
                                                                                                                                                                                            
Příloha 25 

175   

 

 

  

Příjmy  v tis. Kč v %  

Druhové 
třídění 

Název 
Schválený 
rozpočet 

2019 

Návrh 
rozpočtu 

na rok 
2020 

Index návrhu 
rozpočtu 2020 
a schváleného 
rozpočtu 2019 

Daňové příjmy Správní poplatky 700 900 128,57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedaňové 
příjmy 

Odvod příspěvkových 
organizací – SÚS ÚK 

202 212 205 148 101,45 

Ostatní nedaňové 
příjmy – dopravní 
obslužnost 

14 750 7 600 51,53  

Přijaté sankční platby 
DS 

2 300 2 100 91,30 

Přijaté sankční platby – 
autobusová dopravní 
obslužnost 

1 500 300 20,00 

Přijaté sankční platby – 
drážní dopravní 
obslužnost 

20 20 100,00 

Příjmy z pronájmu 
movitých věcí – 
dopravní obslužnost 

60 000 20 000 33,33  

Náklady řízení – DS 150 50 33,33 

Vyúčtování záloh – 
drážní dopravní 
obslužnost 

300 1 000 333,33 

Vyúčtování záloh – 
autobusová dopravní 
obslužnost 

3 000 3 000 100,00 

Neinvestiční 
přijaté 

transfery 

MD ČR – příspěvek na 
ztrátu dopravce 
z provozu veřejné 
osobní drážní dopravy 

236 719 263 470 111,30 

Celkem  521 651 503 588 96,54 

 
 
 
 
Správní poplatky – 900 tis. Kč 
Položka 1361 
Tato položka zahrnuje vydávání licencí, osvědčení ZOZ (zkoušky odborné způsobilosti), 
povolení zvláštního užívání pozemních komunikací, akreditace, profesní osvědčení, dále 
zahrnuje poplatky za vydávání eurolicencí. Výši této položky není možné úplně přesně 
naplánovat.  
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Odvody - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – 205 148 tis. Kč 
§ 2212, Položka 2122 
Tato položka zahrnuje odpisy nemovitého majetku příspěvkové organizace SÚS ÚK (Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje) ponížené o 62 059 tis. Kč (výše časového rozlišení investičního 
transferu). 
 
Ostatní nedaňové příjmy - dopravní obslužnost -  7 600 tis. Kč  
§ 2292, Položka 2329 
Tato položka zahrnuje příjmy z úhrady za údržbu a opravy vozidel, která má Dopravní 
společnost Ústeckého kraje v podnájmu od Ústeckého kraje a která Ústecký kraj má v nájmu 
na dočasné užívání. Dále sem patří i příjmy z úhrady za poskytování IT služeb souvisejících se 
s pronájmem vozidel. 
 
Přijaté sankční platby - 2 100 tis. Kč 
§ 2299, Položka 2212 
Přijaté sankční platby představují vybrané pokuty v rámci provádění státního odborného dozoru 
v silniční dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.  

 
Přijaté sankční platby – autobusová dopravní obslužnost -  300 tis. Kč 
§ 2292, Položka 2212, ÚZ 13 
Přijaté sankční platby ve veřejné silniční dopravě představují smluvní pokuty dopravců za 
porušení povinností dle Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové 
dopravě k zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje.  

 
Přijaté sankční platby  - drážní dopravní obslužnost - 20 tis. Kč 
§ 2292, Položka 2212 
Přijaté sankční platby ve veřejné železniční dopravě představují smluvní pokuty dopravců za 
porušení povinností dle Smluv o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě 
k zajištění dopravní obslužnosti části územního obvodu Ústeckého kraje.  
 
Příjmy z pronájmu movitých věcí - dopravní obslužnost - 20 000 tis. Kč  
§ 2292, Položka 2133 
Tato položka zahrnuje příjmy z podnájmu vozidel Dopravní společnosti Ústeckého kraje (DSÚK 
p. o.), které má Ústecký kraj v nájmu na dočasné užívání. Ústecký kraj uzavřel v loňském roce 
čtyři smlouvy o nájmu vozidel,  tři smlouvy se společností OverLine s.r.o. a jednu smlouvu se 
společností IT global s.r.o.. Dohromady se jedná o pronájem 96 vozidel, která následně Ústecký 
kraj podnajímá společnosti DSÚK p. o. k zajištění veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji. 
V nadcházejícím roce bude Ústecký kraj i nadále si pronajímat vozidla na základě výše 
uvedených smluv a společnosti DSÚK p. o. podnajímat a přeúčtovávat. Mělo by se jednat o 56 
vozidel. 
 
Náklady řízení – 50 tis. Kč 
§ 6172, Položka 2324 
Položku Náklady řízení nelze přesně naplánovat, závisí na počtu správních řízení, v kterých 
jsou vyčísleny náklady řízení. Pro nadcházející rok jsme položku ponížili z důvodu zrušení 
ukládání nákladů řízení v souladu s ustanovením § 150 odst. 4 věta druhá správního řádu č. 
500/2004 Sb. 
 
Vyúčtování záloh – drážní dopravní obslužnost – 1 000 tis. Kč  
§ 2292, Položka 2324 
Tato položka zahrnuje vyúčtování záloh u smluv s dopravcem  České dráhy, a.s. a s dopravcem 
Die Länderbahn za předcházející rok. Výše této položky je každý rok zcela jiná, jelikož vychází 
z neodjetých kilometrů za vyúčtovávaný rok, které dopravce doloží, dále z uzavřeného dodatku 
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a v něm přidaných či odebraných kilometrů od prosincové změny jízdních řádů. Tuto položku 
nelze v tomto období přesně naplánovat. 
Vyúčtování záloh – autobusová dopravní obslužnost - 3 000 tis. Kč  
§ 2292, Položka 2324, ÚZ 13 
Tato položka zahrnuje roční celková vyúčtování poskytnutých záloh u smluv s autobusovými 
dopravci za předcházející rok. Tuto položku ale nelze nikdy přesně naplánovat, je závislá od 
spousty faktorů, které se promítnou do ročních celkových vyúčtování poskytnutých záloh a 
dopočtů záloh během roku.  
 
MD  ČR  –  příspěvek   na  ztrátu  dopravce z  provozu  veřejné  osobní  drážní   dopravy 
-  263 470 tis. Kč 
Položka 4116, ÚZ 27355 
Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní 
osobní dopravy uzavřel stát v souladu s usnesením vlády České republiky č. 191 z dne 
9. března 2016 smlouvu o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy. 
Dle této smlouvy se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům 
v letech 2020 – 2034 finanční prostředky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní 
osobní dopravě. 
Výchozí základnou pro určení výše spolufinancování ze státního rozpočtu je smlouvou 
nastavena hodnota poskytnuté finanční podpory dle „Memoranda o zajištění stabilního 
financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ platná pro 
rok 2014. Pro Ústecký kraj je tato základna ve výši 244 837 986 Kč. Výše hodnoty 
spolufinancování ze státního rozpočtu v jednotlivých letech doby plnění smlouvy je pak dle 
podmínek smlouvy upravovaná o odpovídající index inflace. Výše hodnoty pro rok 2020 je rovna 
hodnotě základny z roku 2014, upravené o inflaci k prosinci za roky 2013 až 2018. Odpovídající 
míry inflace seřazené chronologicky dle jednotlivých let jsou: 1,4%, 0,4%, 0,3%, 0,7%, 2,5%, 
2,1%. Na základě tohoto výpočtu je možné stanovit výši spolufinancování na hodnotu 
263 469 578,87 Kč 
 

 

