
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

Rada Ústeckého kraje

Usnesení

z 16. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 19.05.2021 
od 10:47 hodin do 13:09 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/16R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 16. zasedání Rady Ústeckého kraje:

Ing. Jana Růžičku
Mgr. Jiřího Řeháka

Usnesení č. 002/16R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

a) průběh schůze Rady Ústeckého kraje dne 19. 5. 2021 ve videokonferenčním režimu. To 
znamená, že část členů Rady Ústeckého kraje je přítomna fyzicky a část členů Rady 
Ústeckého kraje prostřednictvím videokonferenčního systému.
b) pořízení obrazového a zvukového záznamu ze schůze Rady Ústeckého kraje dne 19. 5. 
2021, který slouží pouze pro vyhotovení zápisu a usnesení a bude po vyhotovení zápisu a 
usnesení smazán.
c) podepsání zápisu a usnesení z této schůze rady všemi přítomnými členy Rady Ústeckého 
kraje.

Usnesení č. 003/16R/2021
2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje
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upravený program 16. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.

Usnesení č. 004/16R/2021
3.2 Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z V. volebního období 2016 – 
2020:

1. Usnesení RÚK č. 059/76R/2019 z 18.09.2019 Filmová kancelář Ústeckého kraje – program 
na podporu audiovizuální tvorby v Ústeckém kraji
2. Usnesení RÚK č. 042/93R/2020 z 01.04.2020 D)2. Fondy EHP 2014 – 2021 – „Zachráněné 
kulturní dědictví starého Mostu“
3. Usnesení RÚK č. 015/98R/2020 z 13.05.2020 SPZ Triangle – Výroční zpráva o činnosti 
SPZ Triangle, příspěvková organizace za rok 2019
4. Usnesení RÚK č. 058/110R/2020 z 30.09.2020 Darovací smlouvy – poskytnutí finančního 
daru pro výherce v jednotlivých kategoriích soutěže „Skleněná popelnice“ za rok 2019
5. Usnesení RÚK č. 138/110R/2020 z 30.09.2020 Projednání investičních záměrů s výdaji 
nad 5 mil. Kč - VII/2020
6. Usnesení RÚK č. 041/111R/2020 z 14.10.2020 B)3. Program pro podporu odpadového 
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 3. výzva – změna projektu a 
závazného ukazatele obce Líšťany
7. Usnesení RÚK č. 046/112R/2020 z 27.10.2020 C)2. Program pro podporu odpadového 
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 4. výzva – obec Nezabylice
8. Usnesení RÚK č. 047/112R/2020 z 27.10.2020 B)2. Program pro podporu odpadového 
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 – 4. výzva – ukončení 
administrace žádosti obce Droužkovice
9. Usnesení RÚK č. 048/112R/2020 z 27.10.2020 B)2. Aktualizace č. 53 Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – Město Klášterec nad Ohří
10. Usnesení RÚK č. 049/112R/2020 z 27.10.2020 B)2. Aktualizace č. 54 Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje – Obec Malšovice

splnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje z VI. volebního období 2020 – 
2024:

11. Usnesení RÚK č. 037/3R/2020 z 09.12.2020 C)2. Změna zřizovací listiny příspěvkové 
organizace zřizované Ústeckým krajem v oblasti majetkové a změna pravidel
12. Usnesení RÚK č. 062/5R/2021 z 13.01.2021 D)2. Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2021
13. Usnesení RÚK č. 006/7R/2021 z 27.01.2021 Poskytnutí finančního a věcného daru matce 
prvního občánka Ústeckého kraje narozeného v roce 2021
14. Usnesení RÚK č. 048/7R/2021 z 27.01.2021 C)1.,2. Zadávací řízení veřejné zakázky na 
služby s názvem „Péče o zvláště chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů ve 
správě Ústeckého kraje v letech 2021 - 2023“ zadávané formou otevřeného řízení v 
nadlimitním režimu
15. Usnesení RÚK č. 005/9R/2021 z 24.02.2021 Změny v rámci poskytnutých dotací - 
Program na podporu JSDHO a ostatních složek IZS 2020 – Velké Březno.
16. Usnesení RÚK č. 006/9R/2021 z 24.02.2021 Schválení dotačního titulu „Program 2021 na 
podporu nové techniky a výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů obcí z rozpočtu Ústeckého kraje“.
17. Usnesení RÚK č. 041/9R/2021 z 24.02.2021 B)1. Program pro podporu OH obcí 
Ústeckého kraje – Technická správa města Žatec, s.r.o. – ukončení administrace
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18. Usnesení RÚK č. 042/9R/2021 z 24.02.2021 B)1. Program pro podporu OH obcí 
Ústeckého kraje – Obec Černouček – změna smluvního ujednání
19. Usnesení RÚK č. 050/9R/2021 z 24.02.2021 Nakládání s majetkem
20. Usnesení RÚK č. 051/9R/2021 z 24.02.2021 Nakládání s majetkem
21. Usnesení RÚK č. 052/9R/2021 z 24.02.2021 Nakládání s majetkem
22. Usnesení RÚK č. 053/9R/2021 z 24.02.2021 Nakládání s majetkem
23. Usnesení RÚK č. 056/9R/2021 z 24.02.2021 Nakládání s majetkem
24. Usnesení RÚK č. 057/9R/2021 z 24.02.2021 Nakládání s majetkem
25. Usnesení RÚK č. 058/9R/2021 z 24.02.2021 Nakládání s majetkem
26. Usnesení RÚK č. 059/9R/2021 z 24.02.2021 Nakládání s majetkem
27. Usnesení RÚK č. 060/9R/2021 z 24.02.2021 Nakládání s majetkem
28. Usnesení RÚK č. 062/9R/2021 z 24.02.2021 Nakládání s majetkem
29. Usnesení RÚK č. 080/9R/2021 z 24.02.2021 C)2. Změna smlouvy č. 
20/SML0414/SoD/INV ze dne 24. 1. 2020 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „Rekonstrukce silnice II/262 Starý Šachov - Děčín“
30. Usnesení RÚK č. 081/9R/2021 z 24.02.2021 B)1. Změna smlouvy č. 
19/SML4212/SoD/INV ze dne 12. 12. 2019 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední 
zdravotnická škola Most – rekonstrukce bazénu a tělocvičny“
31. Usnesení RÚK č. 084/9R/2021 z 24.02.2021 Národní síť Zdravých měst České republiky
32. Usnesení RÚK č. 085/9R/2021 z 24.02.2021 Členství Ústeckého kraje v Evropské síti 
chemických regionů
33. Usnesení RÚK č. 021/10R/2021 z 10.03.2021 D)1. Ústav archeologické památkové péče 
SZ Čech v Mostě, v.v.i. - Vyhodnocení plnění závazků vyplývajících z Rozhodnutí o 
poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace za 
rok 2020 a Hlavní úkoly veřejné výzkumné instituce na rok 2021
34. Usnesení RÚK č. 022/10R/2021 z 10.03.2021 Změna zřizovací listiny Severočeská 
vědecká knihovna Ústí nad Labem
35. Usnesení RÚK č. 026/10R/2021 z 10.03.2021 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací 
soustavy v Ústeckém kraji ve školním roce 2019/2020
36. Usnesení RÚK č. 039/10R/2021 z 10.03.2021 B)1. Program pro podporu OH obcí 
Ústeckého kraje – Obec Radonice – změna smluvního ujednání
37. Usnesení RÚK č. 040/10R/2021 z 10.03.2021 B)1. Program pro podporu OH obcí 
Ústeckého kraje – Obec Hrobce – změna smluvního ujednání
38. Usnesení RÚK č. 042/10R/2021 z 10.03.2021 Změny zřizovací listiny č.j. 213/2002 
příspěvkové organizace Ústeckého kraje: Krajská majetková, příspěvková organizace
39. Usnesení RÚK č. 007/11R/2021 z 24.03.2021 Zásady udílení Ceny hejtmana Ústeckého 
kraje
40. Usnesení RÚK č. 009/11R/2021 z 24.03.2021 Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o 
poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
41. Usnesení RÚK č. 011/11R/2021 z 24.03.2021 „Inovační vouchery 2020 – žádost o 
změnu“
42. Usnesení RÚK č. 012/11R/2021 z 24.03.2021 B)1. Fond pro spravedlivou transformaci – 
aktuální informace
43. Usnesení RÚK č. 014/11R/2021 z 24.03.2021 Změna zřizovacích listin příspěvkových 
organizací Ústeckého kraje v sociální oblasti
44. Usnesení RÚK č. 019/11R/2021 z 24.03.2021 Souhlas zřizovatele s přijetím daru – 
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
45. Usnesení RÚK č. 024/11R/2021 z 24.03.2021 C)1.,3. Výzva č. 30_21_011 Operačního 
programu potravinové a materiální pomoci MPSV
46. Usnesení RÚK č. 027/11R/2021 z 24.03.2021 Návrh zástupců Ústeckého kraje do orgánů 
Labe arény, z. s.
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47. Usnesení RÚK č. 036/11R/2021 z 24.03.2021 Schválení darovací smlouvy a schválení 
poskytnutí daru Palivovému kombinátu Ústí, státní podnik
48. Usnesení RÚK č. 041/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
49. Usnesení RÚK č. 042/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
50. Usnesení RÚK č. 043/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
51. Usnesení RÚK č. 044/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
52. Usnesení RÚK č. 045/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
53. Usnesení RÚK č. 048/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
54. Usnesení RÚK č. 049/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
55. Usnesení RÚK č. 050/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
56. Usnesení RÚK č. 051/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
57. Usnesení RÚK č. 052/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
58. Usnesení RÚK č. 053/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
59. Usnesení RÚK č. 054/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
60. Usnesení RÚK č. 055/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
61. Usnesení RÚK č. 056/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
62. Usnesení RÚK č. 057/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
63. Usnesení RÚK č. 058/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
64. Usnesení RÚK č. 059/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
65. Usnesení RÚK č. 060/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
66. Usnesení RÚK č. 061/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
67. Usnesení RÚK č. 062/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
68. Usnesení RÚK č. 063/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
69. Usnesení RÚK č. 064/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
70. Usnesení RÚK č. 065/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
71. Usnesení RÚK č. 066/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
72. Usnesení RÚK č. 067/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
73. Usnesení RÚK č. 068/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
74. Usnesení RÚK č. 069/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
75. Usnesení RÚK č. 070/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
76. Usnesení RÚK č. 071/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
77. Usnesení RÚK č. 072/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
78. Usnesení RÚK č. 073/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
79. Usnesení RÚK č. 074/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
80. Usnesení RÚK č. 075/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
81. Usnesení RÚK č. 076/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
82. Usnesení RÚK č. 118/11R/2021 z 24.03.2021 Nakládání s majetkem
83. Usnesení RÚK č. 119/11R/2021 z 24.03.2021 Transformace Krajské majetkové – 
středisko Lužická nemocnice Rumburk: bezúplatný převod movitého majetku do vlastnictví 
Krajské majetkové, příspěvkové organizace
84. Usnesení RÚK č. 123/11R/2021 z 24.03.2021 G)1.,2. Projednání investičního záměru s 
výdaji nad 5 mil. Kč - II/2021
85. Usnesení RÚK č. 126/11R/2021 z 24.03.2021 Projekt „Obnova muzea v Krupce včetně 
expozic“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
86. Usnesení RÚK č. 005/12R/2021 z 07.04.2021 Projednání dopisů adresovaných Radě 
Ústeckého kraje
87. Usnesení RÚK č. 006/12R/2021 z 07.04.2021 Revokace usnesení č. 006/9R/2021 ze dne 
24. 2. 2021 a schválení dotačního titulu "Program 2021 na podporu nové techniky, výstavby 
požárních zbrojnic pro JSDHO a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících 
na poli požární ochrany a ochrany obyvatelstva z rozpčtu ÚK
88. Usnesení RÚK č. 007/12R/2021 z 07.04.2021 Dar Krajskému ředitelství Hasičského 
záchranného sboru Ústeckého kraje
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89. Usnesení RÚK č. 008/12R/2021 z 07.04.2021 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace č. 19/SML3823/SOPD/KH
90. Usnesení RÚK č. 013/12R/2021 z 07.04.2021 Žádosti o změny v uzavřených smlouvách o 
poskytnutí dotace z Fondu Ústeckého kraje
91. Usnesení RÚK č. 014/12R/2021 z 07.04.2021 Žádost o finanční příspěvek z Fondu 
Ústeckého kraje
92. Usnesení RÚK č. 016/12R/2021 z 07.04.2021 Dotační program „Podpora začínajících 
podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021“
93. Usnesení RÚK č. 018/12R/2021 z 07.04.2021 E)2. Asistenční vouchery Ústeckého kraje
94. Usnesení RÚK č. 024/12R/2021 z 07.04.2021 Ústecký krajský plán vyrovnávání 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015 – 2020 – plnění za rok 2020
95. Usnesení RÚK č. 025/12R/2021 z 07.04.2021 Zpráva o plnění Koncepce rodinné politiky 
Ústeckého kraje 2019-2021 za rok 2020
96. Usnesení RÚK č. 026/12R/2021 z 07.04.2021 Podpora rozvoje dobrovolnictví v 
Ústeckém kraji 2021 – vyhodnocení
97. Usnesení RÚK č. 027/12R/2021 z 07.04.2021 Žádosti o finanční příspěvek z Fondu 
Ústeckého kraje – Destinační agentury
98. Usnesení RÚK č. 028/12R/2021 z 07.04.2021 Program na záchranu a obnovu kulturních 
památek Ústeckého kraje pro rok 2021 – schválení a vyhlášení dotačního programu
99. Usnesení RÚK č. 029/12R/2021 z 07.04.2021 Program na záchranu a obnovu drobných 
památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2021 - schválení a 
vyhlášení dotačního programu
100. Usnesení RÚK č. 030/12R/2021 z 07.04.2021 Program Podpory regionální kulturní 
činnosti na rok 2021 - schválení a vyhlášení dotačního programu
101. Usnesení RÚK č. 031/12R/2021 z 07.04.2021 Program podpory aktivit stálých 
profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje 
na rok 2021 – schválení a vyhlášení dotačního programu
102. Usnesení RÚK č. 032/12R/2021 z 07.04.2021 Zajištění výkonu regionálních funkcí 
knihoven v Ústeckém kraji na rok 2020 – rozdělení dotací
103. Usnesení RÚK č. 035/12R/2021 z 07.04.2021 Činnost zřizovaných organizací v oblasti 
kultury za rok 2020
104. Usnesení RÚK č. 039/12R/2021 z 07.04.2021 Krajská zdravotní, a.s. – poskytnutí 
neinvestiční dotace (vyrovnávací platby) na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické 
stanice
105. Usnesení RÚK č. 040/12R/2021 z 07.04.2021 Financování investičních potřeb 
společnosti Krajská zdravotní, a. s.
106. Usnesení RÚK č. 042/12R/2021 z 07.04.2021 Výkon zřizovatelských funkcí 
příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti zdravotnictví
107. Usnesení RÚK č. 043/12R/2021 z 07.04.2021 D)2. Dotační program „Podpora 
vybraných služeb zdravotní péče 2021“ – vyhodnocení
108. Usnesení RÚK č. 044/12R/2021 z 07.04.2021 Dotační program „Podpora lékařských a 
zdravotnických vzdělávacích akcí“ – vyhlášení 2021
109. Usnesení RÚK č. 047/12R/2021 z 07.04.2021 Změny zřizovacích listin příspěvkových 
organizací Ústeckého kraje – oblast školství
110. Usnesení RÚK č. 059/12R/2021 z 07.04.2021 F) Financování silnic II. A III. třídy v roce 
2021 z prostředků SFDI
111. Usnesení RÚK č. 060/12R/2021 z 07.04.2021 B)1. Změna zřizovacích listin 
příspěvkových organizací - Dopravní společnost Ústeckého kraje a Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje
112. Usnesení RÚK č. 061/12R/2021 z 07.04.2021 Změna zřizovací listiny Správy a údržby 
silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace-Dodatek č. 72
113. Usnesení RÚK č. 063/12R/2021 z 07.04.2021 Odměny ředitelům příspěvkových 
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organizací v oblasti dopravy a silničního hospodářství
114. Usnesení RÚK č. 064/12R/2021 z 07.04.2021 Dodatky s městy z důvodu úpravy 
referenčních tržeb
115. Usnesení RÚK č. 067/12R/2021 z 07.04.2021 B)1. Program pro podporu OH obcí v 
Ústeckém kraji – Město Třebenice – změna smluvního ujednání
116. Usnesení RÚK č. 073/12R/2021 z 07.04.2021 C)3. Rozpočtová opatření Ústeckého kraje 
č. 4/2021/ZÚK
117. Usnesení RÚK č. 074/12R/2021 z 07.04.2021 Rozdělení volných finančních prostředků 
z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2020
118. Usnesení RÚK č. 079/12R/2021 z 07.04.2021 Krajská majetková, příspěvková 
organizace – zvýšení závazného ukazatele pro rok 2021
119. Usnesení RÚK č. 081/12R/2021 z 07.04.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „SŠ lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI - 
domov mládeže Křešice - reko skleníku z boletického panelu“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení
120. Usnesení RÚK č. 082/12R/2021 z 07.04.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Podkrušnohorské gymnázium, Most - rekonstrukce 
elektroinstalace a datových rozvodů (Břežanská 9, Bílina)“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení
121. Usnesení RÚK č. 083/12R/2021 z 07.04.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „III/25817 - Rekonstrukce mostního objektu 25817-2 
Rtyně nad Bílinou“ formou zjednodušeného podlimitního řízení
122. Usnesení RÚK č. 086/12R/2021 z 07.04.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení na služby 
s názvem „SPZ Triangle - odstavná stání pro kamiony“ formou zjednodušeného podlimitního 
řízení
123. Usnesení RÚK č. 087/12R/2021 z 07.04.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „REKO mostu ev.č. 1981-002 přes železnice Kadaň“ 
formou otevřeného řízení v podlimitním režimu
124. Usnesení RÚK č. 089/12R/2021 z 07.04.2021 Program obnovy venkova Ústeckého kraje 
2021
125. Usnesení RÚK č. 090/12R/2021 z 07.04.2021 C)1. Vyhodnocení zadávacího řízení 
veřejné zakázky na dodávky s názvem „Pořízení 7 ks motorových vozidel pro potřeby ÚK“ 
zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
126. Usnesení RÚK č. 092/12R/2021 z 07.04.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na dodávky s názvem „Pořízení 2 ks motorových vozidel pro potřeby ÚK“ formou 
zjednodušeného podlimitního řízení
127. Usnesení RÚK č. 004/13R/2021 z 22.04.2021 Revize zahraničních vztahů Ústeckého 
kraje - Spolupráce s provincií Anhui (Čínská lidová republika), Mogilevskou oblastí 
(Běloruská republika), Bosnou a Hercegovinou (Republika srbská), Vladimirskou oblastí 
(Ruská federace)
128. Usnesení RÚK č. 007/13R/2021 z 22.04.2021 C)1.a),b),2. Plán transformace Ústeckého 
kraje s využitím FST
129. Usnesení RÚK č. 008/13R/2021 z 22.04.2021 Změna smlouvy o poskytování veřejné 
služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby – 
dodatek ke smlouvě 17_SML2628 ze dne 26. 6. 2017
130. Usnesení RÚK č. 009/13R/2021 z 22.04.2021 Možnosti zajištění turistického provozu na 
trati Děčín – Telnice – Oldřichov u Duchcova

