za ČSAD Slaný s.r.o.
Kateřina Kratochvílová
jednatelka společnosti

