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Číslo kraje: 
 

PŘIJETÍ VEŘEJNÉHO PŘÍSLIBU ÚSTECKÉHO KRAJE 
SCHVÁLENÉHO JEHO ZASTUPITELSTVEM DNE ……. 

 
  
Jméno Příjmení:  
r.č.:  
Bydliště:  
(dále jen „cestující“)  

 
přijímá níže specifikované plnění: 

 
1. Cestující tímto výslovně prohlašuje a činí nesporným, že je držitelem bezkontaktní čipové 

karty integrovaného dopravního systému Dopravy Ústeckého kraje číslo 
………………………………….…., kterou vydal dopravce Witbystar a.s. (dříve TD BUS a.s., 
předtím BusLine a.s.) IČO 283 60 010, DIČ CZ28360010, sídlem Kaprova 42/14, Staré 
Město, 110 00  Praha 1, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze oddíl B, vložka 23781, kdy dosud nezanikla platnost této karty (dále jen „karta“). 

2. Cestující prohlašuje, že na kartě jsou elektronické peníze na úhradu jízdného. 

3. Cestující prohlašuje, že mu dopravcem Witbystar a.s. elektronické peníze k dnešnímu dni 
nebyly vydány. 

4. Cestující přijímá od Ústeckého kraje peněžní prostředky ve výši ……….……… Kč, které 
jsou vydány za elektronické peníze evidované na kartě, jakožto plnění za dopravce 
Witbystar a.s., za podmínek veřejného příslibu Ústeckého kraje zveřejněného 
dne …………….. 

5. Cestující přijímá od Ústeckého kraje plnění ve výši 95 Kč, které jsou za něj zaplaceny ve 
formě úhrady ceny za vydání nové čipové karty integrovaného dopravního systému 
Dopravy Ústeckého kraje, nebo jsou mu vyplaceny jako náhrada za již jím zaplacenou cenu 
za vydání nové karty. Toto plnění přijímá jako bezplatné a za podmínek veřejného příslibu 
Ústeckého kraje zveřejněného dne …………….. 

6. Cestující se zavazuje vrátit částku odpovídající poskytnutému plnění, pokud se některé 
z jeho učiněných prohlášení ukáže jako nepravdivé. 

7. Cestující uděluje souhlas Ústeckému kraji se zpracováním veškerých svých osobních údajů 
ve smyslu zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v souvislosti s tímto 
převzetím plnění na dobu nejméně 10 let, a to zejména pokud jde o plnění a kontrolu všech 
s tím souvisejících skutečností, a dále prohlašuje, že byl informován o svých právech 
dle § 8 cit. zákona. 

8. Cestující prohlašuje, že toto přijetí plnění činí podle jeho pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojuje svůj podpis. 

V …………….... dne ....................... 
 
 
 
.……………………………….…………………………………………………. 
Podpis cestujícího nebo u osoby mladší 15 let jeho zákonného zástupce 
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