B) schvaluje

změnu termínů plnění úkolů vyplývajících z usnesení Rady Ústeckého kraje:

1. Usnesení RÚK č. 031/3R/2020 z 09.12.2020 Úvěr – Dodatek č. 2, změna výše splátek ze 
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skutečného čerpání na 6.9.2021
2. Usnesení RÚK č. 163/7R/2021 z 27.01.2021 Řešení hydrologických poměrů v povodí 
Srpiny - aktuální informace na 30.9.2021
3. Usnesení RÚK č. 090/9R/2021 z 24.02.2021 Komise pro energetiku Rady Ústeckého kraje 
– Statut Komise, plán práce na 1. pol. 2021 na 30.6.2021
4. Usnesení RÚK č. 084/12R/2021 z 07.04.2021 C)1. Zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na stavební práce s názvem „Domov "Bez zámků" Tuchořice – Výstavba nového 
objektu“ formou otevřeného řízení na 31.5.2021

Usnesení č. 005/16R/2021
3.3 Projednání dopisů adresovaných Radě Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

1. Vodní dílo Kryry - žádost o stanovisko k návrhu Aktualizace Zásad územního rozvoje 
Ústeckého kraje č.j. KUUK/057437/2021
2. Konkurs na ředitele SOŠ mediální grafiky a polygrafe, Rumburk, p. o. č.j. 
KUUK/059845/2021

Usnesení č. 006/16R/2021
4.1 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „KH - Izolační 
dýchací přístroje pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Ústeckého kraje“ 
formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „KH - Izolační dýchací 
přístroje pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů obcí Ústeckého kraje“ formou zjednodušeného podlimitního řízení 
podle ustanovení § 3 písm. a)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) a § 53 zákona;

2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
- celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 80 %,
- termín dodání v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy – váha 10 %,
- délka poskytované záruky v měsících (min. 24 měsíců, max. 60 měsíců) – váha 10 %.
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich
nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě
rozhodovat délka termínu dodání, v případě i této shody bude rozhodovat délka záruky a v 
případě i této shody bude
rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci písemně nejméně 5 
pracovních dní předem přizváni.

3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
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ustanovení § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné
obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v
rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové 
oprávnění vyžadují, a to živnost
ohlašovací vázanou „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ a 
živnost ohlašovací řemeslnou
„Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny“.

4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení
účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. 
V takovém případě se
oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich 
uveřejnění.

5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
posouzení nabídek, přičemž
bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a o pověření hodnotící komise 
kontrolou doručených
dokladů vybraného dodavatele podle § 122 odst. 3 zákona.

6. nepožadovat složení jistoty dle § 41 odst. 1 zákona.

B) jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu. 

C) ukládá

1.Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého
materiálu.
Termín: 31. 5. 2021

2.Ing. Lubošovi Trojnovi, vedoucímu odboru KH, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné
zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, předložit výsledek 
vyhodnocení veřejné zakázky a
doporučit zadání této veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude 
vyhodnocena podle ekonomické
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 9. 2021

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje
8



Ing. Luboše Trojnu, vedoucí odboru KH, jako gestora a pracovníky oddělení veřejných 
zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, které jsou 
za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

Usnesení č. 007/16R/2021
4.2 Poskytnutí účelově určených příspěvků z rozpočtu odboru kancelář hejtmana 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelový neinvestiční příspěvek (UZ 
26) pro rok 2021 pro: Střední školu zahradnickou a zemědělskou Antonína Emanuela 
Komerse, Děčín – Libverda, příspěvkovou organizaci ve výši 100 tis. Kč na projekt 
„Děčínská kotva 2021 – Mistrovství floristů ČR“,
2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – účelový neinvestiční příspěvek (UZ 
48) pro rok 2021 pro: Základní uměleckou školu Evy Randové, Ústí nad Labem, W. 
Churchilla 4, příspěvkovou organizaci ve výši 250 tis. Kč na „Mládí s filharmoniky“,

B) ukládá

statutárním orgánům příspěvkových organizací dle části A) tohoto usnesení předložit 
vyúčtování závazných ukazatelů účelových neinvestičních příspěvků
Termín: 31. 1. 2022

Usnesení č. 008/16R/2021
4.3 Cena hejtmana Ústeckého kraje za rok 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje:
1. vzít na vědomí všechny předložené návrhy o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za 
rok 2020
2. v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písmeno v) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve 
znění pozdějších předpisů, rozhodnout o udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2020 
v jednotlivých oblastech takto:
a) regionální rozvoj: Ing. Lenka Kynčilová
b) sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života: Mgr. Dana Vaculíková
c) věda a výzkum: Vojtěch Dvořák
d) kultura: Michael Lichtenstein
e) sport: Mgr. Milan Chrobák

B) ukládá

Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit doporučení dle bodu A) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 21. 6. 2021

Usnesení č. 009/16R/2021
4.4 Schválení Dohody o použití soukromého silničního motorového vozidla s uvolněným 
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členem Zastupitelstva Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

dle čl. III. odst. 5 Zásad pro poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům 
Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 16. 12. 2020, uzavření Dohody o použití soukromého 
silničního motorového vozidla se členy Zastupitelstva Ústeckého kraje:
Mgr. et Bc. Milanu Rychtaříkovi, předsedovi Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva 
Ústeckého kraje, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

Usnesení č. 010/16R/2021
8.1 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení koncepce „Plán udržitelné 
městské mobility města Ústí nad Labem“ oznamovatele Statutární město Ústí nad 
Labem

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 10c odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k oznámení koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad 
Labem“ oznamovatele Statutární město Ústí nad Labem, takto:

Rada Ústeckého kraje bere na vědomí předložené oznámení koncepce a nemá k němu 
připomínek.

Usnesení č. 011/16R/2021
8.2 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru Novostavba 
prodejny Lidl v Děčíně, ul. Březová oznamovatele Lidl Česká republika v.o.s. 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k oznámení záměru Novostavba prodejny Lidl v Děčíně, ul. Březová 
oznamovatele Lidl Česká republika v.o.s. takto:

Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 012/16R/2021
8.3 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru Rekonstrukce 
MVE Křesín a výstavba RP oznamovatele L. Klíma Automatické mlýny Křesín – 
Libochovice s.r.o. 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k oznámení záměru MVE Křesín a výstavba RP oznamovatele L. Klíma 
Automatické mlýny Křesín – Libochovice s.r.o. takto:

Rada Ústeckého kraje nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona č.100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 013/16R/2021
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8.4 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k dokumentaci EIA záměru Teplárna T600 
oznamovatele Unipetrol RPA, s.r.o.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k dokumentaci záměru „Teplárna T600“ oznamovatele Unipetrol RPA, 
s.r.o., takto:

Rada Ústeckého kraje bere dokumentaci na vědomí a požaduje, aby se v dalším následujícím 
kroku zpracovatel posudku podrobně zaměřil na způsob plnění všech vznesených požadavků 
a na relevantní vyhodnocení možných dopadů na životní prostředí a veřejné zdraví. Dále pak 
musí být navržena jen taková varianta, která bude kontrolovatelná a pro dotčené obce 
přijatelná a to včetně dohody o opatřeních k prevenci, vyloučení, snížení a popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů.

Usnesení č. 014/16R/2021
8.5 Vyjádření kraje v samostatné působnosti k oznámení EIA záměru Skládkování 
odpadů na části B a C, rekultivace oznamovatele SONO PLUS, s.r.o.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          se vyjadřuje

dle § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů, k oznámení záměru „Sládkování odpadů na části B a C, rekultivace“ 
oznamovatele SONO PLUS s.r.o., takto:

Rada Ústeckého kraje nemá k předloženému oznámení a podkladovým studiím připomínky a 
nepožaduje další posouzení vlivů záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 015/16R/2021
8.6 Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – Město Žatec – změna smluvního 
ujednání smluv č. 20/SML5722/SoPD/ZPZ, 20/SML5723/SoPD/ZPZ a 
20/SML5724/SoPD/ZPZ 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1) vzít na vědomí informaci o žádosti města Žatec o prodloužení termínu ukončení projektů 
„Kontejnery na separované směsné sklo a biologicky rozložitelný odpad v Žatci“, „Snížení 
nákladů na třídění směsného plastu a kartonového obalu v Žatci“ a „Zajištění udržitelného 
nastavení způsobu separace směsného papírového odpadu v Žatci“ dle přílohy č. 1 tohoto 
materiálu,

2) rozhodnout o uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace č. 
20/SML5722/SoPD/ZPZ, 20/SML5723/SoPD/ZPZ a 20/SML5724/SoPD/ZPZ uzavřených s 
Městem Žatec, náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec, IČ00265781, dle přílohy č. 2, 3 a 4 tohoto 
usnesení.
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B) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění 
úkolů v oblasti životního prostředí

1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 21. 6. 2021

2. sdělit městu Žatec rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu A) 
tohoto usnesení,
Termín: 31. 7. 2021

3. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu A) 
tohoto usnesení zajistit administraci dodatků.
Termín: 31. 7. 2021

Usnesení č. 016/16R/2021
8.7 Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – Obec Líšťany – změna smluvního 
ujednání 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 písm. c), d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 
(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1) vzít na vědomí informaci o žádosti obce Líšťany o prodloužení termínu ukončení projektu 
„Sběrný dvůr Líšťany“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,

2) rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční 
dotace č. 19/SML3043/02/SoPD/ZPZ uzavřené s Obcí Líšťany, U Svatého Jána 100, 440 01 
Líšťany, IČ 00831824, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

B) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění 
úkolů v oblasti životního prostředí

1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 21. 6. 2021

2. sdělit obci Líšťany rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje k podané žádosti dle bodu A) 
tohoto usnesení,
Termín: 31. 7. 2021

3. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje o podané žádosti dle bodu A) 
tohoto usnesení zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 7. 2021

Usnesení č. 017/16R/2021
8.8 Program pro podporu OH obcí v Ústeckém kraji – Obec Nezabylice – změna 
smluvního ujednání 

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje
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Zastupitelstvu Ústeckého kraje dle § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů

1. vzít na vědomí informaci o vadě Smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č. 
19/SML3036/SOPD/ZPZ dle důvodové zprávy,

2. rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční a neinvestiční 
dotace č. 19/SML3036/02/SoPD/ZPZ uzavřené s obcí Nezabylice, Hořenec 6, 430 01 
Nezabylice, IČ 00673170 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

B) ukládá

Ing. Lubomíře Mejstříkové, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění 
úkolů v oblasti životního prostředí

1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje
Termín: 21. 6. 2021

2. sdělit obci Nezabylice rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto 
usnesení,
Termín: 31. 7. 2021

3. v návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje dle bodu A) tohoto usnesení 
zajistit administraci dodatku.
Termín: 31. 7. 2021

Usnesení č. 018/16R/2021
8.9 Pověření členky Rady Ústeckého kraje pro životní prostředí Ing. Lubomíry 
Mejstříkové, CSc., MBA k podepisování dokumentů v oblasti životního prostředí

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

zánik pověření Mgr. Ivy Dvořákové, LL.M., členky Rady Ústeckého kraje pro oblast 
životního prostředí k podepisování dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 034/2R/2020 ze dne 
25. 11. 2020, a to v souvislosti se zánikem funkce Mgr. Ivy Dvořákové, LL.M, 

B) pověřuje

Ing. Lubomíru Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění 
úkolů v oblasti životního prostředí, k podepisování smluv o poskytnutí investiční či 
neinvestiční dotace v rámci dotačních programů „Program na podporu vodního hospodářství v 
Ústeckém kraji na období 2018 – 2025“, „Program pro podporu odpadového hospodářství 
obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025“, Program pro rozvoj eko-agro oblastí v 
Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020 (vymezení oblasti podpory Ochrana životního 
prostředí)“, včetně jejich dodatků,

C) ukládá

Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat pověření pro Ing. Lubomíru 
Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkyni hejtmana Ústeckého kraje pro plnění úkolů v 
oblasti životního prostředí.

Termín: 30. 06. 2021

Usnesení č. 019/16R/2021
8.10 Kůrovcový kalamitní štáb
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Rada Ústeckého kraje po projednání

A) zřizuje

podle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Kůrovcový kalamitní štáb ve složení:

předsedkyně

Ing. Lubomíra Mejstříková CSc., MBA, 1. náměstkyně hejtmana

členové

Ing. Pavel Rus, Lesy České republiky, s.p., oblastní ředitelství severní Čechy, ředitel
Ing. Jan Ferkl, Arcibiskupství Pražské, vedoucí Polesí Blatno,
Petr Markes, předseda regionální organizace SVOL (sdružení vlastníků obecních lesů), ředitel 
městských lesů Chomutov
Ing. Jiří Bílý, Ph.D., Ministerstvo zemědělství, vedoucí oddělení ochrany lesa,
Ing. Bc. Jana Čacká, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, ředitelka 
pobočky Jablonec nad Nisou,
Ing. Bc. Jan Lubojacký, Ph.D., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 
Jíloviště-Strnady, zástupce Lesní ochranné služby,
Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství,
RNDr. Tomáš Burian, pověřený vedením odboru životního prostředí a zemědělství,
Ing. Jakub Skoupý, vedoucí oddělení zemědělství.

B) ukládá

Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat jmenovací listy členů 
Kůrovcového kalamitního štábu Ústeckého kraje.

Termín: 31. 5. 2021

Usnesení č. 020/16R/2021
9.1 Hodnocení ředitelů příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti sociální v 
rámci mimořádného dotačního titulu MPSV

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) stanoví

dle § 59 odst. 1 písmene i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, 
mimořádnou odměnu z mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2021 na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s 
epidemií COVID_19 (Program podpory C) ve výši uvedené v příloze č. 1 předloženého 
materiálu:

1. Ing. Pavlu Malečkovi, řediteli Domova Severka Jiříkov, příspěvkové organizace
2. JUDr. Ludmile Šlechtové, ředitelce Domova bez hranic Rumburk, příspěvkové organizace
3. Ing. Lence Milákové, MBA, ředitelce Domovů sociálních služeb Kadaň a Mašťov, 
příspěvkové organizace
4. Mgr. Rostislavu Kolačevovi, řediteli Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé 
Snědovice, příspěvkové organizace
5. Ing. Jindřichu Vinklerovi, řediteli Centra sociální pomoci Litoměřice, příspěvkové 
organizace
6. Mgr. Martinu Nuhlíčkovi, DiS., řediteli Domova „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvkové 
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organizace
7. Ing. Vladimíru Vopelkovi, řediteli Domovů sociálních služeb Litvínov, příspěvkové 
organizace
8. Mgr. Iloně Trojanové, ředitelce Domova Brtníky, příspěvkové organizace
9. Mgr. Dagmar Vaňkové, ředitelce Domovů pro osoby se zdravotním postižením Oleška – 
Kamenice, příspěvková organizace
10. Ing. Oldřichu Malému, řediteli Domovů sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvkové 
organizace
11. Mgr. Dagmar Hluché ředitelce Domovů pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, příspěvkové 
organizace
12. Mgr. Marcele Kačalové, ředitelce Domova sociálních služeb Meziboří, příspěvkové 
organizace
13. PhDr. Mgr. Jaroslavu Zemanovi, MBA řediteli Podkrušnohorských domovů sociálních 
služeb Dubí - Teplice, příspěvkové organizace
14. Mgr. Pavolu Dobišovi, řediteli Domovů pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace

B) ukládá

Ing. Petře Lafkové, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí, zabezpečit veškeré potřebné úkony 
části A) tohoto usnesení
Termín: 10. 6. 2021

Usnesení č. 021/16R/2021
9.2 Informace o naplňování strategických cílů Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

dle § 59 odst. 3 zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, přednesenou informaci o naplňování strategických cílů Paktu zaměstnanosti 
Ústeckého kraje za rok 2020

Usnesení č. 022/16R/2021
9.3 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti 
sociální 

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkové organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, 
příspěvková organizace, formou finančního daru od:

- Mgr. Nadežda Marková, Bohosudovská 472/29, 417 41 Krupka, IČO: 49086880, ve výši 30 
000,- Kč na aktivizační činnosti uživatelů

2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková organizace, formou 
finančního daru od:
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- Severočeská teplárenská, a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most-Komořany, IČO: 28733118, ve 
výši 220 000,- Kč na nákup vakového zvedáku s váhou (investiční akce) pro uživatele s 
vysokou mírou podpory v Domově pro osoby se zdravotním postižením, který je součástí 
příspěvkové organizace

Usnesení č. 023/16R/2021
10.1 Plán aktivit destinačních společností 2021/2022

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

Předložený přehled aktivit a projektových záměrů destinačních společností 2021/2022

Usnesení č. 024/16R/2021
11.2 Nominace na Cenu Jože Plečnika

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

nominaci pana Zdeňka Oravce, ******************************, na Cenu Jože Plečnika 
2021 za Ústecký kraj.