 

Běžné výdaje  v tis. Kč  v % 

Schválený 
rozpočet roku 

2019 

Střednědobý 
výhled 

rozpočtu na 
rok 2020 

Požadavek 
odboru 

Návrh rozpočtu 
na rok 2020 

Index návrhu 
rozpočtu 2020 a 

schváleného 
rozpočtu 2019 

2 771 736 3 000 000 3 121 987 3 100 191 111,85 

 
 
 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – příspěvek zřizovatele – 792 590 tis. Kč  
§ 2212, položka 5331 
Výše příspěvku na provoz vychází z potřeb organizace pro zabezpečení její hlavní činnosti, tj. 
provádění správy a údržby silnic II. a III. třídy a potřeb k pokrytí nákladů na činnost (sekání, 
výspravy, dopravní značení vodorovné a  svislé, správní činnost kontroly silnic).  
Hlavní náklady SÚS ÚK představují zejména: spotřeba materiálu, náklady na opravy a 
udržování, náklady na služby, mzdové náklady, odpisy dlouhodobého majetku. Jejich součet 
tvoří cca 90 % nákladů SÚS ÚK. Náklady převyšující příspěvek zřizovatele jsou hrazeny 
z výnosů doplňkové činnosti a příspěvku na velkou údržbu.  
Jedná se o obligatorní výdaje. 
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Rozpis zásadních položek 
 

v tis. Kč 

 
Druh Rozpis Poznámka 

Odpisy dlouhodobého 
majetku 

290 668 
267 207 nemovitý majetek  

23 461 movitý majetek 

Opravy a udržování 275 739 
28 510 stavební 

28 510 ostatní (opravy vozidel, mechanizace) 

Mzdové náklady 
včetně odvodů 

240 805 

234 430 na platy 

5 145 na OON 

1 230 náhrady za dočas. pracovní neschopnost 

Spotřeba materiálu 219 635 

77 520 materiál na údržbu 

54 500 pohonné hmoty 

87 615 
ostatní materiál (náhradí díly, pneu, oleje 
apod.) 

Služby  29 850 

4 750 odpady  

410 právník  

2 280 telefonní poplatky, internet, GPS, poštovné  

882 stočné, deštné a srážková voda  

21 528 ostatní (BOZP, PO, IT a PC služby...) 

 
 
 
 
 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – příspěvek na velkou údržbu – 230 500 tis. Kč  
§ 2212, položka 5331, ÚZ 54 
Požadavek na výši příspěvku na velkou údržbu vychází především z posouzení stavu silničního 
majetku Ústeckého kraje zpracovaného společností PavEx a odborného doporučení 
jednotlivých provozů SÚS ÚK, jedná se tedy hlavně o opravy silničního majetku (opravy 
živičných povrchů, opravy mostů, propustků či sanace sesuvů. 
Předložený návrh akcí může být upraven v návaznosti na průběh zimy 2019/20 a stav povrchu 
silnic po zimním období. V současné době probíhá výběrové řízení na tzv. rámcové smlouvy 
pro velkoplošné opravy silnic na období 2020. Návrh oprav je přiložen v příloze. 
Jedná se o fakultativní výdaje. 
 
 
 

Příspěvek na velkou údržbu 2020 v tis. Kč 

Stavební opravy 70 000 

Živičné opravy 85 500 

Ostatní - vodorovní dopravní zančení, svodidla, zeleň, lokální výspravy, spáry, 
apod. 

75 000 

C E L K E M  230 500 
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Plán oprav na silnicích II. a III. tříd - velká údržba 2020 – stavební opravy 

Poř. č. Provoz Číslo silnice Název Cena v tis. Kč                    

1 x   Příprava staveb 7 262 

2 Děčín 2662 
Oprava sesuvu svahu silniceIII/2662 Šluknov-
Království 

5 000 

3 Děčín 25857 
Oprava dešťové kanalizace-silniceIII/25857-průtah 
obcí Kámen 

5 000 

4 Děčín 2639 
Oprava vozovky silniceIII/2639 Markvartice-Janská-
sesuv vozovky 

2 000 

5 Chomutov 22311 Oprava opěrné zdi Perštejn 5 000 

6 Chomutov 0135 Oprava mostu ev.č. 0135-4 Kyjice 15 000 

7 Litoměřice 25815 Oprava opěrné zdi Staré 4 000 

8 Litoměřice 240 Oprava opěrné zdi Lovečkovice 5 000 

9 Louny 22520 Reko propustku Žatec - Žabokliky 850 

10 Louny 22520 Reko propustku Žatec - Žabokliky 1 180 

11 Louny 22520 Reko propustku Sedčice - hr. okr. Chomutov 1 090 

12 Louny 2065 Reko propustku Blatno - Krty 910 

13 Louny 22919 Oprava propustku Solopysky - Domoušice 1 200 

14 Louny 2508 Oprava mostu ev.č. 2508-1 Rvenice 1 500 

15 Ústí n. L. 528 Zřízení propustku na sil. II/528 nad Libouchcem 2 500 

16 Ústí n. L. 2487 Oprava propustku pod Větrovem III/2487 1 500 

17 Ústí n. L. 25841 Opěrná zeď III/25841 Rýdeč 3 500 

18 Ústí n. L. 01317 Oprava mostu ev.č. 01317-1 Nové Město, žel.zast. 2 000 

19 Ústí n. L. 01321 Oprava mostu ev.č. 01321-1 za Strádovem 2 000 

20 Ústí n. L. 25357 Oprava mostu ev.č. 25357-3a Chlumec - alej 3 000 

21 Ústí n. L. 613 
Údržba, servis a opravy světelné signalizace MHD na 
mostu ev. č. 613-008 Dr. E. Beneše v Ústí n. L. 

508 

Celkem       70 000 
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Plán oprav na silnicích II. a III. tříd - velká údržba 2020 – živičné opravy 

 

Poř. č. Provoz Číslo silnice Název Cena v Kč                    

1 Děčín III/26518  Vilémov - Velký Šenov 13 500 

2 Chomutov III/2234 Kovářská 9 000 

3 Chomutov III/22311 Mýtinka 10 500 

4 Litoměřice III2492 Děčany 11 000 

5 Litoměřice III/24627  Černouček 5 500 

6 Louny III/25011 Postoloprty - Lenešice 12 500 

7 Louny II/246 Louny (u Lidlu) 1 000 

8 Louny III/2244 Hr. okr. RA - Březnice - křiž. III/2243 9 000 

9 Ústí n. L. II/261 Sebuzín - Brná 10 000 

10 Ústí n. L. 2581 Zakázaná 1 500 

11 Ústí n. L. 2483 Liboňov 2 000 

Celkem       85 500 

 

 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – neinvestiční účelový příspěvek na nákup 
posypového materiálu – 15 000 tis. Kč  
§ 2212, položka 5331, ÚZ 00013 
Z příspěvku zřizovatele na provoz bylo vyčleněno 15 000 tis. Kč na posypový materiál pro zimní 
údržbu ve formě účelového neinvestičního příspěvku pro rok 2020 s termínem vyúčtování do 
31. 5. 2021. K výše uvedené změně dochází z důvodu snahy o eliminování rizika dopadu 
neočekávaného průběhu zimního období a s ním spojené zimní údržby silnic II. a III. třídy na 
finanční plán SÚS ÚK daného kalendářního roku. Vyčleněním určitého množství prostředků do 
podoby účelového neinvestičního příspěvku s vyúčtováním až po skončení zimního období 
nemusí organizace kalkulovat rezervu na případný dodatečný nákup posypového materiálu v 
případě náročné zimy v rámci běžných prostředků a bude mít dostatečný prostor na plánování 
letní údržby silnic. 
Jedná se o obligatorní výdaje. 
 
