
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

- mezi základní úkoly kraje patří zajištění dopravní obslužnost území kraje, čímž se rozumí 
zajištění přiměřené dopravy po všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu, 
především do škol, do úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení poskytujících 
základní zdravotní péči a do zaměstnání, včetně dopravy zpět, což přispívající k trvale 
únosnému rozvoji územního obvodu kraje, 

- úroveň dopravní obslužnosti je jednou ze základních podmínek výše životní úrovně 
obyvatel, 

- zvyšování úrovně dopravní obslužnosti v územním obvodu Ústeckého kraje a její snadná 
dostupnost je prioritou kraje. Zvyšování úrovně se vytváří prostřednictvím poskytování 
inteligentního dopravního systému pro efektivní dopravu a lepší mobilitu přepravovaných 
osob. Skrze tyto systémy se dosahuje rychlejší, efektivnější, snazší a spolehlivější 
přeprava. 

- Ústecký kraj při zajišťování dopravní obslužnosti provozuje prostřednictvím třetích osob 
elektronický systém plateb a odbavení cestujících, kdy zároveň musí zajistit propojitelnost 
určených zařízení a technologií s elektronickým systémem plateb a odbavením 
cestujících, 

- dne 14. 1. 2019 došlo k odstoupení od smluv o veřejných službách v přepravě cestujících 
veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje pro oblast 
Lounsko-západ (číslo smlouvy objednatele – 11/SML2483), Vejprtsko (číslo smlouvy 
objednatele 14/SML0056) a Podbořansko (číslo smlouvy objednatele 15/SML2584), které 
bylo učiněno v souladu s čl. 13 odst. 4 písm. c) předmětných smluv pro podstatné 
porušení povinností dopravce Witbystar, a.s. (dříve TD BUS a.s.) plynoucí ze Smlouvy o  
veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění dopravní 
obslužnosti Ústeckého kraje. Tímto odstoupením od uvedených smluv došlo 
k předčasnému ukončení smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje, které byly uzavřeny 
mezi společností Witbystar, a.s., (dříve BusLine a.s.) a Ústeckým krajem. 

- dopravce Witbystar, a.s. nesplnil svou povinnost a nepřevedl na Ústecký kraj veškerou 
hotovost ve výši celkového zůstatku elektronických platebních prostředků vložených na  
čipové karty Dopravy Ústeckého kraje, jejichž je vydavatelem, čímž ohrozil funkčnost 
systém integrované dopravy Ústeckého kraje (dále jen „IDS“) ohledně spravedlivé 
distribuce plateb mezi jednotlivými dopravci zapojenými do IDS. 

- vyřazením dopravce Witbystar, a.s. z IDS dojde k přímému dopadu následků 
způsobenému nesplněním jeho smluvních povinností na cestující, kteří jsou uživateli 
bezkontaktní čipových karet vydavatele Witbystar, a.s. (dříve BusLine a.s.) 

 

 

 

vyhlašuje Ústecký kraj, IČO 70892156, sídlem Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem -
centrum  tento 



 

V E Ř E J N Ý   P Ř Í S L I B: 

 

Ústecký kraj  se  zavazuje, 

 

že každému uživateli bezkontaktní čipové karty Dopravy Ústeckého kraje vydavatele 
Witbystar, a.s. (dříve BusLine a.s.), IČO 28360010, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 
110 00  Praha 1, kterému vznikne nárok na vydání peněžních prostředků evidovaných 
v elektronické peněžence na bezkontaktních čipových kartách Dopravy Ústeckého kraje, 
jejichž vydavatelem je dopravce Witbystar a.s. nebo měl na této kartě nahranou 
elektronickou časovou jízdenku a řádně a včas splní veškeré podmínky stanovené 
pod bodem 1. tohoto veřejného příslibu, poskytne plnění stanovené pod bodem 2. tohoto 
veřejného příslibu. 

 

1. Podmínky 

- příjemce plnění je fyzická osoba 

- příjemce je oprávněným uživatelem bezkontaktní čipové karty Dopravy Ústeckého kraje 
vydavatele Witbystar, a.s. (dříve BusLine a.s.), IČO 28360010, sídlem Kaprova 42/14, 
Staré Město, 110 00  Praha 1 

- neskončila platnost bezkontaktní čipové karty Dopravy Ústeckého kraje vydavatele 
Witbystar, a.s. 

- bezkontaktní čipová karta Dopravy Ústeckého kraje vydavatele Witbystar, a.s. byla plně 
funkční ke dni 30. 6. 2019 

- peněžní hotovost za elektronické peněžní prostředky evidované v elektronické peněžence 
na bezkontaktní čipové kartě Dopravy Ústeckého kraje, jejichž vydavatelem je dopravce 
Witbystar a.s. nebyla příjemci veřejného příslibu vydána dopravcem Witbystar a.s. 

- příjemce výslovně písemně s převzetím plnění podle tohoto příslibu souhlasí 

- písemný souhlas učiní ve stanovené době a na stanoveném místě uvedeným pod bodem 3. 

- v případě poskytnutí daru na úhradu ceny za vydání nové bezkontaktní čipové karty se 
příjemce prokáže dokladem o její úhradě, pokud došlo k její úhradě v období měsíce 
června 2019 a od 1. do 15. 7. 2019. 

 

2. Plnění 

- uživateli bezkontaktní čipové karty Dopravy Ústeckého kraje vydavatele Witbystar, a.s. 
(dříve BusLine a.s.), kterému vznikne nárok na vydání peněžních prostředků evidovaných v 
elektronické peněžence na bezkontaktních čipových kartách Dopravy Ústeckého kraje, 
jejichž vydavatelem je dopravce Witbystar a.s. vydá tyto peněžní prostředky jakožto plnění 
za dopravce Witbystar a.s. ve výši zůstatku evidovaného na této kartě ke dni vyřazení karty 
ze systému IDS, tj. ke dni 30. 6. 2019 zaokrouhleného na celé koruny dolů. 

- uživateli bezkontaktní čipové karty Dopravy Ústeckého kraje vydavatele Witbystar, a.s. 
(dříve BusLine a.s.), jehož karta byla ze systému IDS ke dni 30. 6. 2019 vyřazena, 
poskytne Ústecký kraj bezplatnou úhradu (dar) ceny ve výši 95 Kč za vydání nové 
bezkontaktní čipové karty Dopravy Ústeckého kraje. 

 

3. Místo pro přijetí souhlasu 

- Jako místo, kde je možné učinit přijetí souhlasu, se určuje: 

[budou doplněna místa informačních kanceláří dopravců] 

 

 



Tento veřejný příslib byl schválen Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. …....… 
ze dne ................ a platí od 15. 7. 2019 do 13. 9. 2019. 

Tento veřejný příslib byl Ústeckým krajem veřejně vyhlášen jeho vyvěšením na internetové 
adrese https://www.kr-ustecky.cz/ pod sekcí doprava. Veřejný příslib bude po celou dobu své 
účinnosti umístěn na webových stránkách Ústeckého kraje. 

 

V Ústí nad Labem dne ……………………… 

 

 

 

     Oldřich Bubeníček 
hejtman Ústeckého kraje 

https://www.kr-ustecky.cz/