B) ukládá

PhDr. Adamu Šrejberovi, Ph.D., vedoucímu odboru kultury a památkové péče, zabezpečit 
veškeré potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 30. 5. 2021

Usnesení č. 025/16R/2021
12.1 Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská 
zdravotní, a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve věci jediného akcionáře v působnosti valné hromady 
společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 
401 13, IČO: 25488627, takto:

1. odvolává v návaznosti na § 44 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění 
pozdějších předpisů:
a) Radka Beleje, nar. *************, bytem ***************, *************
b) Ing. Jaroslava Dubského, nar. **************, bytem ****************, 
***************
z funkce člena výboru pro audit ke dni 31. 5. 2021 (den zániku funkce).

2. jmenuje dle § 44 odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů:
a) Jiřího Skřivánka, nar. *************, bytem ********************, **************
b) Ing. Petra Urbánka nar. *************, bytem ******************, 
*******************
členem výboru pro audit s účinností od 1.6.2021 (den vzniku funkce).

16



Usnesení č. 026/16R/2021
12.2 Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu 
obyvatel Ústeckého kraje“ – vyhodnocení 2021, I. lhůta

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

předloženou informaci o hodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených 
na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta.

B) rozhoduje

a) dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí a částečném poskytnutí neinvestiční dotace v programu 
„Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – I. 
lhůta těmto žadatelům:

Prudká Kristýna
Bytem: ***************************** Litoměřice
Narozena: ************
Na: léčebnou rehabilitaci žadatelky

Ing. Severová Lenka
Bytem: ************************* Ústí nad Labem
Narozena: *************
Na: léčebnou rehabilitaci nezletilé dcery

Svobodová Petra
Bytem: ******************************
Narozena: ************
Na: léčebnou rehabilitaci nezletilé dcery

Týle Jiří
Bytem: *********************** Ústí nad Labem
Narozen: *************
Na: léčebnou rehabilitaci žadatele

Machulová Lidmila
Bytem: ***************************** Ústí nad Labem
Narozena: *************
Na: léčebnou rehabilitaci žadatelky

REHABILITACE KLUBÍČKO s.r.o.
Sídlo: V Lukách 3522/18, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 05202779
Aktivita: Léčebná rehabilitace pro 51 pacientů

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Sídlo: Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Aktivita: Hravě v duši
Aktivita: Posouzení rizika infekce klíšťovou encefalitidou ve vybraných lokalitách okolí Ústí 
nad Labem

POZDRAVI – pohyb, zdraví, vitalita, z.s.
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Sídlo: Drážďanská 173, 405 02 Děčín
IČ: 4633512
Aktivita: Pohybem k duševnímu a fyzickému zdraví jedince
Aktivita: Správná výživa a stravovací návyky

Spolek InlineSkating.cz
Sídlo: Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 22607137
Aktivita: Dny plné zdraví a pohybu 2021

ROZKOŠ bez RIZIKA
Sídlo: Vlhká 10, 602 00 Brno
IČ: 44990901
Aktivita: Testování na pohlavně přenosné infekce v Ústeckém kraji

RADKA z.s.
Sídlo: Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň
IČ: 26637260
Aktivita: Zdravá prevence

ve výši, účelu a z důvodů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s uvedenými žadateli dle 
vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/4Z/2021 ze dne 15. 2. 
2021.

b) dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o neposkytnutí dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených na 
zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta těmto žadatelům:

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Sídlo: Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Aktivita: Primární prevence HIV/AIDS v Ústeckém kraji
Aktivita: Zlepšení informovanosti obyvatel Ústecka o rizicích pylové alergie

Centrum podpory zdraví z.ú.
Sídlo: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 22608389
Aktivita: Cepík – vzdělávání pracovníků MŠ a rodičů
Aktivita: Cepík – vzdělávání neorganizovaných dětí na téma zdravý životní styl

POZDRAVI – pohyb, zdraví, vitalita, z.s.
Sídlo: Drážďanská 173, 405 02 Děčín
IČ: 4633512
Aktivita: Podpora duševního zdraví

Via Europa, z.s.
Sídlo: Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 26672499
Aktivita: Zdravá svačina
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RADKA z.s.
Sídlo: Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň
IČ: 26637260
Aktivita: Buď fit

z důvodů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

C) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. vzít na vědomí předloženou informaci o hodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora 
aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta.

2. rozhodnout

a) dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o poskytnutí a o částečném poskytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora 
aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta těmto 
žadatelům:

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Sídlo: Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 71009361
Aktivita: Hravě o prevenci pro ZŠ

Centrum podpory zdraví z.ú.
Sídlo: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 22608389
Aktivita: Cepík – zdravý životní styl předškolních dětí
Aktivita: Prevence poruch příjmu potravy na školách – besedy

PÉXIS – centrum psychosomatické péče, s.r.o.
Sídlo: Šrámkova 3062/38, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 22795758
Aktivita: Léčebná rehabilitace pro 27 pacientů
Aktivita: Vzdělávání a podpora psychofyzického zdraví

Bez Problémů, z.s.
Sídlo: Sady pionýrů 894/41, 410 02 Lovosice
IČ: 26637308
Aktivita: Zdravá záda

Dia help – svaz diabetiků z.s.
Sídlo: Báňská 287, 434 01 Most
IČ: 22677291
Aktivita: Zdravá výživa dětí a mládeže
Aktivita: Rizikové chování studentů

ALWAC, a.s.
Sídlo: Bílinská 3159/10, 415 01 Teplice
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IČ: 25006207
Aktivita: Jarmark chutí

ve výši, účelu a z důvodů dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s uvedenými žadateli dle 
vzoru schváleného usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/4Z/2021 ze dne 15. 2. 
2021.

b) dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o neposkytnutí neinvestiční dotace v programu „Podpora aktivit zaměřených na 
zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – I. lhůta těmto žadatelům:

Dia Help – svaz diabetiků z.s.
Sídlo: Báňská 287, 434 01 Most
IČ: 22677291
Aktivita: Pohybem pro zdravý život dětí a mládeže
Aktivita: Duševní hygiena a zdraví dětí a mládeže
Aktivita: Zdravý chrup – prevence zubního kazu a nemoci dásní u dětí a mládeže

Centrum podpory zdraví z.ú.
Sídlo: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 22608389
Aktivita: Prevence poruch příjmu potravy na školách – vzdělávací on-line aktivity

z důvodů dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

D) ukládá

1. Ing. Petru Severovi, vedoucímu odboru zdravotnictví, zabezpečit veškeré potřebné úkony k 
realizaci bodu B) tohoto usnesení
Termín: 31. 8. 2021

2. Ing. Radimu Laiblovi, členu Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu C) 
Zastupitelstvu Ústeckého kraje k projednání
Termín: 21. 6. 2021

Usnesení č. 027/16R/2021
13.1 Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) stanoví

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, ředitelům škol zřizovaných Ústeckým krajem odměny za úspěšné plnění 
pracovních úkolů, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
Termín: 30. 6. 2021
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Usnesení č. 028/16R/2021
13.2 Změny zřizovacích listin příspěvkových organizací Ústeckého kraje – oblast školství

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změny zřizovacích listin 
příspěvkových organizací Ústeckého kraje:

1. č.j. 81/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední 
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace,
sídlo: Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most, IČO: 49872427
dodatkem č. 41 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2. č.j. 84/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, sídlo: Dělnická 21, Velebudice, 
434 01 Most, IČO: 00125423
dodatkem č. 50 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3. č.j. 99/2001, ze dne 5.9.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace, sídlo: Mostecká 
3000, 430 01 Chomutov, IČO: 61342645
dodatkem č. 32 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4. č.j. 147/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace, sídlo: 
Ruská 147/46, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, IČO: 00556807
dodatkem č. 43 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

5. č.j. 150/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace
název: Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková 
organizace, sídlo: Jiříkovská 840/4, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, IČO: 00497029
dodatkem č. 38 ke zřizovací listině dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

B) ukládá

Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje, předložit návrh dle bodu A) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 21. 6. 2021

Usnesení č. 029/16R/2021
13.3 Výzva 30_21_011 Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV – 
vzor smlouvy o partnerství

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

vzor smlouvy o partnerství dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, který je nedílnou součástí 
realizací projektu v rámci výzvy č. 30_21_011 Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální 
nouzi, Operačního programu potravinové a materiální pomoci, název projektu: ÚK – obědy 
do škol III.

B) ukládá
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Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony související s částí A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 7. 2021

Usnesení č. 030/16R/2021
13.4 Výzva 30_21_011 Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV – 
uzavření smluv o partnerství s finančním příspěvkem

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Ústeckým 
krajem a organizacemi uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení.

B) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje
rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů o uzavření smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi Ústeckým 
krajem a organizacemi uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu.

C) ukládá

1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony související s částí A) a B) tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2021

2. Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu, 
předložit návrh dle části B) tohoto usnesení k projednání Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 21. 6. 2021

Usnesení č. 031/16R/2021
13.5 Změny v rejstříku škol a školských zařízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č 129/200 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, se žádostmi o změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení, a to:

1. Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace
IČ: 47 274 719, Sídlo: T. G. Masaryka 580, Šluknov, PSČ: 407 77
se zvýšením kapacity Školní jídelny z 200 na 270 stravovaných, v rejstříku škol a školských 
zařízení, s účinností od 1. 9. 2021.

2. Střední škola a Mateřská škola, o. p. s.
IČ :25 040 456, Sídlo: Jarošova 494/23, Litoměřice, PSČ: 412 01
s výmazem oboru vzdělání 33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba, forma denní, z 
rejstříku škol a školských zařízení,
s účinností od 1. 9. 2021,
s výmazem oboru vzdělání 69-41-L/01 Kosmetické služby, forma denní, z rejstříku škol a 
školských zařízení, s účinností
od 1. 9. 2021.

Usnesení č. 032/16R/2021
13.6 Dotační program „Sport 2021“ – rozdělení dotací
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Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční dotace právnickým osobám na projekty dle 
přílohy 1 tohoto usnesení, za podmínky předložení rozpočtu projektu upraveného v závislosti 
na výši poskytnuté dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s těmito 
žadateli dle vzoru uvedeného v příloze 3 tohoto usnesení.

2. dle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o nevyhovění žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace žadatelům dle 
přílohy 2 tohoto usnesení.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 31. 8. 2021

Usnesení č. 033/16R/2021
13.7 Dotační program „Podpora financování sportů s širokou mládežnickou základnou v 
Ústeckém kraji na rok 2021“ – rozdělení dotací

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje

1. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí neinvestiční účelové dotace následujícím žadatelům:

a) název: Dámský házenkářský klub Baník Most z.s.
IČO: 661 10 408
sídlo: 434 01 Most, tř. Budovatelů 112/7
požadovaná dotace: 818 182 Kč
přidělená dotace: 681 818 Kč

b) název: Asociace sportovních klubů Lovosice z.s. (HK ASA Město Lovosice)
IČO: 183 80 468
sídlo: 410 02 Lovosice, U Stadionu 1022/2
požadovaná dotace: 818 182 Kč
přidělená dotace: 681 818 Kč

c)název: FK TEPLICE – fotbal, spolek
IČO: 270 04 619
sídlo: 415 01 Teplice, Na Stínadlech 2796
požadovaná dotace: 1 636 363Kč
přidělená dotace: 1 363 637 Kč

d) název: Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s.
IČO: 148 66 714
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Jateční 1026/18
požadovaná dotace: 818 182 Kč
přidělená dotace: 681 818 Kč
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e) název: SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z.s.
IČO: 266 32 217
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Jateční 3436/47A
požadovaná dotace: 818 182 Kč
přidělená dotace: 681 818 Kč

f) název: Basketbalový klub Děčín z.s.
IČO: 498 88 366
sídlo: 405 02 Děčín, Maroldova 1279/2
požadovaná dotace: 818 182 Kč
přidělená dotace: 681 818 Kč

g) název: BK Chomutov, z.s.
IČO: 042 66 196
sídlo: 430 01 Chomutov, Dukelská 1300/31
požadovaná dotace: 818 182 Kč
přidělená dotace: 681 818 Kč

h) název: HC Litvínov, sportovní spolek
IČO: 005 54 782
sídlo: 436 01 Litvínov, S. K. Neumanna 1598
požadovaná dotace: 2 454 545 Kč
přidělená dotace: 2 045 455 Kč

a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s těmito žadateli 
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

2. rozhodnout dle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z důvodu nesplnění 
podmínek dotačního programu žadateli:

název: FK Ústí nad Labem - mládež, z.s.
IČO: 27048128
sídlo: 400 01 Ústí nad Labem, Pařížská 1290/5
požadovaná dotace: 700 000 Kč.

B) ukládá

Ing. Jindře Zalabákové, člence Rady Ústeckého kraje předložit návrh dle části A) tohoto 
usnesení Zastupitelstvu Ústeckého kraje.
Termín: 21. 6. 2021

Usnesení č. 034/16R/2021
13.8 Výzva „Prevence pro krajské školy 2021“ – rozdělení příspěvků

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o poskytnutí účelově určeného příspěvku zřizovatele pro rok 2021 na realizaci projektů v 
rámci výzvy "Prevence pro krajské školy 2021" pro školy a školská zařízení zřizované 
Ústeckým krajem, v celkovém objemu 500 000,- Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

2. o neposkytnutí účelově určeného příspěvku v rámci výzvy "Prevence pro krajské školy 

24



2021" dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.

B) ukládá

1. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení
Termín: 31. 8. 2021

2. Statutárním orgánům organizací dle části A) 1. tohoto usnesení předložit vyúčtování 
příspěvku.
Termín: 30. 1. 2022

Usnesení č. 035/16R/2021
13.9 Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic – Střední 
průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková 
organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic, 
pro Střední průmyslovou školu a Střední odbornou školu gastronomie a služeb, Most, 
příspěvkovou organizaci, sídlo: Jana Palacha 711/2, 434 01 Most, IČO: 00524905, ve výši 
400 tis. Kč, na vybourání stávající stěny a vybudování nové posuvné dělící stěny a na nákup 
zahradního traktoru.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
Termín: 21. 6. 2021

Usnesení č. 036/16R/2021
13.10 Stanovení příspěvku na provoz a mimořádného odvodu z fondu investic pro rok 
2021 – Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, 
příspěvková organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele – příspěvku zřizovatele na provoz pro 
rok 2021, pro Obchodní akademii a Střední odbornou školu zemědělskou a ekologickou, 
Žatec, příspěvkovou organizaci, sídlo: Studentská 1354, 438 01 Žatec, IČO: 61357294, ve 
výši 808 tis. Kč na celkový objem 4 514 tis. Kč, na vyřazení meteorologické stanice a 
softwaru z účetní evidence.

B) ukládá

1. statutárnímu orgánu výše uvedené organizace mimořádný odvod z fondu investic pro rok 
2021, v souladu s § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 205/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na základě bodu A) tohoto usnesení a 
povinnost zaslat finanční prostředky ve výši 808 tis. Kč na účet zřizovatele.
Termín: 28. 10. 2021

2. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení. Dále připravit a předat výše uvedené 
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příspěvkové organizaci rozhodnutí o mimořádném odvodu z fondu investic pro rok 2021 dle 
části B) 1. tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2021

Usnesení č. 037/16R/2021
13.11 Změna účelu nedočerpaného závazného ukazatele účelového investičního 
příspěvku stanoveného pro rok 2019 – Školní statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 
37, příspěvková organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

o použití části nedočerpaného závazného ukazatele – účelového investičního příspěvku pro 
rok 2019, schváleného usnesením Rady Ústeckého kraje č. 043/80R/2019 ze dne 30. 10. 
2019, na nákup traktoru k údržbě chmelnic.
Část nedočerpaného příspěvku ve výši 193 tis. Kč bude příspěvkovou organizací: Školní 
statek, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvková organizace, sídlo: č. p. 37, 413 01 
Vědomice, IČO: 00081701, použit na nákup kypřiče – kultivátoru chmelnic.

B) ukládá

1. Školnímu statku, Roudnice nad Labem, Vědomice 37, příspěvkové organizaci odvod z 
fondu investic na základě vyúčtování účelového investičního příspěvku z roku 2019 
poskytnutého dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 43/80R/2019 ze dne 30. 10. 2019 na 
nákup traktoru k údržbě chmelnic. Odvod je ve výši vratky nedočerpaného investičního 
příspěvku 34 716,- Kč. Tyto finanční prostředky je organizace povinna odvést na účet 
zřizovatele.
Termín: 30. 6. 2021

2. Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení. Dále připravit a předat výše uvedené 
příspěvkové organizaci rozhodnutí o odvodu z fondu investic pro rok 2021 ve výši 
nedočerpaného příspěvku dle části B) 1. tohoto usnesení.
Termín: 21. 6. 2021

3. statutárnímu orgánu příspěvkové organizace dle části A) tohoto usnesení předložit 
vyúčtování závazného ukazatele.
Termín: 30. 11. 2021

Usnesení č. 038/16R/2021
13.12 Převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic – Speciální 
základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské náměstí 113, příspěvková 
organizace

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

dle § 30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, převod části prostředků rezervního fondu k posílení fondu investic, 
pro Speciální základní školu a Praktickou školu, Česká Kamenice, Jakubské náměstí 113, 
příspěvkovou organizaci, sídlo: Jakubské náměstí 113, 407 21, Česká Kamenice, IČO: 
63155931, ve výši 23 tis. Kč na dofinancování nákupu školního serveru.