Dopravní společnost Ústeckého kraje – příspěvek zřizovatele – 700 tis. Kč  
§ 2292, položka 5331 
Výše příspěvku na provoz vychází z potřeb organizace pro zabezpečení činnosti výroby a 
údržby označníků jízdních řádů. Organizace plánuje příspěvkem ve výši 700 tis. Kč pokrýt 
veškeré náklady spojené jak s výrobou vitrín, do kterých budou následně umístěny jízdní řády, 
tak s jejich následnou údržbou. V roce 2020 organizace plánuje na tyto úkony najmout 
specializovanou firmu, aby se mohla plně připravit na převzetí těchto činností od roku 2021, 
především zakoupit speciální vozidlo, vybavení a materiál, dále pak zajistit zázemí pro 
zaměstnance. 
Jedná se o obligatorní výdaje. 
 
Diagnostika silnic  II. a III. třídy – 1 000 tis. Kč 
§ 2212, položka 5169, ÚZ 80 
V roce 2016 na základě veřejné zakázky byla podepsána smlouva na 4 leté období na dodávku 
další etapy „Diagnostiky stavu silnic ÚK a návrh optimálního financování oprav PK“, plnění této 
smlouvy bude ukončeno v roce 2019. Odbor dopravy předpokládá pokračování této činnosti i 
v dalších létech, tzn. realizaci zadávacího řízení na dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na 
další období do konce roku 2019.  
Jedná se o obligatorní výdaje. 
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Odstraňování hlukových zátěží – 500 tis. Kč  
§ 2212, položka 5166 
Finanční prostředky budou použity na náklady na realizaci nutných opatření pro snížení hladin 
hluku, které vzniknou na základě individuálních požadavků občanů, subjektů nebo KHS na 
základě objektivně doložených měření, případně znalecké posudky s tím související. Jde o 
opatření a práce menšího rozsahu, které by nebylo vhodné financovat a zajišťovat 
prostřednictvím odboru INV z FIO. Dále na odstraňování nepovolených reklamních zařízení u 
silnic I. třídy, kdy na základě zák. 13/1997 Sb., §25, odst. 10, je silniční správní úřad povinen 
reklamu zakrýt a následně zajistit odstranění a likvidaci reklamního zařízení. 
Jedná se o fakultativní výdaje. 
 
Bezpečnost silničního provozu  - 1 120 tis. Kč 
§ 2223, položka 5169  
Tato položka zahrnuje výdaje, které souvisí s bezpečností silničního provozu. Patří sem výdaje 
určené na hrazení výuky a nákladů spojených s provozem dopravních hřišť pro žáky 4. tříd 
základních škol na základě ust. § 124 odst. 3) písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění. Finanční objem je 
stanoven na základě skutečnosti z předcházejících let dle uzavřených smluv s jednotlivými 
provozovateli dětských hřišť. Tato položka dále zahrnuje pokračování finanční spoluúčasti na 
ošetření silnic za účelem odrazení volně žijící zvěře pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, 
které se dle předběžných výsledků velmi osvědčilo, a dále na přijetí opatření, která doporučila 
studie, kterou si v roce 2014 objednal odbor DS. Dále obsahuje výdaje na akci Den s kamiony 
2020, který bude Ústecký kraj organizovat již desátým rokem, na Krajské kolo DSMC 2020 
(Dopravní soutěž mladých cyklistů) a na dopravně preventivní akce pro studenty středních škol 
Safety road 2020, kterou spolupořádáme s Krajskou policií již osmým rokem. Je to dopravně 
preventivní akce pro studenty středních škol, v letech 2016, 2017 a 2018 byl tento projekt 
financován z grantu Krajské policie. Od roku 2019 již tento grant není možné čerpat. Hlavním 
pořadatelem bude Ústecký kraj.  
 Jedná se o fakultativní výdaje.  

 

Rozpis - bezpečnost silničního provozu v tis. Kč 

DDH výuka žáků 4. a 5. tříd ZŠ 530 

Krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů 2020 100 

Pachové ohradníky  330 

Den pro kamiony 2020 80 

Projekt Safety road 2020 80 

Celkem (Kč) 1 120 
 

  
 
 

 
 
 
 
Kontrolní vážení vozidel na silnicích I., II. a III. třídy - 250 tis. Kč 
§ 2223, položka 5169   
Odbor DS i pro rok 2020 počítá s pokračováním nízkorychlostního kontrolního vážení vozidel 
(NKV) na silnicích. NKV v souladu se zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zahrnuje 
kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na 
nápravu a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších 
povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav. 
Jedná se o obligatorní výdaje. 
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Provoz vnitrozemské plavby – 21 230 tis. Kč 
§ 2232, položka 5193 
Na základě zkušeností z předchozích let a vzhledem k zájmu cestujících na lodních linkách 
Ústeckého kraje předpokládáme, že v roce 2020 opět využijeme variantního jízdního řádu pro 
případ sucha. Pro rok 2020 připravujeme obdobný rozsah plavebních hodin lodních linek 901 a 
902 jako v roce 2019, tj. cca. 1 294,2 plavebních hodin. Předpokládáme tedy výši kompenzace 
na turistické lodní linky č. 901 a 902 v roce 2020 ve výši 4 931 000,- Kč. Bude-li v příštím roce 
obdobný rozsah neuplatnitelných dopravních výkonů, jako v roce letošním, mohlo by dojít ke 
snížení kompenzace o cca 300 000,- Kč na konečných 4 631 000,- Kč.  
Z důvodu uzavření mostu přes řeku Labe v obci Štětí na silnici III/26119, ev. č. 26119-1 kvůli 
jeho rekonstrukci musel Ústecký kraj zajistit dopravní obslužnost prostřednictvím přívozu Štětí 
– Hněvice. Předpokládaný termín provozu přívozu je do 30. 6. 2020, kompenzace za provoz 
přívozu tedy činí 16 598 400,- Kč. 
Jedná se o obligatorní výdaje.  
 
Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím -  55 tis. Kč 
§ 2291, položka 5541 
Tato položka zahrnuje výdaje na roční členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím.  
Usnesením č. 116/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 byl schválen vstup ÚK do zakládaného 
Evropského seskupení pro územní spolupráci "Nové železniční spojení Praha-Drážďany 
ESÚS". Dle stanov tohoto seskupení činí členský příspěvek pro prvních pět let 2 000 EUR za 
rok. 
Jedná se o obligatorní výdaje. 
 
