
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: 13.3

25. zasedání zastupitelstva konané dne 9. 12. 2019

Věc:
Uzavření Smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady 
finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou 
mezi Středočeským a Ústeckým krajem

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Stanovení podmínek úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou 
drážní osobní dopravou mezi Ústeckým krajem a Středočeským krajem

Nárok na rozpočet:
122 603 000,- Kč (bude hrazeno v rámci rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství).
Na základě předkládaného návrhu smlouvy bude výše uvedený finanční dopad na rozpočet Ústeckého kraje 
zmírněn reciproční platbou Středočeského kraje za zajištění dopravní obslužnosti Ústeckým krajem na území 
Středočeského kraje ve výši 27 443 392,42,- Kč.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 20. 11. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:  049/82R/2019 

Přílohy: 

13.3-1 Název: bod 13.3 priloha 1 black.pdf

Smlouva o spolupráci k zajištění 
mezikrajské dopravní obslužnosti, a o 
podmínkách úhrady finančního 
příspěvku při vzájemném zajištění 
dopravní obslužnosti veřejnou drážní 
osobní dopravou mezi Středočeským 
krajem a Ústeckým krajem

U

13.3-2 Název: bod 13.3 priloha 2 black.pdf

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci 
k zajištění mezikrajské dopravní 
obslužnosti, a o podmínkách úhrady 
finančního příspěvku při vzájemném 
zajištění dopravní obslužnosti 
veřejnou drážní osobní dopravou 
mezi Středočeským krajem a 
Ústeckým krajem

U



Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

I. dle § 35 odst. 2 písm. h zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření Smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách 
úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní 
dopravou mezi Středočeským a Ústeckým krajem se Středočeským krajem, sídlem Zborovská 11, 15021 
Praha 5, IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

II. dle § 35 odst. 2 písm. h zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o 
podmínkách úhrady finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní 
osobní dopravou mezi Středočeským a Ústeckým krajem se Středočeským krajem, sídlem Zborovská 11, 
15021 Praha 5, IČ: 70891095, DIČ: CZ70891095 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
V průběhu roku 2019 Rada Ústeckého kraje rozhodla o uzavření nových smluv o zajištění dopravní 
obslužnosti Ústeckého kraje veřejnou drážní dopravou.
V souvislosti s těmito rozhodnutími Rada Ústeckého kraje na své poslední schůzi dne 20. 11. 2019 projednala 
návrh Smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady finančního 
příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou mezi Středočeským 
a Ústeckým krajem s doporučením Zastupitelstvu Ústeckého kraje uzavřít tuto smlouvu. Z výše popsaného 
důvodu je nyní Zastupitelstvu Ústeckého kraje předkládána tato smlouva k rozhodnutí o uzavření.
S ohledem na komfort cestujících se jeví jako nevhodné, aby byl provoz na mezikrajských linkách zajišťován 
různými dopravci s nutností přestupu či opětovného odbavení cestujících a naopak je z hlediska komfortu 
cestujících vhodné, aby mezikrajské vlaky byly zahrnuty současně do obou integrovaných dopravních 
systémů. Zároveň je obecným zájmen obou krajů pracovat na rozvoji svých území přiléhajících k hranicím 
sousedního kraje při vědomí spádovosti obcí na území jednoho kraje do obcí na území druhého kraje a 
naopak.
Za tímto účelem provedly oba kraje objednávku dopravních výkonů ve veřejné drážní dopravě na linkách, 
které překračují krajskou hranici zpravidla v rámci celé linky (tedy i za úsek ležící na území druhého kraje).
Je však zřejmé, že objednávky obou krajů budou různé – ať už v oblasti rozsahu dopravního výkonu, nebo 
ceny za provedení dopravního výkonu. Právě v této souvislosti je nutné mezi oběma kraji nastavit jasná 
pravidla pro provedení plateb za výkony objednané na území druhého kraje a za jejich řádné vyrovnání.
V rámci přípravy jízdního řádu pro bezprostředně nadcházející období si smluvní strany ve smluvně 
stanoveném termínu vzájemně vymění a potvrdí rozsah objednávky na přeshraničních linkách a kraj, který je 
za zajištění provozu na těchto linkách zodpovědný, provede řádné objednání dopravních výkonů u 
příslušného dopravce.
Ve vztahu ke každému jízdnímu řádu příslušného roku vypočítá každý kraj výši finančního příspěvku, jímž se 
bude druhý kraj finančně podílet na kompenzaci, kterou příslušný kraj hradí svému dopravci za provozování 
dopravy.
Finanční příspěvek je rozdělen do měsíčních úhrad, které jsou splatné k 5. dni následujícího kalendářního 
měsíce.
V příloze č. 1 tohoto usnesení je Radě Ústeckého kraje odborem dopravy a silničního hospodářství 
předkládán návrh Smlouvy o spolupráci k zajištění mezikrajské dopravní obslužnosti a o podmínkách úhrady 
finančního příspěvku při vzájemném zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou mezi 
Středočeským a Ústeckým krajem se Středočeským krajem.
Středočeský kraj schválil smlouvu již v Zastupitelstvu Středočeského kraje dne 25. 11. 2019. Smlouva však 
byla schválena s přílohami, jímž chyběl obsah (bylo uvedeno pouze "bude doplněno"), případně formou 
přílohy s přiložením celé smlouvy o závazku veřejné služby s jedním z dopravců a to včetně jejích příloh. 
Tento postup Středočeského kraje vychází ze skutečnosti, že v době konání Zastupitelstva Středočeského 
kraje ještě přílohy nebyly kompletní. K dnešnímu datu došlo k jejich kompletaci, tudíž je Zastupitelstvu 
Ústeckého kraje v rámci tohoto bodu předkládán odborem dopravy a silničního hospodářství kromě Smlouvy 
také její Dodatek č. 1 s přílohami, bez nichž by smlouva nebyla platná.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:



Ing. Jakub Jeřábek,
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti

Bc. Michaela Vašíčková,
oddělení dopravní obslužnosti

Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jindřich Franěk (vedoucí odboru)   Ing. Jindřich Franěk 5. 12. 
2019

2 Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)   Jaroslav Komínek 5.12.2019

Podpis zpracovatele:  Petra Ježková 5. 12. 2019