B) ukládá

Ing. Dagmar Waicové, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, zabezpečit veškeré 
potřebné úkony k realizaci části A) tohoto usnesení.
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Termín: 30. 6. 2021

Usnesení č. 039/16R/2021
13.13 Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje v oblasti 
školství

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s přijetím finančního daru a s 
nabytím majetku do vlastnictví příspěvkových organizací uvedených v příloze č. 1 tohoto 
usnesení.

Usnesení č. 040/16R/2021
13.14 Souhlas se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „Přírodovědné centrum v Žatci – část: stavební úpravy“ formou otevřeného 
řízení v nadlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu
2. Seznam jmenovaných členů a náhradníků komisi, který je přílohou č. 2 předloženého 
materiálu.

B) souhlasí

1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Přírodovědné 
centrum v Žatci – část: stavební úpravy“ formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu 
podle ustanovení § 3 písm. b) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“);

2. se způsobem hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
- celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
- termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 20 % (maximálně však 16 týdnů)
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat nejkratší termín realizace v týdnech od předání 
staveniště.
V případě, že dojde ke shodě i v délce termínu realizace, rozhodne o pořadí účastníků na 1. – 
2. místě výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci písemně nejméně 5 pracovních dní 
předem přizváni;

3. s podmínkami prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního 
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje
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- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením dokladu o 
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování“
 technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 
stavebních prací 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před zahájením zadávacího 
řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na novostavbu, rekonstrukci nebo 
opravu budov,
- minimálně 1 z v seznamu uvedených realizovaných zakázek musí být novostavba, 
rekonstrukce nebo oprava objektu občanské vybavenosti charakteru budov např. pro školství, 
administrativu, zdravotnictví nebo kulturu
Finanční objem každé v seznamu uvedené zakázky musí být minimálně 1,5 mil. Kč bez DPH.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.);
- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 160 odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení realizace 
příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika nebo 
inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby, 
vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
(Je třeba vždy u osvědčení této autorizované osoby výslovně uvést, zda jde o zaměstnance 
účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje 
kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiné osoby je nutno doložit i doklady 
vyžadované v § 83 zákona; tato osoba bude současně uvedena i v textu smlouvy.);

4. s pověřením hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a 
hodnocením nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 
zákona, a o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele 
podle § 122 odst. 3 zákona;

5. se stanovením povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých 
povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je 
stanovena na částku 31.000,00 Kč. Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištění záruky ve prospěch zadavatele;

6. Se jmenováním členů a náhradníků komise pro otevírání nabídek a členů a náhradníků 
hodnotící komise dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Usnesení č. 041/16R/2021
14.1 Souhlas s vyhodnocením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Stř. SÚS ÚK Císařský – Šluknov – depo na posyp.materiál - 
rekonstrukce haly na sůl“, zadavatele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, 
příspěvkové organizace, zadávaného formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Záznam o odtajnění elektronicky podaných nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Stř. SÚS ÚK Císařský – Šluknov – depo na posyp. materiál - rekonstrukce 
haly na sůl“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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2. Zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stř. SÚS ÚK 
Císařský – Šluknov – depo na posyp. materiál - rekonstrukce haly na sůl“, dle přílohy č. 2 
předloženého materiálu.

3. Protokol o hodnocení a posouzení nabídek na plnění veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „Stř. SÚS ÚK Císařský – Šluknov – depo na posyp. materiál - rekonstrukce haly na 
sůl“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu;

B) souhlasí

s výběrem dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Stř. SÚS ÚK 
Císařský – Šluknov – depo na posyp. materiál - rekonstrukce haly na sůl“ zadavatele Správy a 
údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, podle ustanovení § 122 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a 
uzavřením smlouvy s účastníkem AFC Servis DC a.s., se sídlem Březová 62/137, 405 02 
Děčín, IČ: 27274691, za podmínek uvedených v jeho nabídce, tj. za cenu 7 635 084,27 Kč 
bez DPH.

Usnesení č. 042/16R/2021
14.2 Souhlas se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem 
„Nákup 1 ks víceúčelového vozidla o celkové hmotnosti 16-18 t s pohonem 4x4, včetně 
sněhové radlice“, zadavatele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizace, zadávaného formou otevřeného řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 1 ks 
víceúčelového vozidla o celkové hmotnosti 16-18 t s pohonem 4x4, včetně sněhové radlice“ 
formou otevřeného řízení podle ustanovení § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), zadavatelem Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

2. se způsobem hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomické 
výhodnosti nabídky, a to podle nejvýhodnějšího poměru kvality a ceny. Kritériem hodnocení 
č. 1 bude celková nabídková cena bez DPH (váha 90%) a kritériem č. 2 bude délka záruční 
doby na celé vozidlo (váha 10%), přičemž minimální délka záruky bude stanovena 24 měsíců 
a maximální 36 měsíců.

3. s požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů:
 základní způsobilost
- dle § 74 zákona dodavatel prokáže způsobem dle § 75 zákona;

 profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné 
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 zákona s tím, že dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání podle 
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to minimálně pro oprávnění Výroba 
motorových a přípojných vozidel, Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej nebo 
Zprostředkování obchodu a služeb.

 ekonomická kvalifikace
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- zadavatel nebude požadovat prokázání ekonomické kvalifikace

 technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu významných dodávek poskytnutých 
za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel splňuje toto kritérium, pokud 
předloží seznam minimálně 2 významných dodávek spočívající v dodání v rozsahu minimálně 
1 vozidla obdobných parametrů jako předmět zakázky v provedení EURO 6 u každé z nich.

4. s tím, že zadavatel bude požadovat poskytnutí jistoty podle § 41 zákona ve výši 80.000,- 
Kč;

5. se jmenováním hodnotící komise podle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a pověřením hodnotící komise posouzením nabídky a kvalifikace a 
pověřením Ing. Ilony Puchmeltrové a JUDr. Kamily Kröblové k odtajnění a otevření nabídek.

Usnesení č. 043/16R/2021
14.3 Souhlas se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem 
„Nákup 1 ks nosiče výměnných nástaveb o celkové hmotnosti 18-21 t s pohonem 4x4, 
včetně sněhové radlice a nástavby na výspravy vozovek tryskovou metodou“, zadavatele 
Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, zadávaného formou 
otevřeného řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Nákup 1 ks nosiče 
výměnných nástaveb o celkové hmotnosti 18-21 t s pohonem 4x4, včetně sněhové radlice a 
nástavby na výspravy vozovek tryskovou metodou“ formou otevřeného řízení podle 
ustanovení § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění (dále jen „zákon“), zadavatelem Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace.

2. se způsobem hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria ekonomické 
výhodnosti nabídky, a to podle nejvýhodnějšího poměru kvality a ceny. Kritériem hodnocení 
č. 1 bude celková nabídková cena bez DPH (váha 90%) a kritériem č. 2 bude délka záruční 
doby na celé vozidlo (váha 10%), přičemž minimální délka záruky bude stanovena 24 měsíců 
a maximální 36 měsíců.

3. s požadavky na prokázání kvalifikace dodavatelů:
 základní způsobilost
- dle § 74 zákona dodavatel prokáže způsobem dle § 75 zákona;

 profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona s tím, že dodavatel doloží výpis z obchodního rejstříku či jiné 
evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 77 odst. 2 zákona s tím, že dodavatel doloží doklad o oprávnění k podnikání podle 
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění, zejména doklad 
prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to minimálně pro oprávnění Výroba 
motorových a přípojných vozidel, Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej nebo 
Zprostředkování obchodu a služeb.

 ekonomická kvalifikace
- zadavatel nebude požadovat prokázání ekonomické kvalifikace

30



 technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona předložením seznamu významných dodávek poskytnutých 
za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel splňuje toto kritérium, pokud 
předloží seznam minimálně 2 významných dodávek spočívající v dodání v rozsahu minimálně 
1 vozidla obdobných parametrů jako předmět zakázky v provedení EURO 6 u každé z nich.

4. s tím, že zadavatel bude požadovat poskytnutí jistoty podle § 41 zákona ve výši 80.000,- 
Kč;

5. se jmenováním hodnotící komise podle § 42 zákona ve složení dle přílohy č. 1 
předloženého materiálu a pověřením hodnotící komise posouzením nabídky a kvalifikace a 
pověřením Ing. Ilony Puchmeltrové a JUDr. Kamily Kröblové k odtajnění a otevření nabídek.

Usnesení č. 044/16R/2021
14.4 Aktualizace odpisového plánu a zvýšení příspěvku zřizovatele na provoz pro Správu 
a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci pro rok 2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

1. upravený odpisový plán příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace pro rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu. V případě 
navýšení odpisového plánu o odpisy z movitého majetku jde o navýšení bez nároku na 
rozpočet Ústeckého kraje a za podmínky vyrovnaného hospodaření,
2. úpravu rozpočtu na rok 2021 na celkový objem ve výši 864 440 tis. Kč pro Správu a údržbu 
silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci z důvodu zvýšení odpisů o odpisy 
nemovitého majetku v části B) bod 1, 2 tohoto usnesení;

B) rozhoduje

1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o zvýšení závazného ukazatele příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 
2021 u příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, o 4 415 tis. Kč na celkový objem 717 746 tis. Kč, z důvodu zvýšení odpisů o 
odpisy nemovitého majetku,
2. dle § 28 odst. 9 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o zvýšení povinného odvodu z odpisů majetku z 
fondu investic pro rok 2021 u příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace ve výši 4 415 tis. Kč na celkový objem 211 856 tis. Kč.

C) ukládá

Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství
1. připravit a doručit příspěvkové organizaci písemné rozhodnutí zřizovatele o úpravě 
uloženého odvodu odpisů;
Termín: 31. 5. 2021
2. aktualizovat finanční tok příspěvku na provoz a odvodu z fondu investic příspěvkové 
organizace.
Termín: 31. 5. 2021

Usnesení č. 045/16R/2021
14.7 Tarif a přepravní podmínky DÚK od 1. 7. 2021

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje
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dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, změnu Tarifu, Ceníku jízdného a Smluvních přepravních podmínek Dopravy 
Ústeckého kraje dle příloh č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení.

Usnesení č. 046/16R/2021
14.8 Vyloučení vybraného dodavatele NMN Group s.r.o. ze zadávacího řízení na 
veřejnou zakázkou „Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na 
území Ústeckého kraje délky 9,9-11 m“

Rada Ústeckého kraje po projednání

          souhlasí

s tím, aby Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace („DSÚK“), coby 
zadavatel, vyloučila ze zadávacího řízení na veřejnou zakázkou s názvem „Nákup autobusů 
určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje délky 9,9-11 m“, 
evidenční číslo zakázky Z2020-010166, vybraného dodavatele, společnost NMN Group s.r.o. 
(„NMN“), a to z důvodu neposkytnutí součinnosti při uzavírání rámcové dohody na veřejnou 
zakázku.

Usnesení č. 047/16R/2021
14.9 Úhrada úroků souvisejících se zálohou na provoz v r. 2006 společnosti DPÚK a.s.

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

informaci o rozhodnutí Ministerstva financí čj. MF-28279/2016/2013-25 ze dne 19. 4. 2021, 
které nabylo právní moci dne 22. 4. 2021.

Usnesení č. 048/16R/2021
15.1 Účast na veletrhu MIPIM v Cannes s ohledem na změnu termínu konání

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) schvaluje

vrácení doposud uhrazených nákladů na účast Ústeckého kraje na veletrhu MIPIM 2021;

B) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů 
Krajského úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace 
části A) tohoto usnesení.

Termín: 15. 6. 2021

Usnesení č. 049/16R/2021
15.2 Dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021 
– Změna vzorové Smlouvy o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční/neinvestiční dotace pro účely dotačního 
programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021“ dle přílohy č. 1 
tohoto usnesení.

Usnesení č. 050/16R/2021
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15.3 Dotační program „Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ“ – 
prominutí povinnosti vyplývající ze smlouvy

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

žádost o prominutí nedodržení podmínek smlouvy Andrey Lehké, JID KUUK/056590/2021, 
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

B) rozhoduje

o prominutí povinnosti dle čl. III. Smlouvy o poskytnutí dotace č. 20/SML4902/SoPD/SPRP, 
ze dne 17. 8. 2020 uzavřené v rámci dotačního programu "Podpora na zmírnění dopadu 
koronaviru pro OSVČ" s příjemcem dotace Monikou Lehkou, IČO 61362034

C) ukládá

Ing. Jaroslavě Kusznirukové vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů 
Krajského úřadu Ústeckého kraje zabezpečit veškeré potřebné úkony k zajištění realizace 
části B) tohoto usnesení.
Termin 30. 6. 2021

Usnesení č. 051/16R/2021
16.1 Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 6/2021/RÚK

Rada Ústeckého kraje po projednání

          provádí

dle ust. § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, rozpočtová opatření - zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 7 710 
tis. Kč na celkový objem rozpočtu Ústeckého kraje 25 503 740 tis. Kč podle přílohy č. 1 
tohoto usnesení.

Usnesení č. 052/16R/2021
16.2 Příprava a priority rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) navrhuje

Zastupitelstvu Ústeckého kraje schválit:

1. Rozpočtová pravidla Ústeckého kraje podle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
2. Priority rozpočtu Ústeckého kraje v samostatné působnosti na rok 2022 vycházející z 
priorit a opatření Programu rozvoje Ústeckého kraje:
a) restrukturalizace kraje pro zvýšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky,
b) zefektivnění vzdělávacího systému,
c) podpora regionálního zdravotnictví,
d) zefektivnění dopravní obslužnosti, dopravní infrastruktura,
e) rozvoj sociálních služeb.

B) schvaluje

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 dle příloh č. 2 a 3 tohoto 
usnesení.

C) ukládá

Ing. Janu Růžičkovi, členu Rady Ústeckého kraje předložit k projednání do Zastupitelstva 
Ústeckého kraje materiály dle bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 21. 6. 2021
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Usnesení č. 053/16R/2021
17.1 Změna způsobu využití příspěvku zřizovatele – Krajská majetková – středisko 
Lužická nemocnice Rumburk

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o snížení závazného ukazatele – příspěvku na provoz pro rok 2021 pro 
Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, Ústí nad Labem, Tolstého 1232/37, o 4 995 
tis. Kč na celkovou částku 77 026 tis. Kč, z důvodu žádosti příspěvkové organizace o 
poskytnutí účelové investiční dotace pro středisko Lužická nemocnice Rumburk.

2. dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o stanovení závazného ukazatele - účelového investičního příspěvku pro 
rok 2021 pro Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizaci, Ústí nad Labem, Tolstého 
1232/37, ve výši 4 995 tis. Kč. Tato částka je určena na pořízení oční mikrochirurgické 
jednotky (1 000 tis. Kč), videogastroskopu – náhrada za 1 ks (450 tis. Kč), anesteziologické 
věže (1 000 tis. Kč), zařízení pro ortopedické operace (400 tis. Kč), autorefraktokeratometru 
(145 tis. Kč) a projektové dokumentace na rekonstrukci a dostavbu nového urgentního centra 
(2 000 tis. Kč). Termín vyúčtování do 31. 3. 2022.

B) ukládá

1. Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zajistit veškeré potřebné 
úkony vedoucí k realizaci části A1) a A2) tohoto usnesení.
Termín: 30. 6. 2021
2. Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového, zajistit předložení 
vyúčtování dle bodu A2) tohoto usnesení.
Termín: 31. 3. 2022

Usnesení č. 054/16R/2021
17.2 Transformace Krajské majetkové

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o provozu a obecném rozboru možností transformace Krajské majetkové p.o.

B) ukládá

Mgr. Ing. Jindřichu Šimákovi, vedoucímu odboru majetkového zabezpečit zpracování 
podrobné ekonomické, daňové a právní analýzy jednotlivých forem činnosti Krajské 
majetkové p.o. a na jejich podkladě předložit k projednání návrh transformace
Termín: 30. 9. 2021

Usnesení č. 055/16R/2021
18.1 Zrušení usnesení č. 046/98R/2020 z dne 13. 5. 2020

Rada Ústeckého kraje po projednání

          zrušuje

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 046/98R/2020 z dne 13. 5. 2020

Usnesení č. 056/16R/2021
18.2 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SŠSS, 
Teplice, p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka)“ formou 
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zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SŠSS, Teplice, 
p. o. - rekonstrukce bývalého internátu (Na Příkopě 77, Krupka)“ formou zjednodušeného 
podlimitního řízení podle ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)a § 53 zákona;
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
 celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
 termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 20 %
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků na 1. - 2. místě, bude o 
pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě, že dojde ke shodě i ve výši nabídkových cen těchto účastníků, bude o pořadí 
účastníků na 1. - 2. místě rozhodovat náhodný výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci 
písemně nejméně 5 pracovních dní předem přizvání.