Dopravní územní obslužnost – autobusová – 822 459 tis. Kč  
§ 2292, položka 5193, ÚZ 00013 
Návrh položky dopravní obslužnost autobusová vychází ze současného stavu smluvního 
zajištění dopravní obslužnosti území Ústeckého kraje (dále jen „ÚK“). V prvé řadě se jedná 
o dlouhodobé smlouvy (2015-2024) uzavřené s dopravcem Autobusy Karlovy Vary, a.s. 
(poslední zbývající vysoutěžený dopravce ze soutěží realizovaných v roce 2014), kterými je 
zajištěna dopravní obslužnost kraje v následujících dopravních oblastech: 

 Chomutovsko 

 Kadaň-Žatec 

 Mostecká pánev 

 Šluknovsko 
 
Dále vychází z dlouhodobé smlouvy uzavřené dne 27. 2. 2019 mezi ÚK a Dopravní společností 
Ústeckého kraje, p.o. (dále jen „DSÚK“) s účinností od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2029 na zajištění 
dopravní obslužnosti v dalších následujících oblastech: 

 Děčínsko 

 Dolní Poohří 

 Litoměřicko 

 Litvínov-Bílina 

 Lovosice-Louny 

 Ústecko 
 
Tato smlouva byla uzavřena po odstoupení ÚK od smluv ve zmiňovaných oblastech, kde 
zajišťoval provoz dopravce TD BUS a.s. (BusLine a.s.) a po existenci krátkodobých smluvních 
vztahů mezi ÚK a DSÚK (popřípadě třetími dopravci) řešících aktuální zajištění dopravní 
obslužnosti. Výše uvedená dlouhodobá smlouva s DSÚK předpokládá převzetí dopravní 
obslužnosti cca na polovině území ÚK. 
Dále vychází ze smluv ve 3 příměstských oblastech, kde jsou uzavřeny smlouvy přímo s městy 
zajišťujícími na pokyn kraje dopravu v okolí měst pomocí linek MHD, zde jde o tyto oblasti: 
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 Příměstská doprava Most 

 Příměstská doprava Litvínov 

 Příměstská doprava Ústí nad Labem 
 
Ohledně dopravních oblastí 

 Příměstská doprava Teplice 

 Teplicko 
je počítáno s realizací výběrového řízení s termínem nástupu vítězného uchazeče od 1. 7. 2020. 
Do té doby, tj v první polovině roku 2020, bude zajištění dopravní obslužnosti v těchto oblastech 
objednáno u DSÚK. 
 
V posledních 3 zbývajících dopravních oblastech: 

 Lounsko-západ 

 Podbořansko 

 Vejprtsko 
 
Byly v rámci jednacího řízení bez uveřejnění uzavřeny 2 leté smlouvy, které budou platit a 
vstupovat do této položky celý rok 2020. 
 
Dále je vedle nastavených cenových podmínek smluv výše kompenzace ovlivněna tržbami dle 
tarifu „Dopravy Ústeckého kraje“, které byly v návrhu rozpočtu zohledněny dle vývoje v roce 
2019. Taktéž je v návrhu rozpočtu této položky uvažováno s plánovaným vyrovnáním ztráty 
z poklesu tržeb s městy, díky připojení se k integrovanému tarifu. 
 
Dále je v této položce zahrnuta částka na kompenzaci prokazatelné ztráty Libereckému kraji a 
Středočeskému kraji (uzavřené roční smlouvy), za výkony na přeshraničních linkách. Důvodem 
je zajištění financování dopravní obslužnosti v okrajových částech Ústeckého kraje, kde je 
doprava zajišťována přesahem linek hrazených v rámci dopravní obslužnosti Libereckého a 
Středočeského kraje. 
 
Dále tato položka zahrnuje předběžný odborný odhad nákladů týkajících plánovaných oprav 
silnic a dopravních staveb a objektů a mimořádností (havárie). Tato problematika zahrnuje 
uzavírání separátních časově omezených smluv či objednávání příležitostné dopravy u místních 
dopravců, opět časově omezených na jednotlivé akce. 
 
V neposlední řadě do této položky vstupují jednorázové, povětšinou roční, smlouvy reagující na 
aktuální potřeby v zajišťování dopravní obslužnosti území ÚK (požadavky samospráv či 
zaměstnavatelů) a připravované dopravní projekty či optimalizace navazující na poznatky roku 
předešlého (např. posílení sezónního provozu, turistické linky apod.) 
 
Příklady: 

 Linka 406, oblast Šluknovsko, smlouva do konce roku 2020 

 Linka Teplice – Drážďany, smlouva do roku 2021 

 Děčínsko – Hřensko, příprava posílení sezónního provozu 

 Ústecko, příprava posílení linky 458 směr Krupka (průmyslová zóna) 

 SPZ Triangle, příprava posílení dopravy 
 
Položka samozřejmě zohledňuje CDV, FD a valorizaci pro rok 2020. 
Jedná se o obligatorní výdaje. 
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Dopravní územní obslužnost – tramvajová  a trolejbusová – 1 400 tis. Kč 
§ 2292, položka 5193, ÚZ 00315 
Tato položka byla určena na úhradu finančního příspěvku městům Most a Litvínov za zajišťování 
příměstské dopravy tramvajovou dopravou vyplývající z dodatků ke smlouvám č. 14/SML2184 
a 14/SML1639. Počínaje rokem 2020 byl příspěvek na tramvajovou dopravu zrušen. 
Tato položka tedy zahrnuje jen výdaje na pokrytí úhrad příspěvků na tramvajovou dopravu za 
měsíce listopad a prosinec 2019 z výše uvedených smluv.  
Jedná se o obligatorní výdaje. 
 
Dopravní územní obslužnost – drážní – účelová dotace –  263 470 tis. Kč 
§ 2292, položka 5193, UZ 27355 
Vzhledem k přetrvávajícímu nedostatečnému stavu financování regionální veřejné drážní 
osobní dopravy uzavřel stát v souladu s usnesením vlády České republiky č. 191 z dne 
9. března 2016 smlouvu o zajištění stabilního financování regionální železniční osobní dopravy. 
Dle této smlouvy se stát zavazuje poskytnout prostřednictvím Ministerstva dopravy krajům 
v letech 2020 – 2034 finanční prostředky na kompenzaci veřejných služeb ve veřejné drážní 
osobní dopravě. Výchozí základnou pro určení výše spolufinancování ze státního rozpočtu je 
smlouvou nastavena hodnota poskytnuté finanční podpory dle „Memoranda o zajištění 
stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou“ 
platná pro rok 2014. Pro Ústecký kraj je tato základna ve výši 244 837 986 Kč. Výše hodnoty 
spolufinancování ze státního rozpočtu v jednotlivých letech doby plnění smlouvy je pak dle 
podmínek smlouvy upravovaná o odpovídající index inflace. Výše hodnoty pro rok 2020 je rovna 
hodnotě základny z roku 2014, upravené o inflaci k prosinci za roky 2013 až 2018. Odpovídající 
míry inflace seřazené chronologicky dle jednotlivých let jsou: 1,4%, 0,4%, 0,3%, 0,7%, 2,5%, 

oblast dopravce CDV 2019

Finanční 

doplatek 

2019

CDV + 

FD 2020

Dopravní výkon 

na rok 2020 v 

km

NÁKLADY PRO 

ROK 2020 v Kč

DC+UL+LTM+Lovo-LN+L-B+DP DSÚK p.o. - dlouhodobá 47,66 0 47,17 10 871 002,00 512 785 164,34

Chomutovsko Autobusy Karlovy Vary, a.s. 27,91 2,04 31,07 931 642,20 28 942 769,24

Kadaň – Žatec Autobusy Karlovy Vary, a.s. 24,61 1,80 27,39 1 539 292,20 42 167 986,24

Lounsko – západ ARRIVA CITY s.r.o. 45,59 0 45,59 819 215,60 37 348 039,20

Mostecká pánev Autobusy Karlovy Vary, a.s. 26,81 1,82 29,70 997 665,30 29 633 053,81

PD Teplice do 30.6.2020 DSÚK - ARRIVA CITY s.r.o. 45,00 0 47,17 789 350,70 37 233 672,52

PD Teplice od 1.7.2020 vítěz VŘ 45,00 0 45,00 797 561,40 35 890 263,00

Podbořansko AD Podbořany 42,90 0 42,90 980 103,10 42 046 422,99

Šluknovsko Autobusy Karlovy Vary, a.s. 27,91 1,48 30,51 1 955 476,10 59 654 536,10