3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost:
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
 profesní způsobilost:
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, 
jejích změn a odstraňování“
 technická kvalifikace:
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací nejméně 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před 
zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavby pozemního stavitelství, a to na 
novostavbu, rekonstrukci nebo opravu budov, z toho minimálně 1 realizované zakázky v 
posledních 5 letech (před zahájením zadávacího řízení) se zaměřením na stavbu pozemního 
stavitelství, a to na opravu objektu občanské vybavenosti včetně osvědčení objednatelů o 
řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek. Finanční objem stavebních prací u každé z 
uvedených zakázek musí být minimálně 5 500 000,00 Kč bez DPH.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.).
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 
160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení 
realizace příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika, 
inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby, 
vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
(Zároveň spolu s osvědčením bude předloženo prohlášení u této autorizované osoby, zda se 
jedná o osobu odpovědnou za vedení realizace příslušných stavebních prací a uvedení, zda jde 
o zaměstnance účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel 
prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i 
doklady vyžadované v § 83 zákona).
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4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách dle ustanovení § 53 odst. 5 
zákona oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele 
uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem 
účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

5. podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona o pověření hodnotící komise provedením hodnocení a 
posouzení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona a 
o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona

6. o nepožadování složení jistoty dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona.;

B) jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

C) ukládá

1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, podepsat Výzvu k podání nabídky 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 15. 6. 2021

2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této 
veřejné zakázky vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické 
výhodnosti nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 8. 2021

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

Usnesení č. 057/16R/2021
18.4 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SOŠ a 
SOU, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806 - výměna oken, zateplení objektů v areálu 
školy“ formou otevřeného řízení v podlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje
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1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „SOŠ a SOU, 
Roudnice nad Labem, Neklanova 1806 - výměna oken, zateplení objektů v areálu školy“ 
formou otevřeného řízení v podlimitním režimu podle ustanovení § 3 písm. b) a § 56 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“);
2. o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími 
kritérii hodnocení a jejich váhami:
celková nabídková cena v Kč bez DPH - váha 80 %
termín realizace v týdnech od předání staveniště - váha 20 %:
V případě, že dojde k rovnosti v bodovém ohodnocení účastníků zadávacího řízení na 1. - 2. 
místě, bude o pořadí rozhodovat výše jejich nabídkové ceny.
V případě shodných nabídkových cen účastníků na 1. – 2. místě rozhodne o pořadí náhodný 
výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci písemně nejméně 5 pracovních dní předem 
přizváni.
3. o podmínkách prokázání kvalifikace:
• základní způsobilost
- dle § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle § 75 zákona
• profesní způsobilost
- dle § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z obchodního 
rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence 
vyžaduje
- dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením dokladu o 
oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, jejich změn a 
odstraňování“
• technická kvalifikace
- dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením seznamu 
stavebních prací 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před zahájením zadávacího 
řízení) se zaměřením na novostavbu, rekonstrukci či opravu budov, občanské vybavenosti 
(charakteru budov např. pro školství, administrativu, zdravotnictví nebo kulturu) včetně 
osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto zakázek. Minimálně 1 z 
uvedených zakázek musí obsahovat výměnu oken a zateplení objektu. Finanční objem 
stavebních prací u každé z uvedených zakázek musí být minimálně 18 mil. Kč bez DPH.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny.);
- dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením osvědčení o 
vzdělání a odborné kvalifikaci osoby s minimální praxí 10 let (dle ustanovení § 158 odst. 1 a 
ustanovení § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné 
za vedení realizace příslušných stavebních prací (stavbyvedoucí), a to doložením:
• osvědčení autorizovaného inženýra nebo technika nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo 
hostující) v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném 
znění
• životopisu, ve kterém bude minimálně uvedeno:
- jméno, příjmení a titul,
- dosažené vzdělání,
- počet let praxe,
- seznam min. 3 realizovaných stavebních prací, na kterých se podílel na pozici 
stavbyvedoucího, se zaměřením na výstavbu, rekonstrukci nebo opravu pozemních staveb s 
uvedením jejich názvu, rozsahu, doby poskytnutí, z nichž alespoň jedna musí obsahovat 
výměnu oken a zateplení objektu. (Zároveň spolu s osvědčením a životopisem bude 
předloženo prohlášení u této autorizované osoby, zda se jedná o osobu odpovědnou za vedení 
realizace příslušných stavebních prací a uvedení, zda jde o zaměstnance účastníka zadávacího 
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řízení, jinou osobu prostřednictvím které dodavatel prokazuje kvalifikaci nebo o zaměstnance 
této osoby s tím, že u jiných osob je nutno doložit i doklady vyžadované v § 83 zákona; tato 
osoba bude současně uvedena i v textu smlouvy).
4. o pověření hodnotící komise podle § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení nabídek a 
hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona, 
a o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného dodavatele podle § 
122 odst. 3 zákona.
5. o povinnosti účastníků zadávacího řízení poskytnout k zajištění splnění svých povinností 
vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 zákona. Výše jistoty je stanovena na 
částku 360 000,00 Kč (slovy: třistašedesáttisíc korun českých).
Jistota může být složena jednou z těchto forem:
- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“), nebo
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.
Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 
2141552/0800, variabilní symbol: 1500172021, specifický symbol IČO účastníka, tak, aby 
byla připsána na účet zadavatele nejpozději před koncem lhůty pro podání nabídek. Složení 
jistoty účastník prokáže v souladu s ustanovením § 41 odst. 4 a 5 zákona.
Pokud účastník poskytne jistotu složením peněžní částky na účet zadavatele a bude požadovat 
její vrácení na jiný účet, než ze kterého byla peněžní jistota zadavateli doručena, uvede tento 
požadavek ve své nabídce spolu s uvedením čísla účtu, na který požaduje jistotu vrátit. V 
opačném případě bude peněžní jistoty vrácena na stejný účet, ze kterého byla zadavateli 
zaslána.
Záruční listina nebo písemné prohlášení pojistitele, obsahující závazek vyplatit zadavateli 
plnění z jistoty za podmínek stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 zákona, musí být v 
elektronické formě předloženy zadavateli jako nedílná součást elektronické nabídky. Do 
elektronické nabídky bude neoddělitelně vložena kopie těchto listin a v samostatném souboru 
originál (originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronických podpisů). Účastník je 
povinen zajistit platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.
Zadavatel vrátí peněžní jistotu včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem i originály 
záručních listin a písemných prohlášení pojistitelů ve lhůtách stanovených v ustanovení
§ 41 odst. 6 zákona.

B) jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu

C) ukládá

1. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, podepsat Zadávací dokumentaci 
uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 31. 5. 2021
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení, 
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky 
vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti 
nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 9. 2021

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
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E) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

Usnesení č. 058/16R/2021
18.5 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „VOŠ 
ekon., soc. a zdravotnická, OA, Stř. pedag. škola a SZŠ Most - rekonstrukce bazénu a 
tělocvičny - dostavba“ formou otevřeného řízení v podlimitním režimu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) rozhoduje

1.
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „VOŠ ekon., soc. a 
zdravotnická, OA, Stř. pedag. škola a SZŠ, Most - rekonstrukce bazénu a tělocvičny – 
dostavba“ formou otevřeného řízení v podlimitním režimu podle ustanovení § 3 písm. b) a § 
56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“)

2.
o způsobu hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídky s těmito dílčími kritérii 
hodnocení a jejich váhami:
nejnižší nabídková cena - váha 100%, přičemž hodnocena bude cena bez DPH
V případě shodných nabídkových cen účastníků na 1. – 2. místě rozhodne o pořadí náhodný 
výběr losem, k němuž budou dotčení účastníci písemně nejméně 5 pracovních dní předem 
přizvání

3.
o podmínkách prokázání kvalifikace:
 základní způsobilost
- dle ustanovení § 74 odst. 1 až 3 zákona prokáže účastník zadávacího řízení způsobem dle 
ustanovení § 75 zákona
 profesní způsobilost
- dle ustanovení § 77 odst. 1 zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením výpisu z 
obchodního rejstříku nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové 
evidence vyžaduje
- dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud 
jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, a to živnost vázanou „Provádění staveb, 
jejich změn a odstraňování“
 technická kvalifikace
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
seznamu stavebních prací 3 realizovaných zakázek v posledních 5 letech (před zahájením 
zadávacího řízení) a to:
a) 2 realizované zakázky se zaměřením na novostavbu, rekonstrukci či opravu budov ve 
finanční objemu min. 4 mil. Kč bez
DPH.
b) 1 realizovaná zakázka se zaměřením na stavbu, jejíž součástí je montáž obkladů bazénu ve 
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finančním objemu min. 500 000 Kč bez DPH.
(Stavební práce musí být v období 5 let před zahájením zadávacího řízení skutečně 
dokončeny);
- dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) zákona prokáže účastník zadávacího řízení doložením 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osoby (dle ustanovení § 158 odst. 1 a ustanovení § 
160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) odpovědné za vedení 
realizace příslušných stavebních prací, a to doložením osvědčení autorizovaného technika 
nebo inženýra nebo stavitele (nebo osoby usazené nebo hostující) v oboru pozemní stavby, 
vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění.
(Je třeba vždy u osvědčení této autorizované osoby výslovně uvést, zda jde o zaměstnance 
účastníka zadávacího řízení, jinou osobu, prostřednictvím které dodavatel prokazuje 
kvalifikaci nebo o zaměstnance této osoby s tím, že u jiné osoby je nutno doložit i doklady 
vyžadované v ustanovení § 83 zákona; tato osoba bude současně uvedena i v textu smlouvy.)

4.
o pověření hodnotící komise podle ustanovení § 42 odst. 1 zákona provedením posouzení 
nabídek a hodnocení nabídek, přičemž bude postupováno v souladu s ustanovením § 39 odst. 
4 zákona, a o pověření hodnotící komise kontrolou doručených dokladů vybraného 
dodavatele podle ustanovení § 122 odst. 3 zákona.

5.
nepožadovat složení jistoty dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona

B) jmenuje

členy a náhradníky komise pro otevírání nabídek a členy a náhradníky hodnotící komise dle 
přílohy č. 2 předloženého materiálu 

C) ukládá

1.
Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, podepsat Zadávací dokumentaci uvedenou 
v příloze č. 1 předloženého materiálu.
Termín: 21. 5. 2021

2.
Ing. Pavle Svítilové, vedoucí odboru investičního, zabezpečit nezbytné úkony související se 
zahájením této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení, 
předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit zadání této veřejné zakázky 
vybranému dodavateli, jehož nabídka bude vyhodnocena podle ekonomické výhodnosti 
nabídky jako nejvýhodnější.
Termín: 30. 9. 2021

D) svěřuje

v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení 
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v 
tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E) pověřuje

Ing. Pavlu Svítilovou, vedoucí odboru investičního, jako gestora a pracovníky oddělení 
veřejných zakázek odboru investičního jako administrátory této veřejné zakázky jako osoby, 
které jsou za zadavatele oprávněné činit v tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména 
poskytovat zadávací dokumentaci, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a zveřejňovat 
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údaje o této veřejné zakázce na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek a dále 
jako osoby, které zajistí pozvání zástupců všech zastupitelských klubů a zástupce Krajské 
hospodářské komory na jednání komisí pro posouzení nabídek a hodnotící komise.

Usnesení č. 059/16R/2021
18.6 Vyhodnocení zadávacího řízení na služby s názvem „SPZ Triangle - odstavná stání 
pro kamiony“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Protokol o otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „SPZ Triangle - 
odstavná stání pro kamiony“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „SPZ Triangle 
- odstavná stání pro kamiony“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Protokol o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné 
zakázky na služby s názvem „SPZ Triangle - odstavná stání pro kamiony“ dle přílohy č. 3 
předloženého materiálu.
4. Závazný text smlouvy z výzvy na plnění veřejné zakázky na služby s názvem „SPZ 
Triangle - odstavná stání pro kamiony“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu.
5. Výpis z evidence skutečných majitelů vybraného dodavatele dle přílohy č. 5 předloženého 
materiálu.

B) rozhoduje

podle ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele Dopravně inženýrská kancelář, 
s.r.o., Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové, IČO 27466868 a o uzavření smlouvy s 
tímto dodavatelem, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku, a to za podmínek 
uvedených v jeho nabídce a za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré 
úkony, které zákon nebo zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
celková nabídková cena v Kč bez DPH: 2 657 500,00 Kč
celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 3 211 375,00 Kč
termín realizace v týdnech od nabytí účinnosti smlouvy: 53 týdnů.

C) ukládá

1. Ing. Janu Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem;
Termín: 30. 7. 2021
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony 
zadavatele u této veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné 
zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 30. 7. 2021

Usnesení č. 060/16R/2021
18.7 Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem „Domov 
Brtníky, p.o. - zdroj pitné vody“ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

1. Protokol z otevírání nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Domov 
Brtníky, p.o. - zdroj pitné vody“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
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2. Zprávu o hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na dodávky s názvem „Domov 
Brtníky, p.o. - zdroj pitné vody“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.
3. Zápis o posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky 
na dodávky s názvem „Domov Brtníky, p.o. - zdroj pitné vody“ dle přílohy č. 3 předloženého 
materiálu.
4. Závazný text kupní smlouvy z výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky na 
dodávky s názvem „Domov Brtníky, p.o. - zdroj pitné vody“ dle přílohy č. 4 předloženého 
materiálu.
5. Výpis z informačního systému skutečných majitelů vybraného dodavatele Děčínský 
stavební podnik s.r.o., Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2, IČO: 47781483 dle přílohy č. 5 
předloženého materiálu.

B) rozhoduje

podle ustanovení § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) o výběru dodavatele Děčínský stavební podnik s.r.o., 
Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2, IČO: 47781483 a o uzavření smlouvy s tímto 
dodavatelem, který jako jediný podal nabídku, a to za podmínek uvedených v jeho nabídce a 
za předpokladu, že předloží veškeré doklady a splní veškeré úkony, které zákon nebo 
zadavatel požadoval jako podmínku uzavření smlouvy:
• celková nabídková cena v Kč bez DPH: 4 538 275,66 Kč
• celková nabídková cena v Kč včetně DPH: 5 491 313,55 Kč
• termín realizace v týdnech od předání místa plnění: 12
• délka poskytované záruky v měsících, nejméně 24 měsíců, nejvýše však 120 měsíců: 36

C) ukládá

1. Ing. Janovi Schillerovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, podepsat smlouvu s vybraným 
dodavatelem;
Termín: 15. 07. 2021
2. Ing. Pavle Svítilové, vedoucí investičního odboru, zabezpečit veškeré další úkony 
zadavatele u této veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvu na plnění této veřejné 
zakázky s vybraným dodavatelem a předložit ji k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje;
Termín: 30. 06. 2021

Usnesení č. 061/16R/2021
19.1 Informační a metodická podpora měst a obcí

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

1. s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Informační a 
metodická podpora obcím ve venkovských oblastech Ústeckého kraje“ a uzavřením smlouvy 
s dodavatelem Krajské sdružení NS MAS ČR Ústeckého kraje, z.s., Mariánská 475, 407 47 
Varnsdorf, IČO: 22715681, a to za podmínek:
Celková nabídková cena: 1 000 000 Kč, není plátce DPH.
Období: 6/2021 – 11/2021

2. s přímým zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Podpora 
absorpční kapacity 2021“ a uzavřením smlouvy s dodavatelem Regionální rozvojová agentura 
Ústeckého kraje, a.s., Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 60279524, a to 
za podmínek:
Celková nabídková cena: 485 000 Kč bez DPH.
Období: 6/2021 – 11/2021
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B) ukládá

Ing. Pavlu Hajšmanovi, vedoucímu odboru RR, zabezpečit další nezbytné úkony této veřejné 
zakázky malého rozsahu.
Termín: 31. 5. 2021

Usnesení č. 062/16R/2021
22.1 Komise pro sport a volný čas - Financování sportu v Ústeckém kraji

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje 

přítomnost Miroslava Novotného, předsedy Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého 
kraje a Bohumila Cikána, místopředsedy Komise pro sport a volný čas Rady Ústeckého kraje 
na schůzi Rady Ústeckého kraje.

Usnesení č. 063/16R/2021
22.1 Komise pro sport a volný čas - Financování sportu v Ústeckém kraji

Rada Ústeckého kraje po projednání

          bere na vědomí

informace týkající se financování sportu v Ústeckém kraji dle předloženého materiálu a dle 
informací přednesených předsedou komise panem Miroslavem Novotným a místopředsedou 
komise panem Bohumilem Cikánem

Usnesení č. 064/16R/2021
23.1 Podpora státu Izrael

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) souhlasí

s vyvěšením vlajky státu Izrael jako výraz podpory.