Šluknovsko - linka 406 Autobusy Karlovy Vary, a.s. 45,00 0 45,00 23 460,00 1 055 700,00

Teplicko do 30.6.2020 DSÚK - ARRIVA CITY s.r.o. 45,00 0 47,17 633 341,10 29 874 699,69

Teplicko od 1.7.2020 vítěz VŘ 45,00 0 45,00 647 625,90 29 143 165,50

Vejprtsko Autobusy Karlovy Vary, a.s. 44,80 0 44,80 1 111 992,50 49 817 264,00

PD Litvínov - autobusy DPML 43,29 0 45,02 382 329,00 7 785 497,84

PD Most - autobusy DPML 43,29 0 45,02 120 166,50 2 456 185,97

PD Ústí nad Labem DPmUL 55,66 2,09 59,98 239 836,30 14 384 517,86

Teplice - Drážďany 2020 RVSOE - 25,61 Kč za € 25,61 76 860,00 5 040 162,28

Linka 407 Autobusy Karlovy Vary, a.s. 45,00 0,00

Děčínsko - Hřensko připravuje se DSÚK 49,06 0,00

Ústecko - posílení linky 458 Krupkapřipravuje se DSÚK 49,06 0,00

Triangl - posílení dopravy připravuje se u různých dopravců 49,06 0,00

2 000 000,00

1 200 000,00

45 000,00 2 000 000,00

-148 000 000,00

SOUČET 22 961 919,90 822 459 100,59

Tržby DÚK BUS se zohledněním garance městům

Návrh rozpočtu odboru DS na autobusovou dopravu pro rok 2020

2019 2020

196 804,46

Liberecký kraj - ODHAD

Středočeský kraj - ODHAD

Ostatní doprava - výluky - separátní smlouvy
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2,1%. Na základě tohoto výpočtu je možné stanovit výši spolufinancování na hodnotu 
263 469 578,87 Kč. 
Jedná se o obligatorní výdaje. 
 
Dopravní územní obslužnost – drážní – 890 697 tis. Kč 
§ 2292, položka 5193 
Tato položka zahrnuje dopravní obslužnost drážní, kde nastanou od roku 2020 velké změny jak 
ve smluvním zajištění, tak v cenové úrovni. V roce 2019 končí platnost stávající smlouvy o 
závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti 
územního obvodu Ústeckého kraje se společností České dráhy, a.s. 
Dopravce pro nové smluvní období 2019 - 2029 byl vybrán přímým zadáním na základě 
"nezávislého průzkumu trhu", jehož hlavním cílem bylo analyzovat trh železničních dopravců v 
osobní dopravě s ohledem na cenu současnou situaci na trhu dopravců působících v oblasti 
osobní železniční dopravy v České republice. Stávající smlouva s ČD však nebude ukončena 
zcela; z důvodu vložení finančních prostředků z ROP jako investice do pořízení nových 
železničních kolejových vozidel na linkách U1 (třívozové elektrické jednotky 440 RegioPanter) 
a U2 (motorová jednotka 844 RegioShark) je smlouva prodloužena na těchto linkách o 5 let. 
Rozdělení do provozních souborů (jednotlivých smluv) odpovídá plánovaným záměrům 
definovaným dopravním plánem Ústeckého kraje v souladu s předchozím schválením v Radě 
Ústeckého kraje. 
Do roku 2019 je cena dopravního výkonu indexována pouze indexem spotřebitelských cen.  Z 
důvodu ukončení stávající závazkové smlouvy dochází od roku 2020 k rozpadu dopravního 
výkonu z oblasti 1 do oblastí 9 - 18. Nově je mechanizmus valorizace ceny stanoven v 
jednotlivých závazkových smlouvách a bude zahrnovat subvalorizace podle zvýšení/snížení (i) 
průměrné ceny motorové nafty, (ii) průměrné hrubé měsíční nominální mzdy a (iii)ročního indexu 
spotřebitelských cen vyhlášených Českých statistickým úřadem. Předběžný odhad ceny 
dopravního výkonu v období po roce 2019 je stanoven na základě (i) ceny obsažené ve smluvní 
dokumentaci v případě, že na tento provozní soubor byla smluvní dokumentace uzavřena, nebo 
(ii) kvalitativních požadavků smlouvy a odhadnutí ceny rizika, které bude vítězný dopravce v 
daném provozním souboru nést v případě, pokud smluvní dokumentace v daném provozním 
souboru je stále v jednání a není dosud uzavřena. V tomto případě cena vychází ze závazných 
nabídek pro provozování drážní dopravy v daném provozním souboru předložených dopravcem. 
Do roku 2019 je stávající smlouva částečně netto smlouvou a ve výpočtech je tak zahrnuta 
kompenzace a od roku 2020 je většina smluv vedena v režimu brutto a jsou tak zohledňovány 
tržby. 
Se zajištěním nového smluvního období od roku 2020 je předpokladem nárůst vlakových 
kilometrů dle schváleného aktuálního Plánu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje 2017 - 2021 
(znovuobnovení provozu na trati 113 (+510 000 vlkm/rok);na lince U3, která zůstane součástí 
stávající smlouvy s ČD zahuštění intervalu v úseku Ústí nad Labem - Litvínov na 60 minutý 
interval (+220 000 vlkm/rok); v provozním souboru EMU120 prodloužení linky U5 o úsek Bílina 
- Most (+140 000 vlkm/rok); v provozním souboru U32 zahuštění taktu v úseku Ústí nad Labem 
- Štětí na 1 h, v úseku Ústí nad Labem - Litoměřice na 30 minut a doplnění večerního páru vlaků 
(+180 000 vlkm/rok). 
A v neposlední řadě do této položky patří náklady na provoz turistických železničních linek, které 
jsou v provozu od roku 2016 a shledaly se s velkým zájmem občanů. Turistické linky budou i 
nadále provozovány zpravidla historickými vlaky převážně v letní turistické sezóně o víkendech, 
jak předpokládá ZÚK schválený dopravní plán. Předpokládaná kompenzace za provoz 
turistických drážních linek činí 9 127 tis. Kč (T1, T3, T5 a T6).  
Jedná se o obligatorní výdaje. 
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Dopravní obslužnost  - nájemné - 20 000 tis. Kč 
§ 2292, položka 5164 
Tato položka zahrnuje úhrady nájemného za dočasné užívání vozidel, které slouží k zajištění 
veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji. Ústecký kraj uzavřel v loňském roce čtyři smlouvy o 
nájmu vozidel,  tři smlouvy se společností OverLine s.r.o. a jednu smlouvu se společností IT 
global s.r.o.. Dohromady se jedná o pronájem 96 vozidel, která následně Ústecký kraj 
podnajímá společnosti DSÚK p.o. k zajištění veřejné linkové dopravy v Ústeckém kraji. 
V nadcházejícím roce bude Ústecký kraj  i nadále si pronajímat vozidla na základě výše 
uvedených smluv a společnosti DSÚK p.o. podnajímat a přeúčtovávat. Mělo by se jednat o 56 
vozidel. 
Jedná se o obligatorní výdaje.  
 

Dopravce CDV/km Dopravní výkon 2020 CDV 2020

ARRIVA 145,00 Kč 83 777,2 12 147 694,00 Kč

AŽD 113,49 Kč 490 594,5 55 677 569,81 Kč

ČD 160,55 Kč 150 121,6 24 102 022,88 Kč

ČD 162,01 Kč 774 961,1 125 551 447,81 Kč

RJUK 154,65 Kč 977 875,6 151 228 461,54 Kč

ČD 184,47 Kč 832 196,4 153 515 269,91 Kč

GWTR 108,18 Kč 216 944,0 23 469 001,92 Kč

DLB 134,51 Kč 953 512,3 128 256 939,47 Kč

DLB 134,51 Kč 233 879,5 31 459 131,55 Kč

ČD 140,45 Kč 96 068,0 13 492 750,60 Kč

DLB 116,11 Kč 101 897,6 11 831 330,34 Kč

ČD 95,03 Kč 219 934,3 20 900 356,53 Kč

ČD 140,45 Kč 2 127 493,3 298 806 433,99 Kč

ČD 141,56 Kč 852 753,9 120 715 842,08 Kč

ČD 183,12 Kč 829 388,5 151 877 622,12 Kč

ČD 163,26 Kč 216 863,4 35 405 118,68 Kč

9 158 261,2 1 358 436 993,22 Kč

7 891 782,6 1 180 621 574,99 Kč

179 845,2 25 640 444,60 Kč

852 753,9 120 715 842,08 Kč

-233 879,5 -31 459 131,55 Kč

8 690 502,2 1 295 518 730,13 Kč

150 479 892,12 Kč

1 145 038 838,01 Kč

-263 469 578,87 Kč

881 569 259,14 Kč

9 127 000,00 Kč

890 696 259,14 Kč

účelová dotace ve veřejných službách ve veřejné drážní osobní dopravě

Celkem po započtení dotace

Celkem drážní doprava

turistické drážní linky 

DMU120(L)
3)

EMU1204)

EMU2405)

Mezikrajské vyrovnání výkonů

vlkm, které v ÚK objednává ÚK (ÚK→dopravce)

vlkm, které v ÚK objednává LK (ÚK→LK)

vlkm, které v ÚK objednává IDSK (ÚK→IDSK)

vlkm, které v STčK objednává ÚK (IDSK→ÚK)

Celkem

Tržby

tržby

Celkem po započtění tržeb (Cena-Tržby)

Účelová dotace

ROZPOČET 2020 - DRÁŽNÍ DOPRAVA - VARIANTA II (cena ČD dle smlouvy)

Provozní soubor

DMU120(U+T)
3)

Celkem

Lounsko (v StčK)7)

současná smlouva10)

Středočeský kraj (v ÚK)11)

Šluknovsko12)

U613)

GWTR6)

Lounsko (v ÚK)7)

Mladoboleslavská 

OSN I8)

Podřipsko9)

ARRIVA-R221)

AŽD2)
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Dopravní obslužnost - opravy a údržba – 7 100 tis. Kč 
§ 2292, položka 5171 
Tato položka zahrnuje úhrady za poskytování servisu a oprav společností OverLine s.r.o., 
se kterou má Ústecký kraj uzavřené smlouvy o nájmu vozidel a poskytování servisu a oprav 
v souvislosti s pronájmem vozidel.   
Jedná se o obligatorní výdaje.  
 
Dopravní obslužnost - poskytování IT služeb  – 500 tis. Kč 
§ 2292, položka 5168 
Tato položka zahrnuje úhrady za poskytování IT služeb společností OverLine s.r.o., se kterou 
má Ústecký kraj uzavřené smlouvy o nájmu vozidel a poskytování IT služeb v souvislosti 
s pronájmem vozidel.   
Jedná se o obligatorní výdaje.  
 
Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu – 1 500 tis. Kč 
§ 2293, položka 5169 
Tato položka byla založena nově již v roce 2018 na základě konzultace s Ing. Lancem pro 
úhradu náhradní dopravy, která je v rámci dopravní obslužnosti na základě objednávky nebo 
smlouvy a tato služba je fakturována s DPH. Tato doprava je formou příležitostné dopravy, a to 
většinou na zajištění objížděk, které vznikly náhle během roku, a není časově reálné zajistit 
linkovou dopravu. 
Jedná se o obligatorní výdaje. 
 
Grafické služby pro DÚK - 330 tis. Kč 
§ 2299, položka 5169 
Tato položka zahrnuje zejména výdaje na grafické služby pro Dopravu Ústeckého kraje, které 
jsou podkladem pro výrobu informačních a propagačních tiskovin.  Zahrnuje  zpracování 
grafických návrhů, vypracování layoutů, sazbu, zlom a profesionální přípravu tiskových dat 
letáků, informačních skládaček, brožur, jízdních řádů a dalších tiskovin. Předpokládané ceny 
vycházejí z reálných zkušeností čerpání u obdobných tiskovin v uplynulých 5 letech. Položka 
zahrnuje i výdaje na grafické služby pro výrobu propagačních předmětů.  
Jedná se o obligatorní výdaje. 
 
Papírové role na jízdenky DÚK – 1 900 tis. Kč 
§ 2299, položka 5139, UZ 00013 
Do této položky patří výdaje na papírové role pro tisk jízdních dokladů. Papír je zabezpečený 
ochrannými prvky a je určen pro tisk jízdních dokladů v rámci integrovaného dopravního 
systému Doprava Ústeckého kraje (DÚK). Vzhledem k tomu, že v rámci DÚK jsou papírové 
doklady přestupné a s časovou platností až 30 dní, byl vytvořen grafický návrh papíru pro tisk 
jízdních dokladů, který je jednotný ve všech autobusech v rámci DÚK za účelem zajištění 
jednoznačné kontroly a odbavení při přestupu (popř. nástupu). Odhad byl stanoven na základě 
dosavadní spotřeby termocitlivého papíru. 
Jedná se o obligatorní výdaje. 
 
Drobný materiál pro DÚK – 2 200 tis. Kč 
§ 2299, položka 5139 
Položka zahrnuje výdaje na drobný materiál pro DÚK. Nejvýznamnější část tvoří pro rok 2020 
náklady na výrobu propagačních předmětů Dopravy Ústeckého kraje. Obdobně důležité jsou i 
výdaje na tisk informačních tiskovin počínaje letáky, brožurami a informativními skládačkami až 
po mapy a knižní jízdní řády nebo cestovní kroužkové bloky Tripper. Do položky patří taktéž 
menší výdaje na samolepící fólie k informování cestujících v dopravních prostředcích. Ceny jsou 
stanovené na základě reálných zkušeností a profesního odhadu. 
Jedná se o obligatorní výdaje. 
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Propagace pro DÚK – 1 400 tis. Kč 
§ 2299, položka 5169 
Tato položka zahrnuje výdaje na agenturní služby propagačního typu pro Dopravu Ústeckého 
kraje. Jedná se o zajištění propagační akce na klíč k oslavám 5 let fungování integrovaného 
systému DÚK (včetně externí inzerce a personálního zajištění). Předpokládané ceny jsou 
stanoveny na základě obvyklých agenturních cen v regionu.  
Jedná se o fakultativní výdaje. 
 
Služby pro DÚK – 1 600 tis. Kč 
§ 2299, položka 5169 
Tato položka zahrnuje výdaje na ostatní agenturní služby pro Dopravu Ústeckého kraje 
(nepropagačního typu). Zahrnuje především outsourcing Facebooku DÚK, adresnou distribuci 
tiskovin zajišťovanou externím dodavatelem, zpracování oficiálních marketingových průzkumů 
na vzorcích veřejnosti, v menší míře pak možnost zajištění profesionálních fotografií pro 
propagační účely DÚK. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě reálných zkušeností 
v uplynulých 2 letech a nabídky na outsourcing Facebooku. Dále položka zahrnuje výdaje na 
přepravní průzkumy a ověřovací průzkumy vytížení regionální dopravy, aktualizace map 
linkového vedení.  
Jedná se o obligatorní výdaje. 
 