B) ukládá 

JUDr. Jiřímu Holubovi, řediteli Krajského úřadu Ústeckého kraje, zajistit vyvěšení vlajky 
státu Izrael dle části A) tohoto usnesení.
Termín: 21. 5. 2021

Seznam příloh:

Bod 4.4 priloha 2.pdf k usnesení č. 009/16R/2021 Dohoda o použití soukromého 
silničního motorového vozidla - Mgr. 
et Bc. Milan Rychtařík

bod 8.6 příloha 2.pdf k usnesení č. 015/16R/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
20/SML5722/01/SoPD/ZPZ

bod 8.6 příloha 3.pdf k usnesení č. 015/16R/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
20/SML5723/01/SoPD/ZPZ

bod 8.6 příloha 4.pdf k usnesení č. 015/16R/2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 
20/SML5724/01/SoPD/ZPZ

bod 8.7 příloha 2.pdf k usnesení č. 016/16R/2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 
19/SML3043/02/SoPD/ZPZ

bod 8.8 příloha 2.pdf k usnesení č. 017/16R/2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 
19/SML3036/02/SoPD/ZPZ
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bod 12.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 026/16R/2021 Žádosti o poskytnutí dotace v 
programu „Podpora aktivit 
zaměřených na zlepšení zdravotního 
stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – 
vyhlášení 2021, I. lhůta, okruh 1 a 2 
(dotace v kompetenci RÚK)

bod 12.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 026/16R/2021 Žádosti o poskytnutí dotace v 
programu „Podpora aktivit 
zaměřených na zlepšení zdravotního 
stavu obyvatel Ústeckého kraje“ – 
vyhlášení 2021, I. lhůta, okruh 1 a 2 
(dotace v kompetenci ZÚK)

bod 13.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 027/16R/2021 Ředitelé škol a školských zařízení 
zřizovaných Ústeckým krajem

bod 13.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 029/16R/2021 Vzor smlouvy o partnerství

bod 13.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 030/16R/2021 Školy a školská zařízení s 
předpokládaným finančním podílem 
nepřevyšující 200 tis. Kč

bod 13.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 032/16R/2021 Seznam žádostí doporučených k 
podpoře dotací 

bod 13.6 priloha 2.pdf k usnesení č. 032/16R/2021 Seznam žádostí nedoporučených k 
podpoře dotací 

bod 13.6 priloha 3.pdf k usnesení č. 032/16R/2021 Vzor smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace

bod 13.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 033/16R/2021 Vzor smlouvy

bod 13.8 priloha 1.pdf k usnesení č. 034/16R/2021 Seznam žádostí doporučených k 
poskytnutí příspěvku 

bod 13.8 priloha 2.pdf k usnesení č. 034/16R/2021 Seznam žádostí nedoporučených k 
poskytnutí příspěvku

bod 13.13 priloha 1.pdf k usnesení č. 039/16R/2021 Přehled organizací žádajících o 
souhlas s přijetím finančního daru a s 
nabytím majetku do vlastnictví 
příspěvkových organizací

bod 14.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 045/16R/2021 Textová část Tarifu DÚK

bod 14.7 priloha 2.pdf k usnesení č. 045/16R/2021 Ceník jízdného DÚK

bod 14.7 priloha 3.pdf k usnesení č. 045/16R/2021 Textová část SPP DÚK

Bod 15.2 Priloha 1.pdf k usnesení č. 049/16R/2021 Aktualizovaný vzor veřejnosprávní 
smlouvy o poskytnutí 
investiční/neinvestiční dotace 

bod 16.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 051/16R/2021 RO ÚK č. 6/2021/RÚK - usnesení

bod 16.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 052/16R/2021 Postup sestavení návrhu rozpočtu ÚK 
2022

bod 16.3 priloha 3.pdf k usnesení č. 052/16R/2021 Harmonogram návrhu rozpočtu na 
rok 2022
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Rada Ústeckého kraje
 

DOHODA O POUŽITÍ SOUKROMÉHO SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 
uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů a v návaznosti na § 157 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

Ústecký kraj  
sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
IČO:  70892156 
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem 
(dále jen „Ústecký kraj“) 

 

a 

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík 

datum narození:                         

adresa místa trvalého pobytu:   
(dále jen „zastupitelem“) 
 

uzavírají spolu tuto  

DOHODU O POUŽITÍ SOUKROMÉHO SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 
(dále jen „dohoda“): 

 

I. 

Účel a předmět dohody 

 

1. Účelem této dohody je upravit právní vztahy mezi Ústeckým krajem a zastupitelem při 
použití soukromého silničního motorového vozidla v souladu se Zásadami pro 
poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách členům Zastupitelstva 
Ústeckého kraje schválených usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
014/2Z/2020 ze dne 16. 12. 2020. 

2. Strany dohody tímto potvrzují, že zastupitel byl požádán, aby k uskutečnění 
pracovních cest v době 6. volebního období používal soukromé silniční motorové 
vozidlo, pokud nebude užívat služební motorové vozidlo. Konkrétní pracovní cesty za 
použití soukromého služebního vozidla budou schváleny v rámci cestovního příkazu. 
Na jiné pracovní cesty nelze soukromé motorové vozidlo využit. 

 

Bod 4.4  priloha 2.pdf k usnesení č. 009/16R/2021
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3. Zastupitel souhlasí s tím, že použije k vykonání pracovních cest soukromé silniční 
motorové vozidlo uvedené v čl. II této dohody. 

 

II. 

Soukromé silniční motorové vozidlo  
(dále i jako „vozidlo“) 

 

1. Typ vozidla a registrační značka: Škoda Octavia, 
 
2. Jméno, příjmení a adresa vlastníka vozidla: ŠKOFIN s.r.o., Pekařská 635/6, 155 00 

Jinonice.                                                                                                        
 

3. Jméno, příjmení a adresa provozovatele vozidla:  OKIM spol. s r.o. Havlíčkova 396, 
411 17 Libochovice 

 
4. Číslo pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 

vozidla:                                                         

1885120710 

Číslo pojistné smlouvy havarijního pojištění: 448898819-7 

5. Pojištěno u pojišťovny:  GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA,  Spálená 75/16, 110 00 
Praha 1 – Nové město 

6. Zastupitel tímto čestně prohlašuje, že: 

a) na výše uvedené vozidlo je uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění, a to jak na škodu vzniklou na 
věci, tak na zdraví, a že v případě pojistné události bude uplatňovat nárok na 
pojistné plnění u příslušné pojišťovny. Zároveň, že žádné ujednání nebrání použití 
uvedeného vozidla k pracovním cestám ve smyslu čl. I. této dohody a umožňuje 
případnou přepravu spolucestujících z řad subjektů působících u Ústeckého kraje.  
Pojištění bude trvat po celou dobu platnosti této dohody.  

b) vozidlo je a po celou dobu trvání této smlouvy bude v řádném technickém stavu, 
pravidelně předepsaným způsobem servisováno a udržováno, 

c) disponuje výslovným souhlasem vlastníka shora uvedeného vozidla k využití za 
účelem uvedeným v čl. I této smlouvy a taktéž souhlasem pro případnou přepravu 
spolucestujících z řad subjektů působících u Ústeckého kraje.  

 
III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, 
a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu se správcem a zpracovává je v 
souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce a po 
nezbytně nutnou dobu stanovenou v příslušných právních předpisech. 
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2. Veškeré změny okolností týkající se obsahu dohody je povinen Mgr. et Bc. Milan 
Rychtařík oznámit nejpozději do 8 pracovních dnů vedoucímu odboru kanceláře 
hejtmana. 
 

3. Ústecký kraj potvrzuje, že uzavření této dohody bylo schváleno Radou Ústeckého 
kraje usnesením č. ……….. dne …………… 

4. Strany dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
 
 

 

 
 

V …………….. dne ………………… 

 

 

V …………….. dne ………………… 

 

……………………………………………. 

                     Ústecký kraj                                                             

……………………………………………… 

Mgr. et Bc. Milan Rychtařík 

      



bod 8.6 příloha 2 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML5722/01/SoPD/ZPZ 
Č. j. dodatku: KUUK/057917/2021   
Číslo smlouvy u příjemce:  
 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ 
DOTACE 

uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkyní hejtmana 

Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí 
Kontaktní osoba:  Ing. Dagmar Hyblerová, referent odboru životního prostředí a 

zemědělství 
E-mail/telefon:  hyblerova.d@kr-ustecky.cz/475657170 
IČ:  70892156 
DIČ:  CZ70892156 
Bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   4932032/0800 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce  
Město Žatec  
Sídlo:  náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec  
Zastoupený:  Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou  
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Jelínková 
E-mail/telefon: jelinkva@mesto-zatec.cz/415736127 
IČ: 00265781 
DIČ: CZ00265781 
Bank. spojení:      Česká národní banka 
číslo účtu:      94-7317481/0710 
 
 (dále jen „příjemce“) 
 

Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3 a 4 Smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace č. 20/SML5722/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva 
Ústeckého kraje ze dne 7. 9. 2020 č. 056/31Z/2020, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí 
dotace městu Žatec z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji 

bod 8.6 příloha 2.pdf k usnesení č. 015/16R/2021
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na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Kontejnery na separované směsné sklo a 
biologicky rozložitelný odpad v Žatci“ (dále jen „Smlouva“) takto: 

Článek II. odst. 3 Smlouvy nově zní: 

Termínem ukončení realizace projektu je 31. 10. 2021. Pro příjemce je tento termín stanoven 
jako závazný ukazatel.  

Článek II. odst. 4 Smlouvy nově zní:  

Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) na úhradu uznatelných nákladů přímo 
souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 9. 7. 2020 do 31. 10. 2021 (účinnost 
uznatelných nákladů).  

2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn. 

Článek II. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

 

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …. 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Poskytovatel 
Ústecký kraj                                          

Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA 
1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje 

pro plnění úkolů v oblasti životního 
prostředí na základě pověření dle usnesení 

Rady Ústeckého kraje č. … 

Příjemce  
Město Žatec 

Mgr. Zdeňka Hamousová 
starostka 
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  Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel  Ing. Dagmar Hyblerová referent odboru životního prostředí a zemědělství   

Vedoucí odboru  RNDr. Tomáš Burian 
v zastoupení vedoucí odboru životního prostředí a 

zemědělství 
  

Číslo příslibu / správce rozpočtu  Petra Vorlíčková referent ekonomického odboru   

Právně posouzeno  Dle vzoru    

Předchozí souhlas dle kompetence  není požadován    

Zveřejněno v registru smluv     

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje    usnesení č.:   … 



bod 8.6 příloha 3 

 

strana 1/2 

Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML5723/01/SoPD/ZPZ 
Č. j. dodatku: KUUK/057903/2021   
Číslo smlouvy u příjemce:  
 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ 
DOTACE 

uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkyní hejtmana 

Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí  
Kontaktní osoba:  Ing. Dagmar Hyblerová, referent odboru životního prostředí a 

zemědělství 
E-mail/telefon:  hyblerova.d@kr-ustecky.cz/475657170 
IČ:  70892156 
DIČ:  CZ70892156 
Bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   4932032/0800 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce  
Město Žatec  
Sídlo:  náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec  
Zastoupený:  Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou  
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Jelínková 
E-mail/telefon: jelinkva@mesto-zatec.cz/415736127 
IČ: 00265781 
DIČ: CZ00265781 
Bank. spojení:      Česká národní banka 
číslo účtu:      94-7317481/0710 
 
 (dále jen „příjemce“) 
 

Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3 a 4 Smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace č. 20/SML5723/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva 
Ústeckého kraje ze dne 7. 9. 2020 č. 056/31Z/2020, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí 
dotace městu Žatec z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji 

bod 8.6 příloha 3.pdf k usnesení č. 015/16R/2021
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na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Snížení nákladů na třídění směsného plastu 
a kartonového obalu v Žatci“ (dále jen „Smlouva“) takto: 

Článek II. odst. 3 Smlouvy nově zní: 

Termínem ukončení realizace projektu je 31. 10. 2021. Pro příjemce je tento termín stanoven 
jako závazný ukazatel.  

Článek II. odst. 4 Smlouvy nově zní:  

Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) na úhradu uznatelných nákladů přímo 
souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 9. 7. 2020 do 31. 10. 2021 (účinnost 
uznatelných nákladů).  

2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn. 

Článek II. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

 

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …. 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Poskytovatel 
Ústecký kraj                                          

Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA 
1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje 

pro plnění úkolů v oblasti životního 
prostředí na základě pověření dle usnesení 

Rady Ústeckého kraje č. … 

Příjemce  
Město Žatec 

Mgr. Zdeňka Hamousová 
starostka 
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  Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel  Ing. Dagmar Hyblerová referent odboru životního prostředí a zemědělství   

Vedoucí odboru  RNDr. Tomáš Burian 
v zastoupení vedoucí odboru životního prostředí a 

zemědělství 
  

Číslo příslibu / správce rozpočtu  Petra Vorlíčková referent ekonomického odboru   

Právně posouzeno  Dle vzoru    

Předchozí souhlas dle kompetence  není požadován    

Zveřejněno v registru smluv     

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje    usnesení č.:   … 



bod 8.6 příloha 4 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 20/SML5724/01/SoPD/ZPZ 
Č. j. dodatku: KUUK/057885/2021   
Číslo smlouvy u příjemce:  
 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ 
DOTACE 

uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkyní hejtmana 

Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí  
Kontaktní osoba:  Ing. Dagmar Hyblerová, referent odboru životního prostředí a 

zemědělství 
E-mail/telefon:  hyblerova.d@kr-ustecky.cz/475657170 
IČ:  70892156 
DIČ:  CZ70892156 
Bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   4932032/0800 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce  
Město Žatec  
Sídlo:  náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec  
Zastoupený:  Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou  
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Jelínková 
E-mail/telefon: jelinkva@mesto-zatec.cz/415736127 
IČ: 00265781 
DIČ: CZ00265781 
Bank. spojení:      Česká národní banka 
číslo účtu:      94-7317481/0710 
 
 (dále jen „příjemce“) 
 

Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku II. odst. 3 a 4 Smlouvy o poskytnutí 
neinvestiční dotace č. 20/SML5724/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva 
Ústeckého kraje ze dne 7. 9. 2020 č. 056/31Z/2020, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí 
dotace městu Žatec z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji 

bod 8.6 příloha 4.pdf k usnesení č. 015/16R/2021
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na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Zajištění udržitelného nastavení způsobu 
separace směsného papírového odpadu v Žatci“ (dále jen „Smlouva“) takto: 

Článek II. odst. 3 Smlouvy nově zní: 

Termínem ukončení realizace projektu je 31. 10. 2021. Pro příjemce je tento termín stanoven 
jako závazný ukazatel.  

Článek II. odst. 4 Smlouvy nově zní:  

Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) na úhradu uznatelných nákladů přímo 
souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 9. 7. 2020 do 31. 10. 2021 (účinnost 
uznatelných nákladů).  

2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn. 

Článek II. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

 

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …. 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Poskytovatel 
Ústecký kraj                                          

Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA 
1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje 

pro plnění úkolů v oblasti životního 
prostředí na základě pověření dle usnesení 

Rady Ústeckého kraje č. … 

Příjemce  
Město Žatec 

Mgr. Zdeňka Hamousová 
starostka 
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  Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel  Ing. Dagmar Hyblerová referent odboru životního prostředí a zemědělství   

Vedoucí odboru  RNDr. Tomáš Burian 
v zastoupení vedoucí odboru životního prostředí a 

zemědělství 
  

Číslo příslibu / správce rozpočtu  Petra Vorlíčková referent ekonomického odboru   

Právně posouzeno  Dle vzoru    

Předchozí souhlas dle kompetence  není požadován    

Zveřejněno v registru smluv     

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje    usnesení č.:   … 



bod 8.7 příloha 2 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 19/SML3043/02/SoPD/ZPZ 
Č. j. dodatku: KUUK/057815/2021   
Číslo smlouvy u příjemce:  
 

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A 
NEINVESTIČNÍ DOTACE 

uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkyní hejtmana 

Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí  
Kontaktní osoba:  Ing. Dagmar Hyblerová, referent odboru životního prostředí a 

zemědělství 
E-mail/telefon:  hyblerova.d@kr-ustecky.cz/ 475 657 170 
IČ:  70892156 
DIČ:  CZ70892156 
Bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   4932032/0800 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce: 
Obec Líšťany 
Sídlo: U Svatého Jána 100, 440 01 Líšťany 
Zastoupený: Mgr. Martinou Protivovou, starostkou 
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Protivová 
E-mail/telefon: o.u.list@seznam.cz/415674726 
IČ: 00831824 
DIČ:  
Bank. spojení: Česká národní banka 
 číslo účtu: 94-3615481/0710 
 (dále jen ,,příjemce“) 

Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst. 1 a Článku II. odst. 4 a 5 a Přílohy 
č. 2 Smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace č. 19/SML3043/SoPD/ZPZ uzavřené 
na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 9. 9. 2019 č. 043/22Z/2019, ve 
znění Dodatku č. 1, o jehož uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. 037/3Z/2021 ze dne 

bod 8.7 příloha 2.pdf k usnesení č. 016/16R/2021
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25. 1. 2021, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace obci Líšťany z Programu pro podporu 
odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 na realizaci projektu 
„Sběrný dvůr Líšťany“ (dále jen „Smlouva“) takto: 

Článek I odst. 1 Smlouvy nově zní:  

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 
9. 9. 2019 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 2 279 000 Kč (slovy: 
dvamilionydvěstěsedmdesátdevěttisíc korun českých) a neinvestiční dotaci ve výši 
178 030 Kč (slovy: jednostosedmdesátosmtisíctřicet korun českých), která bude převedena 
bezhotovostně na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 
00271, za podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 
31. 7. 2021.  

Článek II. odst. 4 Smlouvy nově zní: 

Termínem ukončení realizace projektu je 31. 7. 2021. Pro příjemce je tento termín stanoven 
jako závazný ukazatel.  

Článek II. odst. 5 Smlouvy nově zní:  

Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných 
nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1. 1. 2020 do 
31. 7. 2021 (účinnost uznatelných nákladů).  

2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn. 