Tlumočnické služby - 70 tis. Kč 
§ 2299, položka 5169 
Odbor dopravy a silničního hospodářství v rámci své působnosti při zajištění dopravní 
obslužnosti Ústeckého kraje a spolupráce se zahraničními partnery v oblasti dopravy nutně 
potřebuje využívat tlumočení, a to jak konsekutivního, tak i simultánního do a z německého 
jazyka. Nedílnou součástí spolupráce s německými partnery je i překlad textů. Odbor DS 
spolupracuje zejména s německými dopravními svazy VVO (Verkehrsverbund Oberelbe 
GmbH), ZVON (Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien), naším 
smluvním dopravcem RVSOE a dále pak jedná s městy, obcemi, turistickými organizacemi 
v příhraničních oblastech, kde provozujeme společnou dopravu, případně se sdruženími jako je 
naše členství v ESÚS Praha – Dresden, nebo IHK Chemnitz.  
Jedná se o obligatorní výdaje. 
 
Poradenská činnost v oblasti veřejné dopravy – 1 500 tis. Kč 
§ 2299, položka 5166, ÚZ 00013 
Tato položka vychází z potřeb několika předcházejících let a předpokládáme tuto činnost 
v obdobném rozsahu i v roce 2020. Z položky jsou hrazeny vysoce expertní služby v plánování 
dopravy a technologické poradenství, kde čerpáme na uzavřené poradenské smlouvy 
s expertními dodavateli „Konzultační a poradenské služby v oblasti dopravního plánování“ a 
„Poskytování poradenských služeb v oblasti odbavování cestujících“. Kromě průběžných 
poradenských smluv jsou z položky zajišťovány jednorázové koncepční studie a projekty úprav 
dopravní obslužnosti u dalších odborných subjektů, případně ekonomické a daňové analýzy 
týkající se provozu veřejné dopravy. 
Jedná se o obligatorní výdaje. 
 
Služby související s inform. a komunik. technologiemi – 1 000 tis. Kč 
§ 2299, položka 5168 
Tato položka vychází ze schváleného dopravního plánu, kde jsme se zavázali modernizovat 
informační systémy DÚK. Z této položky jsou hrazeny měsíční paušální platby vyplývající ze 
smluv na „Automatický dispečink DÚK“ a na „Krajský vyhledávač spojení DÚK“. Dále do této 
položky patří náklady s provozováním mobilních odbavovacích zařízení. 
Jedná se o obligatorní výdaje. 
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Zpracování dat – 120 tis. Kč 
§ 2299, položka 5168, ÚZ 00013 
Odbor DS má nyní uzavřeny 3 smlouvy s dodavatelem ČSAD SVT Praha, a to na provoz 
zúčtovacího (clearingového) centra DÚK, na rozúčtování mezinárodních jízdních dokladů a na 
rozúčtovávání slev poskytovaných od 1.9.2018. Tyto smlouvy počínaje rokem 2020 přechází 
pod odbor IT. 
Tato položka tedy zahrnuje výdaje na pokrytí úhrad paušálních plateb za měsíce listopad a 
prosinec 2019 z výše uvedených smluv.  
Jedná se o obligatorní výdaje. 
  

smlouva 
měsíční plnění 
(včetně DPH) Kč 

celkem za leden a 
únor (včetně DPH) Kč 

16/SML4977                   49 610     99 220 

18/SML4354                     2 420     4 840 

18/SML4594                     2 420     4 840 

CELKEM   108 900 

 
Poskytování právních služeb ve věci závazku dopravní obslužnosti ve veřejné  linkové 
autobusové dopravě –  20 000 tis. Kč 
§ 2299, položka 5166 
Finanční prostředky jsou plánovány na úhradu právních služeb, zajišťovaných pro Ústecký kraj 
především advokátní kanceláří Skils s.r.o. (dříve Weil, Gotshal & Manges, s.r.o.). Po 
zkušenostech z předešlých období a ve vztahu k stále probíhajícím sporům očekáváme i nadále 
využití právních služeb výše uvedené advokátní kanceláře. Tuto položku jsme žádáme navýšit 
oproti předcházejícím rokům z důvodu nutnosti jejích dalších služeb právního poradenství 
Ústeckému kraji v souvislosti se zajišťováním veřejné dopravy na území ÚK a s postupnou 
změnou dopravce ve veřejné dopravě ÚK, a dále v souvislosti s veřejnými zakázkami na 
dodávky v rámci interního dopravce ÚK (DSÚK, p.o.). V letošním roce byla tato položka již 
navýšena z 12 mil. Kč na 26 mil. Kč, a i přesto je položka již vyčerpána k srpnu. Připravujeme 
opět rozpočtovou změnu na navýšení této položky. 
Jedná se o obligatorní výdaje. 
 
 
 

 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje – investiční účelový příspěvek – 55 000 tis. Kč  
§ 2212, položka 6351 
Finanční prostředky investičního fondu, které organizaci zůstanou po započtení povinného 
odvodu, nejsou dostačující na nákup požadovaného investičního majetku realizaci investičních 
akcí. 
Z tohoto důvodu žádá příspěvková organizace SÚS ÚK o poskytnutí účelové dotace ve výši 55 
mil Kč. Návrh investic na rok 2020 je přiložen v příloze. 
Jedná se o fakultativní výdaje. 
 
 
 
 

Kapitálové výdaje  v tis. Kč  v %  

Schválený 
rozpočet roku 

2019 

Střednědobý 
výhled 

rozpočtu na 
rok 2020 

Požadavek 
odboru 

Návrh rozpočtu 
na rok 2020 

Index návrhu 
rozpočtu 2020 
a schváleného 
rozpočtu 2019 

256 250 56 000 56 350 56 350 21,99 
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Jmenovitě čerpání – investiční (v tis. Kč): 78 461 

Příprava staveb ÚIP 6 000 

Rekonstrukce mostu 00727-2 Nezabylice ÚIP 6 000 

Rekonstrukce mostu III/258-005 Řehlovice ÚIP 5 000 

Rekonstrukce mostu 24081-1 Konojedy ÚIP 6 000 

Rekonstrukce mostu 2472-2 Brozany nad Ohří-náhon vodní elektrárny ÚIP 10 000 

sanace svahu Selibice ÚIP 6 000 

Rekonstrukce mostu 22536-1 Dubčany ÚIP 4 000 

Rekonstrukce mostu 2465-1 Koštice - Vojnice ÚIP 4 000 

Rekonstrukce mostu 2657-2 Staré Křečany ÚIP 6 000 

Rekonstrukce mycí rampy vozidel stř. Děčín, Krokova ul. ÚIP 2 000 

Z vlastních finančních prostředků: 

osobní automobil 4 ks SUS 2 000 

Rekonstrukce mostu 25373-2 Božtěšice - Chuderov SÚS 1 500 

Rekonstrukce mostu 26029-1 pod Lužcem SÚS 1 500 

užitkový automobil 5 ks SUS 5 000 

drobná mechanizace SUS 13 461 

 
Dopravní společnost Ústeckého kraje – účelový investiční příspěvek – 1 200 tis. Kč 
§2292, položka 6351 
Organizace žádá o účelový investiční příspěvek v částce ve výši 1 200 tis. Kč na pokrytí nákladů 
na pořízení investičního majetku pro nově obsluhovanou oblast Dolní Poohří (od 1. 1. 2019) a 
dovybavení stávajících obsluhovaných oblastí. Organizace plánuje z účelového investičního 
příspěvku pořídit 1 ks osobního vozidla pro potřeby dispečera oblasti Dolní Poohří v plánované 
částce ve výši 300 tis. Kč a 12 ks vleků na kola v celkové plánované pořizovací ceně ve výši 
900 tis. Kč. 
Jedná se o fakultativní výdaje. 
 

Jmenovitě čerpání - investiční (v tis. Kč): 3 175 

12 ks - přívěsy na kola 900 

1 ks - osobní vozidlo - pro potřeby dispečera Dolní Poohří  300 

Z vlastních finančních prostředků: 

1 ks -  osobní vozidlo - pro potřeby techniků udržby označníků- ze zdrojů DSÚK 600 

29 ks - nosiče na kola - ze zdrojů DSÚK 1 305 

1 ks - skibox - ze zdrojů DSÚK 70 

 
Softwarové služby pro DÚK - automatický dispečink–  150 tis. Kč 
§ 2299, položka 6111 
Tato položka vznikla pro úhradu z uzavřené smlouvy 16/SML4693 na implementaci a rozvoj 
„Automatického dispečinku DÚK“. Automatický dispečink DÚK shromažďuje veškeré údaje od 
dopravců v rámci DÚK, řeší časové návaznosti, sleduje dodržování povinností, vyhodnocuje 
zpoždění, atd. 
Jedná se o fakultativní výdaje. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 24. října 2019 
Zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický 
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0 0 0 0 0 0 0 v tis. Kč

A B D E F G K L M N O P Q R

2 771 736 2 920 144 1 718 937 3 100 191 2 865 171 235 020 328 455 111,85

2 535 017 2 683 425 1 718 937 2 836 721 2 601 701 235 020 301 704 111,90

236 719 236 719 0 263 470 263 470 0 26 751 111,30

1 SÚS ÚK - příspěvek zřizovatele 2212 5331 0801 768 382 771 388 516 068 792 590 792 590 0 24 208 103,15

2 SÚS ÚK - velká údržba 2212 5331 0801 00054 300 000 330 849 203 000 230 500 0 230 500 -69 500 76,83

3 SÚS ÚK - posypový materiál 2212 5331 0801 00013 15 000 35 553 15 000 15 000 15 000 0 0 100,00

4 DSÚK - příspěvek zřizovatele 2292 5331 0802 2 220 2 220 1 302 700 700 0 -1 520 31,53

5 diagnostika silnic II. a III. třídy 2212 5169 00080 1 000 1 000 683 1 000 1 000 0 0 100,00

6 Odstraňování hlukových zátěží 2212 5166 500 500 119 500 0 500 0 100,00

7 bezpečnost silničního provozu 2223 5169 1 135 520 354 1 120 0 1 120 -15 98,68

8
Kontrolní vážení vozidel na silnicích I.,II. a 

III. třídy
2223 5169 250 250 54 250 250 0 0 100,00

9 provoz vnitrozemské plavby 2232 5193 4 631 27 631 10 950 21 230 21 230 0 16 599 458,43

10
Členské příspěvky mezinárodním vládním 

organizacím
2291 5541 55 55 52 55 55 0 0 100,00

11 dopravní územní obslužnost - autobusová 2292 5193 00013 627 524 600 877 392 376 822 459 822 459 0 194 935 131,06

12
dopravní územní obslužnost - tramvajová a 

trolejbusová
2292 5193 00315 10 000 10 000 4 619 1 400 1 400 0 -8 600 14,00

13
dopravní územní obslužnost - drážní - 

účelová dotace
2292 5193 27355 236 719 236 719 0 263 470 263 470 0 26 751 111,30

14 dopravní územní obslužnost - drážní 2292 5193 704 300 704 300 444 899 890 697 890 697 0 186 397 126,47

15 Dopravní obslužnost - nájemné 2292 5164 60 000 80 700 68 249 20 000 20 000 0 -40 000 33,33

16 Dopravní obslužnost - opravy a údržba 2292 5171 13 950 24 950 20 128 7 100 7 100 0 -6 850 50,90

17
Dopravní obslužnost - poskytování IT 

služeb
2292 5168 800 2 800 1 428 500 500 0 -300 62,50

18 Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu 2293 5169 3 000 14 000 11 734 1 500 0 1 500 -1 500 50,00

19 Grafické služby pro DÚK 2299 5169 340 340 124 330 330 0 -10 97,06

20 Papírové role na jízdenky DÚK 2299 5139 00013 1 900 1 900 919 1 900 1 900 0 0 100,00

21 Drobný materiál pro DÚK 2299 5139 1 410 1 410 746 2 200 2 200 0 790 156,03

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020 - VÝDAJE
kontrolní 

součty 
kontrolní součty KV

Index návrhu 

R 2020 proti 

SR 2019 v % 

(N/K)

Výdaje 

celkem

z toho:

Výdaje 

obligatorní

Výdaje 

fakultativní

Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu  3 000 000 tis. Kč)

Upravený 

rozpočet k 

18.9.2019 tj. 

předpoklád. 

skutečnost k 

31.12.2019

Skutečnost         

k 31.8.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020
Rozdíl 

návrhu R 

2020               

a SR 2019                             

(N-K)

Schválený 

rozpočet na 

rok 2019

Název
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ÚZ

z toho kryto vlastními příjmy

z toho kryto dotacemi

191
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Index návrhu 

R 2020 proti 

SR 2019 v % 

(N/K)

Výdaje 

celkem

z toho:

Výdaje 

obligatorní

Výdaje 

fakultativní

Běžné výdaje (střednědobý výhled rozpočtu  3 000 000 tis. Kč)

Upravený 

rozpočet k 

18.9.2019 tj. 

předpoklád. 

skutečnost k 

31.12.2019

Skutečnost         

k 31.8.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020
Rozdíl 

návrhu R 

2020               

a SR 2019                             

(N-K)

Schválený 

rozpočet na 

rok 2019

Název
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22 Propagace pro DÚK 2299 5169 250 250 0 1 400 0 1 400 1 150 560,00

23 Služby pro DÚK 2299 5169 1 500 1 500 996 1 600 1 600 0 100 106,67

24 Tlumočnické služby 2299 5169 70 70 53 70 70 0 0 100,00

25
poradenská činnost v oblasti veřejné 

dopravy
2299 5166 00013 2 000 2 000 598 1 500 1 500 0 -500 75,00

26
Služby související s inform. a komunik. 

technologiemi
2299 5168 2 000 2 000 459 1 000 1 000 0 -1 000 50,00

27 Zpracování dat 2299 5168 00013 800 800 440 120 120 0 -680 15,00

28

poskytování právních služeb ve věci 

závazku dopravní obslužnosti ve veřejné 

link

2299 5166 12 000 24 600 21 880 20 000 20 000 0 8 000 166,67

29 Ostatní 0 40 962 1 708 0 0 0 0 x

256 250 256 508 85 086 56 350 0 56 350 -199 900 21,99

256 250 256 508 85 086 56 350 0 56 350 -199 900 21,99

0 0 0 0 0 0 0 x

30 SÚS ÚK - investiční účelový příspěvek 2212 6351 0801 255 000 255 131 85 000 55 000 0 55 000 -200 000 21,57

31 DSÚK - investiční účelový příspěvek 2292 6351 0802 0 0 0 1 200 0 1 200 1 200 x

32
Softwarové služby pro DÚK - automatický 

dispečink
2299 6111 250 250 86 150 0 150 -100 60,00

33 Ostatní 1 000 1 127 0 0 0 0 -1 000 0,00

V Ústí nad Labem dne 09. 10. 2019

Zpracoval: odbor ekonomický

z toho kryto vlastními příjmy

z toho kryto dotacemi

Kapitálové výdaje  (střednědobý výhled rozpočtu  56 000 tis. Kč)

192