Článek II. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

 

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č….. 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Poskytovatel 
Ústecký kraj                                          

Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA 
1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje 

pro plnění úkolů v oblasti životního 
prostředí na základě pověření dle usnesení 

Rady Ústeckého kraje č. … 

Příjemce  
Obec Líšťany 

Mgr. Martina Protivová 
starostka 

 
Příloha č. 1 – Plánovaný nákladový rozpočet 
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  Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel  Ing. Dagmar Hyblerová referent odboru životního prostředí a zemědělství   

Vedoucí odboru  RNDr. Tomáš Burian 
pověřený vedením odboru životního prostředí a 

zemědělství 
  

Číslo příslibu / správce rozpočtu  Petra Vorlíčková referent ekonomického odboru   

Právně posouzeno  Dle vzoru    

Předchozí souhlas dle kompetence  není požadován    

Zveřejněno v registru smluv     

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje    usnesení č.:   … 



bod 8.8 příloha 2 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele: 19/SML3036/02/SoPD/ZPZ 
Č. j. dodatku: KUUK/057726/2021   
Číslo smlouvy u příjemce:  
 

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ A 
NEINVESTIČNÍ DOTACE 

uzavřené v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  Ing. Lubomírou Mejstříkovou, CSc., MBA, 1. náměstkyní hejtmana 

Ústeckého kraje pro plnění úkolů v oblasti životního prostředí 
Kontaktní osoba:  Ing. Dagmar Hyblerová, referent odboru životního prostředí a 

zemědělství 
E-mail/telefon:  hyblerova.d@kr-ustecky.cz/ 475 657 170 
IČ:  70892156 
DIČ:  CZ70892156 
Bank. spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   4932032/0800 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce: 
Obec Nezabylice 
Sídlo: Hořenec 6, 430 01 Nezabylice 
Zastoupený: Marcelou Jarošovou, starostkou 
Kontaktní osoba: Ing. Rostislav Mareš 
E-mail/telefon: projekty@rostislavmares.com / 722 091 410 
IČ: 00673170 
DIČ: CZ00673170 
Bank. spojení: Česká národní banka 
 číslo účtu: 94-2517441/0710 
 (dále jen ,,příjemce“) 

Článek I. 

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článku I. odst. 1 Smlouvy o poskytnutí investiční 
a neinvestiční dotace č. 19/SML3036/SoPD/ZPZ uzavřené na základě usnesení Zastupitelstva 
Ústeckého kraje ze dne 9. 9. 2019 č. 043/22Z/2019, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí 
dotace obci Nezabylice z Programu pro podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém 

bod 8.8 příloha 2.pdf k usnesení č. 017/16R/2021



 

strana 2/2 

kraji na období 2017 až 2025 na realizaci projektu „Sběrný dvůr Nezabylice“ (dále jen 
„Smlouva“) takto: 

Článek I odst. 1 Smlouvy nově zní:  

Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 043/22Z/2019 ze dne 
9. 9. 2019 poskytuje příjemci ze svého rozpočtu investiční dotaci ve výši 3 529 200 Kč (slovy: 
třimilionypětsetdvacetdevěttisíc korun českých) a neinvestiční dotaci ve výši 147 000 Kč 
(slovy: stočtyřicetsedmtisíc korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 00271, za podmínky, 
že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do 31. 7. 2021. 

2. Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn. 

Článek II. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho uzavření.  

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

 

Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …. 

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 
Poskytovatel 
Ústecký kraj                                          

Ing. Lubomíra Mejstříková, CSc., MBA 
1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje 

pro plnění úkolů v oblasti životního 
prostředí na základě pověření dle usnesení 

Rady Ústeckého kraje č. … 

Příjemce  
Obec Nezabylice 
Marcela Jarošová 

starostka 
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  Datum Jméno a příjmení Funkce a odbor Podpis 

Zpracovatel  Ing. Dagmar Hyblerová referent odboru životního prostředí a zemědělství   

Vedoucí odboru  RNDr. Tomáš Burian 
pověřený vedením odboru životního prostředí a 

zemědělství 
  

Číslo příslibu / správce rozpočtu  Petra Vorlíčková referent ekonomického odboru   

Právně posouzeno  Dle vzoru    

Předchozí souhlas dle kompetence  není požadován    

Zveřejněno v registru smluv     

ID záznam uveřejnění smlouvy  

Odkaz na usnesení orgánu kraje    usnesení č.:   …  



Právnické osoby

Název žadatele Adresa IČ Název projektu/aktivity

Celkové náklady 

projektu/aktivity

Výše 

požadované 

dotace

Výše 

navržené 

dotace Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dotačního programu

REHABILITACE 

KLUBÍČKO s.r.o.

V Lukách 3522/18, Ústí 

nad Labem, 400 11

05202779
Léčebná rehabilitace pro 46 

pacientů 160 950 Kč 112 665 Kč 112 665 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je určen na zabezpečení léčebných rehabilitací pro 

46 pacientů s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji a potvrzenou potřebností 

rehabilitační péče z důvodu neurolgického onemocnění.. Příjemce je 

poskytovatelem zdravotní služby. Jedná se o dlouhodobý, každoročně realizovaný 

projekt s pravidelnou podporou Ústeckého kraje.

Fyzické osoby

Jméno a příjmení žadatele Adresa

Datum 

narození Léčebná rehabilitace

Celkové náklady na 

rehabilitaci

Výše 

požadované 

dotace

Výše 

navržené 

dotace Hodnocení požadavku na základě kritérií dotačního programu

Prudká Kristýna Litoměřice, 1991

Léčebná rehabilitace 

žadatelky 14 286 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Doporučeno k  podpoře.  Požadavek je určen na úhradu léčebné rehabilitace 

žadatelky. Žadatelka je pravidelným příjemcem dotace v tomto DP. Pacientka 

doložila  potvrzení ošetřujícího lékaře o potřebnosti rehabilitační péče. Žadatelka je 

občanem s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. 

Severová Lenka, Ing.

Ústí 

nad Labem, 1978

Léčebná rehabilitace dcery 

17 500 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Doporučeno k  podpoře.  Požadavek je určen na úhradu léčebné rehabilitace 

nezletilé dcery. Léčebná rehabilitace bude realizována během celého roku 2021. 

Žádost byla již podpořena v letech 2017-2020. Žadatelka doložila trvalý pobyt 

nezletilé v Ústeckém kraji a doklad o potřebě neurologické péče.

Svobodová Petra 1980

Léčebná rehabilitace  dcery 

 

14 810 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Požadavek je určen na léčebnou neurorehabilitaci dcery - 

pacientky  s dignostikovaným neurologickým onemocněním.  Léčebná rehabilitace 

bude absolvována v Sanatoriu Klimkovice. Žadatelka doložila, že nezletilá je 

občanem Ústeckého kraje. Povinná spoluúčast na projektu je zajištěna. Žadatelka v 

rámci DP žádá poprvé.

Týle Jiří

 

Ústí nad Labem 1960 Léčebná rehabilitace žadatele 15 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Doporučeno k  podpoře. Žadatel má trvalé bydliště v Ústeckém kraji. Léčebná 

rehabilitace bude probíhat běhěm celého roku a je zaměřena zejména na 

fyzioterapii. Pacient doložil potvrzení o potřebnosti léčebné rehabilitační péče od 

ošetřujícího lékaře. V předchozích letech pacient absolvoval rehabilitační péči v 

tomto dotačním programu přes poskytovatele zdravotních služeb.

Machulová Lidmila Ústí nad Labem, 1939

Léčebná rehabilitace 

žadatelky 14 286 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Doporučeno k  podpoře. Nová žadatelka. Požadavek je určen na léčebnou 

rehabilitační  péči žadatelky s dignostikovaným neurologickým onemocněním. 

Žadatelka má trvalé bydliště v  Ústeckém kraji. Rehabilitační péči absolvuje v 

průběhu roku 2021 formou rehabilitačního pobytu a jednotlivých rehabilitačních 

procedur.

75 882 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

236 832 Kč 162 665 Kč 162 665 KčCelkové náklady/požadavek na dotace v 1. lhůtě dotačního programu

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje podané v rámci projektu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - vyhlášení 2021, 1. 

lhůta, okruh 1 (dotace v kompetenci RÚK)

Celkem

bod 12.2 priloha 2.pdf k usnesení č. 026/16R/2021



Název žadatele Adresa IČ Název projektu/aktivity

Výše poskytnuté 

dotace v 

předchozím roce

Kapacita 

akce

Celkové náklady 

projektu/aktivity

Výše 

požadované 

dotace

Výše 

dotace na 

osobu

% podíl 

dotace

% podíl 

mzdových 

nákladů 

(dotace)

Výše 

navrhované 

dotace Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. programu

Hravě zdravě v duši 0 Kč 800 200 100 Kč 180 100 Kč 225 Kč 90,00 51% 180 100 Kč

Doporučeno k podpoře. Jedná se nový projekt. Cílem projektu je zlepšení znalostí žáků 3-9. 

tříd ZŠ o duševním zdraví a psychohygieně, ovlivnění jejich postojů ke zdravému zvládání 

stresu a psychické záteže a prevence duševních onemocnění. Zábavnou formou s prvky 

soutěže se žáci naučí základní pravidla psychohygieny a pče o duševní zdraví, naučí se 

rozpoznat varovné příznaky duševního onemocnění a získají informace, kam  se případně 

obrátit o pomoc. Projekt je vypracován v souladu s podmínkami DP.  Je technicky a 

personálně připraven k realizaci.

Posouzení rizika infekce 

klíšťovou encefalitidou ve 

vybraných lokalitách v okolí 

města Ústí n/L 184 930 Kč 1500 268 000 Kč 187 600 Kč 125 Kč 70,00 23% 187 600 Kč

Doporučeno k podpoře. Dlouhodobě realizovaný a podporovaný projekt, který je zaměřen 

na informovanost široké veřejnosti o infekčním riziku klíšťové encefalitidy. Ve vybraných 

lokalitách kraje se provádí sběr všech stádií klíšťat, která  jsou dále testována a výsledky 

testování spolu i informacemi o infekčním riziku jsou předávány veřejnosti formou webu, 

informačních tabulí a letáků jak v místě sběru klíšťat tak např. na školách, v ordinacích 

lékařů, MHD, informačních centrech apod. V roce 2021 se plánuje sběr v okruhu lokalit  

Střížovický vrch, rybník Chlumec a Bertino údolí. Jedná se o oborově významný, kvalitně 

připravený projekt. 

Primární prevence HIV/AIDS v 

Ústeckém kraji 0 Kč 1000 160 400 Kč 135 400 Kč 135 Kč 84,41 51% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Nový projekt, jehož cílem  je zlepšení znalostí žáků 8. - 9. tříd ZŠ v 

kraji o pohlavně přenosných chorobách, ovlivnění jejich postojů ke zdravému sexuálnímu 

chování a prevence zdravotně rizikového chování. Projekt je realizován jako interaktivní 

soutěžní hra. Dle kritérií pro hodnocení žádostí v DP není projekt doporučen k podpoře. 

Primární prevence v Ústeckém kraji je zajišťována dostatečně institucemi v oblasti školství a 

sociálních služeb a je realizována v souladu s příslušným DP Prevence rizikového chování v 

ÚK a Krajským plánem prevence rizikového chování v ÚK na období 2020-2021.

Zlepšení informovanosti 

obyvatel Ústecka o rizicích 

pylové alergie 0 Kč 2000 126 900 Kč 88 830 Kč 44 Kč 70,00 12% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře.  Projekt je zaměřen na zajištění informovanosti široké veřejnosti 

o rizicích pylové alergie  a přiblížení činnosti pylové informační služby (PIS). Cílem projektu je 

připravit materiály i informacemi o způsobu činnosti pylového monitoringu a průběhu 

pylové sezony v regionu. V rámci projektu vzniknou plakáty do MHD, letáky do ambulancí 

lékařů a pylové kalendáře. Projekt není doporučen k podpoře, jelikož  aktivity projektu 

nesplňují kritéria hodnocení projektu. Činnost PIS, zde se jedná o propagaci základní činnosti 

organizace. Pylové zpravodajství a informace o pylových alergiích jsou dostatečně popsány, 

a přehledně zpracovány na internetu (www.pylovasluzba.cz, www.nzip.cz, www.pyly.cz).

184 930 Kč 755 400 Kč 591 930 Kč 367 700 Kč

Cepík - vzdělávání pracovníků 

MŠ a rodičů 226 750 Kč 650 278 713 Kč 194 193 Kč 299 Kč 69,67 70% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Projekt navazuje na předchozí projekty Cepíku pro děti a 

vzdělává pedagogy, pracovníky školních jídelen a rodiče. . V předchozích ročnících DP byl 

projekt pravidelně podporován Ústeckým kraje. Z důvodu neplnění kritérií pro hodnocení 

žádosti - přínos realizace projektu pro cílovou skupinu. Rodiče jsou vzděláváni v rámci 

realizace projektu Cepík - zdravý životní styl předškolních dětí. Vzdělání pedagogů a 

proškolení pracovníků stravování (kuchařek v MŠ) v oblasti zdravé výživy je považováno za 

po víceleté podpoře projektu za dostatečné i vzhledem k případné fluktuaci této cílové 

skupiny v kraji. 

Cepík - vzdělávání 

neorganizovaných dětí na 

téma zdravý životní styl 0 Kč 280 184 730 Kč 165 547 Kč 591 Kč 89,62 70% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Jedná se o novou aktivitu, zaměřenou na vzdělávání dětí v oblasti 

zdravé výživy a pohybových aktivit. Aktivita je určena pro děti z řad široké veřejnosti, tím se 

projekt Cepík dostává do  z mateřských škol i dětem z široké veřejnosti. Projekt má přiblížit  

principy zdravého životního stylu zajímavou formou zážitkového učení navíc ve venkovním 

prostředí (u cyklostezky). Projekt je personálně a technicky připraven k realizaci. Projekt 

není doporučen k podpoře vzhledem k dostatečnému zabezpečení vzdělávání dětí v 

organizovaných skupinách (školka, škola, zájmové skupiny) a v rodině. 

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje podané v rámci projektu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - vyhlášení 2021, 1. lhůta, okruh 2 ( dotace v kompetenci RÚK)

Celkem za žadatele

Moskevská 1531/15, 

400 01 Ústí nad 

Labem

71009361
Zdravotní ústav se sídlem v 

Ústí nad Labem

Centrum podpory zdraví z.ú.

Veleslavínova 

3108/14, Ústí nad 

Labem-centrum, 400 

11

22608389



Název žadatele Adresa IČ Název projektu/aktivity

Výše poskytnuté 

dotace v 

předchozím roce
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226 750 Kč 463 443 Kč 359 740 Kč 0 Kč

Pohybem k duševnímu a 

fyzickému zdraví jedince 26 750 Kč 450 49 000 Kč 34 200 Kč 76 Kč 69,80 6% 34 200 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je zaměřen na edukaci a zdravý pohyb  u osob od dětského 

až po seniorský věk. Realizace projektu probíhá formou edukační, výukovou i názorově 

ukázkovou prací s cílovými skupinami. Projekt byl podpořen i předchozích letech a dochází k 

jeho rozvoji. Je personálně připraven k realizaci v souladu s podmínkami dotačního 

programu. 

Správná výživa a stravovací 

návyky 31 740 Kč 450 59 000 Kč 40 500 Kč 90 Kč 68,64 17% 40 500 Kč

Doporučeno k podpoře. Aktivita projektu je zaměřena na zdravou výživu a zdravé stravovací 

návyky dětí, dospělých i seniorů. Aktivita je realizována formou seminářů nebo přednášek 

připravených pro danou cílovou skupinu. Aktivita je realizována v mateřských a základních 

školách a ve sportovních klubech a oddílech. Realizování aktivity je personálně 

zabezpečeno. Projekt byl podpořen v tomto dotačním programu již v předchozích letech.

Podpora duševního zdraví 0 Kč 130 22 000 Kč 15 000 Kč 115 Kč 68,18 70% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Nová aktivita projektu je zaměřena na děti a dospívající a to o 

péči o jejich duševní zdraví. Aktivita bude realizována formou přednášek  v přírodě, jejíž 

prvky jako voda a zeleň se podílejí na formování duševního zdraví. Projekt není doporučen k 

podpoře. Dle projektové žádosti se jedná pouze o rozšíření stávajících podpořených aktivit 

zaměřených na zdravovu výživu a edukaci ke zdravému pohybu za účelem duševního a 

fyzického zdraví. Dle kritérií DP se jeví kvalita projektu jako nedostatečná.

58 490 Kč 130 000 Kč 89 700 Kč 74 700 Kč

Spolek InlineSkating.cz

Koněvova 1697/18, 

Ústí nad Labem 400 

01

22607137

Dny plné zdraví a pohybu 2021 44 890 Kč 200 100 000 Kč 90 000 Kč 450 Kč 90,00 0% 70 000 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj  zdravého 

životního stylu  dětí a mládeže: na osvojení si správných pohybových návyků a dovedností, 

nabytí znalostí  a dovedností v oblasti zdravé výživy a doplněných o aktivity osvětového 

charakteru vztahující se ke zdravému životnímu stylu. Plánováno je 10 celodenních akcí pro 

minimálně 20 neopakujích se účastníků. Projekt byl úspěšně realizován v letech 2019-2020 a 

podpořen Ústeckým kraje. V tomto roce dochází k jeho rozšíření počtem akcí a zapojených 

dětí.  Dle výstupů realizace předchozích ročníků se jedná o kvalitně připravený projekt. 

Nejedná se o oborově významnou aktivitu, pohyb mládeže a dětí je v současné době řešen 

na mnoha rovinách. Vzhledem k v projektové žádosti popsaným plánovaným aktivitám v  

není projekt ekonomicky přiměřený.

Via Europa, z.s.
Důlce 3092/74, Ústí 

nad Labem, 400 01
26672499

Zdravá svačina 0 Kč 300 101 000 Kč 85 000 Kč 283 Kč 84,16 52% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře.  Nový projekt,  jehož cílem je pozitivně ovlivnit stravovací návyky 

dětí a mládeže. Projekt bude realizován na území Ústeckého kraje v prostorách škol nebo 

pronajatých prostorech  a uskuteční se 20 přednášek zaměřených na  přípravu zdravých 

svačin a správných stravovacích návyků. Přednášky jsou koncipovány tak, aby zaujali cílovou 

skupinu dětí a v rámci přednášky si účastníci připraví zdravou svačinu. Jedná se o nový 

projekt v tomto dotačním programu. Projekt není doporučen k podpoře, jelikož není 

dostatečně personálně připraven (chybí nutriční sestra nebo nutriční specialista). nejedná 

se o oborově významnou/ tématicky významnou aktivitu. V regionu ústecka se této 

problematice věnuje řada odborných institucí.

ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s Vlhká 10, Brno 602 00 44990901 Testování na pohlavně 

přenosné infekce v Ústeckém 

kraji 2021 145 120 Kč 300 1 089 000 Kč 160 000 Kč 533 Kč 14,69 13% 160 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu sexuálních pracovnic v 

Ústeckém kraji a jejich edukaci o bezpečnějším sexu, posilování odpovědnosti k vlastnímu  

zdraví a tím spojené testování na pohlavně přenosné infekce. V rámci edukace jsou 

distribuovány infomateriály. Projekt je dlouhodobě v kraji realizován a podporován  z 

dotačních programů Ústeckého kraje.  Jedná se o netradiční, oborově významný akvalitně 

připravený projekt. 

Zdravá prevence 0 Kč 310 185 078 Kč 123 508 Kč 398 Kč 66,73 77% 123 508 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je zaměřen na edukaci obyvatel kraje, především kadaňska, 

v oblasti změny životního stylu a zlepšení zdravotní gramotnosti. Projekt bude realizován 

formou tématických přednášek (témata: vliv stravy, potravin, pohybu správného dýchání, 

psychiky a mezilidských vztahů na zdraví) a doplněn  praktickými workshopy s ukázkami 

pohybových aktivit v prostorách spolku RADKA. Jedná se o nový projektu spolku, který 

dlouhodobě působí v Kadani a okolí. Projekt je personálně i technicky připraven.

Celkem za žadatele

Celkem za žadatele

POZDRAVI - pohyb, zdraví, 

vitalita, z.s.

Drážďanská 173, Děčín 

405 02 
4633512

RADKA z.s.
Chomutovská 1619, 

432 01 Kadaň
26637260
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Buď fit 0 Kč 460 187 778 Kč 168 462 Kč 366 Kč 89,71 79% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Cílem projektu je zlepšit povědomí dětí a mládeže o zdravém 

životním stylu prostřednictvím lekcí neformálního vzdělávání na táborech a zájmových 

kroužcích. Program bude tvořen formou hravé a interaktivní formy a bude zaměřen na  

neovyklé sportovní aktivity (joga, zumba, bodyforming), správné stravování, péči o chrup, 

týmové chování, mezilidské vztahy, rizika moderních technologií, posilování celkové 

odolnosti atd. Jedná se o nový projektu spolku, který dlouhodobě působí v Kadani a okolí. 

Projekt je personálně i technicky připraven. Nejedná se o oborově významnou aktivitu, 

pohyb mládeže a dětí je v současné době řešen na mnoha rovinách. Vzhledem k v 

projektové žádosti popsaným plánovaným aktivitám v  není projekt ekonomicky přiměřený.

0 Kč 372 856 Kč 291 970 Kč 123 508 Kč

660 180 Kč 3 011 699 Kč 1 668 340 Kč 795 908 Kč

Celkem za žadatele

Celkové náklady/požadavek na dotace v 1. lhůtě dotačního programu, okruh 2

RADKA z.s.
Chomutovská 1619, 

432 01 Kadaň
26637260



Právnické osoby

Název žadatele Adresa IČ Název projektu/aktivity

Celkové náklady 

projektu/aktivity

Výše 

požadovan

é dotace

Výše 

navržené 

dotace

Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dotačního 

programu

PÉXIS - centrum 

psychosomatické 

péče, s.r.o.

Šrámkova 3062/38,Ústí 

nad Labem-Severní 

Terasa, 400 11

22795758
Léčebná rehabilitace pro 27 

pacientů 408 240 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Projekt je určen na realizování léčebných rehabilitací pro 27 

pacientů v průběhu roku 2021. Jedná se o pacienty s diagnostikováným 

neurologickým onemocněním a trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji. Příjemce doložil 

oprávnění k poskytování dané zdravotní služby.

270 000 Kč 270 000 KčCelkové náklady/požadavek na dotace v 1. lhůtě dotačního programu

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje podané v rámci projektu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - vyhlášení 2021, 1. 

lhůta, okruh 1 ( dotace v kompetenci ZÚK)

bod 12.2 priloha 3.pdf k usnesení č. 026/16R/2021



Název žadatele Adresa IČ Název projektu/aktivity

Výše poskytnuté 

dotace v 

předchozím roce

Kapacita 

akce

Celkové náklady 

projektu/aktivity

Výše 

požadované 
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Výše 

navrhované 

dotace Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. programu

Zdravotní ústav se sídlem v 

Ústí nad Labem

Moskevská 1531/15, 

400 01 Ústí nad 

Labem

71009361

Hravě o prevenci pro ZŠ 226 740 Kč 2000 299 000 Kč 249 000 Kč 125 Kč 83,28 64% 249 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Jedná se o tradiční oborově významou a opakující se aktivitu. Je 

určena pro žáky 1-9 tříd ZŠ. Jedná se o dlouhodobý program, realizovaný formou 

preventivních bloků s tématikou zdravého životního stylu (zmírnění následků rizikového 

chování, podpora zdravého pohybu atd.) K realizaci projektu je využito formy soutěžní hry s 

interaktivními prvky. Akce je technicky i personálně zabezpečena a je realizována v souladu 

s účelem podpory dotačního programu. Projekt je pravidelně podporován z DP. 

Cepík - zdravý životní styl 

předškolních dětí 226 750 Kč 610 352 580 Kč 250 000 Kč 410 Kč 70,91 70% 250 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Celoroční projekt, zaměřený na zdravý životní styl předškolních 

dětí. Aktivity jsou zaměřeny na zdravou výživu, pitný režim a pohyb. Jedná se o tradiční, 

tématiky a oborově významnou, pravidelně podporovanou aktivitu, poskytovanou v souladu 

s předmětem podpory dotačního programu. V ČR jediný certifikovaný jako projekt 

všeobecné školní prevence se zaměřením na zdravý životní styl předškolních dětí.

Prevence poruch příjmu 

potravy na školách - besedy 226 750 Kč 400 277 891 Kč 250 000 Kč 625 Kč 89,96 70% 250 000 Kč

Doporučeno k podpoře. Cílem projektu je informovat žáky středních a základních škol o 

tématu poruchy příjmu potravy anorexii a bulimii a také bigorexii a to formu besed. Besedy 

pro bíhají přímo na školách jsou vedeny psychologem nebo pracovníkem primární prevence. 

Projekt byl již úspěšně realizován v předchozích letech za podpory Ústeckého kraje a splňuje 

podmínky a kritéria DP.

Prevence poruch příjmu 

potravy na školách - vzdělávací 

on-line aktivity 0 Kč 400 277 813 Kč 250 000 Kč 625 Kč 89,99 69% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Nová část projektu zaměřená na prevenci poruch příjmu potravy. 

Aktivita projektu je zaměřena na on - line aktivity řešící poruchy příjmu potravy u 

žáků/studentů. Doplňuje besedy. Cílem aktivity je vytvořit on-line vzdělávací platformu, kde 

se žáci a a studenti dozví další informace na téma poruch příjmu potravy. Tyto informace 

budou žákům/studentům podány jim blízkou formou - přes sociální sítě, videa, podcasty a 

to i vzhledem ke změně ve společnosti díky pandemii. Tento projekt není doporučen k 

podpoře, jelikož aktivita nesplňuje podmínky DP tím, že není dostatečně technicky 

připravena k realizaci. Vznik on-line platformy je podnikatelským záměrem. Rovněž není 

zabezpečena zpětná vazba dosahu a účinek projektu na cílovou skupinu. K problematice 

poruch příjmu potravy je v on-line prostředí dostatečné množství validních a odborných 

informací (Anabell.cz, LF1UK, Centrum podpory zdraví).

453 500 Kč 908 284 Kč 750 000 Kč 500 000 Kč

PÉXIS - centrum 

psychosomatické péče, s.r.o.

Šrámkova 

3062/38,Ústí nad 

Labem-Severní Terasa, 

400 11

22795758

Vzdělávání a podpora 

psychofyzického zdraví 175 350 Kč 450 315 000 Kč 208 500 Kč 463 Kč 66,19 70% 208 500 Kč

Doporučeno k  podpoře. Projekt je realizován formou vzdělávacích aktivit pro širokou 

veřejnost, zaměstnance v pomáhajích profesích, vedení organizací a firem. Vzdělávací 

aktivity jsou zaměřeny na psychohygienu, prevenci syndromu vyhoření, zvládání stresu, 

porozumění souvislostem psychiky a stresu apod. Aktivity budou naplněny formou 

seminářů prezenční i online formou. V rámci projektu jsou připraveny také edukační tištěné 

materiály. Jedná se o dlouhodobě realizovaný projekt, tématicky významý s finanční 

podporou Ústeckého kraje. 

Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ústeckého kraje podané v rámci projektu "Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje" - vyhlášení 2021, 1. lhůta, okruh 2 ( dotace v kompetenci ZÚK)

Centrum podpory zdraví z.ú.

Celkem za žadatele

Veleslavínova 

3108/14, Ústí nad 

Labem-centrum, 400 

11

22608389



Název žadatele Adresa IČ Název projektu/aktivity

Výše poskytnuté 
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Kapacita 
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dotace Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. programu

Zdravá výživa dětí a mládeže 204 070 Kč 400 280 000 Kč 250 000 Kč 625 Kč 89,29 78% 185 000 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt realizovaný formou edukačních seminářů 

(kombinace workshopu a odborné přednášky) je zaměřen na žáky ZŠ a SŠ v kraji. Obsahem  

je přednáška o významu zdravé výživy a důsledky nesprávného stravování, žáci se do 

přednášky zapojujují, pracují s pracovními listy a získají zdravou svačinu. Tradiční projekt 

podporovaný v tomto DP Ústeckým krajem.  Projekt je podpořen s krácením 65 tis. Kč z 

důvodu časové proveditelnosti projektu v návaznosti na jeho ekonomickou přiměřenost. 

Vzhledem epidemiologické situaci se plná realizace projektu předpokládá v I. pololetí 

školního roku 2021/2022. Také v předloženém projektu došlo k překročení podmínky  max. 

70 % osobních nákladů z celkových  nákladů projektu o 8 % .

Rizikové chování studentů 204 070 Kč 400 280 000 Kč 250 000 Kč 625 Kč 89,29 78% 185 000 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je zaměřen na rizikové chování dětí a mládeže, 

obsahuje tři moduly zaměřené na  návykové látky, rizikové chování v oblasti reprodukčního 

zdraví a rizikové chování v oblasti psychosociální. Projekt je určen pro žáky 8-9 tříd ZŠ v kraji. 

Projekt je personálně a technicky připraven. Podpořen byl již  z tohoto DP v letech 2019 a 

2020. Projekt je podpořen s krácením 65 tis. Kč z důvodu časové proveditelnosti projektu v 

návaznosti na jeho ekonomickou přiměřenost. Vzhledem epidemiologické situaci se plná 

realizace projektu předpokládá v I. pololetí školního roku 2021/2022. Také v předloženém 

projektu došlo k překročení podmínky  max. 70 % osobních nákladů z celkových  nákladů 

projektu o 8 % 

Pohybem pro zdravý život dětí 

a mládeže 0 Kč 400 280 000 Kč 250 000 Kč 625 Kč 89,29 78% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Nový projekt, který bude zaměřen na realizaci přednášek 

připravených pro žáky  základních škol a studenty středních škol Ústeckého kraje.  Způsob 

realizace a přesný obsah přednášek není v projektové žádosti dostatečně popsán. Projekt 

není doporučen k podpoře. Vzhledem k nedostatku informací v projektové žádosti není 

možné posoudit přínos realizace projektu pro cílovou skupinu. Nejedná se o oborově 

významnou aktivitu, pohyb mládeže a dětí je v současné době řešen na mnoha rovinách. Z 

popisu projektu není zřejmé, že personální a technická připravenost projektu je dostatečná. 

V OR je účel spolku zaměřen na pacienty s diabetem.

Duševní hygiéna a zdraví dětí a 

mládeže 0 Kč 400 280 000 Kč 250 000 Kč 625 Kč 89,29 78% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Nový projekt, který je zaměřen na duševní zdraví dětí a studentů. 

Projekt povedou psychologové a budou se zabývat prevencí a přímou pomocí - rozpoznání 

příznaků, kdy zažádat o odbornou  pomoc, kam se obrátit. Projekt bude realizován formou 

přednášek a je určen pro žáky vybraných škol Ústeckého kraje. Projekt není doporučen k 

podpoře, jelikož nesplnil kritéria pro hodnocení žádosti dle podmínek DP: v projektové 

žádosti není zcela popsána personální připravenost projektu, je pouze uvedeno odborný 

lektor. Kvalita projektu, jeho připravenost k realizaci, není dostatečně popsána v projektové 

žádosti. V OR je účel spolku zaměřen na pacienty s diabetem.

Zdravý chrup - prevence 

zubního kazu a nemocí dásní u 

dětí a mládeže 0 Kč 400 280 000 Kč 250 000 Kč 625 Kč 89,29 78% 0 Kč

Nedoporučeno k podpoře. Jedná se o nový projekt zaměřený na správné provádění zubní 

hygieny a prevenci zubního kazu a nemoci dásní. Projekt bude realizován formou přednášek 

pro žáky základních škol a studenty středních škol v kraji. Projekt je personálně připraven. 

Projekt není doporučen k podpoře, jelikož nesplnil kritéria pro hodnocení žádosti dle 

podmínek DP: v projektové žádosti není zcela popsána personální připravenost projektu, je 

pouze uvedeno odborný lektor. Kvalita projektu, jeho připravenost k realizaci, není 

dostatečně popsána v projektové žádosti. V OR je účel spolku zaměřen na pacienty s 

diabetem.

583 490 Kč 1 400 000 Kč 1 250 000 Kč 370 000 KčCelkem za žadatele

Báňská 287, Most, 434 

01
22677291Dia Help - svaz diabetiků z.s.



Název žadatele Adresa IČ Název projektu/aktivity

Výše poskytnuté 

dotace v 

předchozím roce

Kapacita 

akce

Celkové náklady 

projektu/aktivity

Výše 

požadované 

dotace

Výše 

dotace na 

osobu

% podíl 

dotace

% podíl 

mzdových 

nákladů 

(dotace)

Výše 

navrhované 

dotace Hodnocení projektu/aktivity na základě kritérií dot. programu

Bez Problémů, z.s.
Sady pionýrů 894/41, 

Lovosice  410 02
26637308

Zdravá záda 226 750 Kč 1200 284 000 Kč 250 000 Kč 208 Kč 88,03 47% 200 000 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Cílem projektu je osvěta žáků v předcházení problémů s 

vadným držením těla. Projekt je realizován formou přednášek zaměřených na instruování 

dětí ke správnému sezení, k pohybu k provádění kompenzačního cvičení, udržení a zlepšení 

držení těla. Účastníci obdrží edukační materiál. Projekt je personálně a technicky připraven 

realizaci. Dle výstupů  z předchozích ročníků se jedná o kvalitně připravený projekt s 

výrazným přínosem pro cílovou skupinu.  Aktivity projektu jsou v souladu s účelem 

dotačního programu. Projekt byl podpořen z tohoto dotačního programu již v letech 2019 a 

2020. Projekt je podpořen s krácením 50 tis. Kč z důvodu časové proveditelnosti projektu v 

návaznosti na jeho ekonomickou přiměřenost. Vzhledem epidemiologické situaci se plná 

realizace projektu předpokládá v I. pololetí školního roku 2021/2022.

ALWAC, a.s.
Bílinská 3159/10, 

Teplice, 415 01
25006207

Jarmark chutí 0 Kč 6000 687 000 Kč 250 000 Kč 42 Kč 36,39 22% 70 000 Kč

Doporučeno k částečné podpoře. Projekt je zaměřen na edukaci obyvatel kraje v oblasti 

zdravé výživy a další činnosti podporující zdraví. Přednášky zaměřené na zdravou 

životosprávu se budou konat v kinosále Domu Kultury v Teplicích jako součást jarmarku 

(stánky se zdravou výživou a venkovní aktivity). Samotná akce by se měla konat v září 2021 

(jednodenní akce). V rámci DP je doporučena finanční podpora edukačních aktvity akce - 

přednášek, a s tím spojených nákladů projektu.

1 665 830 Kč 3 893 284 Kč 2 957 500 Kč 1 597 500 KčCelkové náklady/požadavek na dotace v 1. lhůtě dotačního programu, okruh 2



Příloha č.1

1. Mgr. Lenka Laubrová Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace O/1

2. Mgr. Lenka Holubcová Gymnázium Děčín, příspěvková organizace O/2

3. Mgr. Daniel Syrovátko Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace O/3

4. PaedDr. Bc. Miroslav Řebíček Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace O/4

5. RNDr. Zdeněk Bergman Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace O/5

6. RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D. Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace O/6

7. Mgr. Marek Bušek Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace O/7

8. Ing. Alfréd Dytrt Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace O/8

9. Ing. Mgr. Bc. Michal Šidák Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, 

příspěvková organizace

O/9

10. Mgr. Petr Dobeš Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace O/10

11. Mgr. Karel Vacek Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace O/11

12. Mgr. Jan Novák Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace O/12

13. Mgr. Bc. Jaroslav Zahrádka Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace O/13

14. Mgr. Bc. Tomáš Oršulák, Ph.D. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace O/14

15.
Mgr. Vojtěch Živnůstka Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková 

organizace

O/15

16. Ing. Bc. Jiří Marhold Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace O/16

17. Mgr. Pavel Tomka Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace O/17

18. Mgr. Jiří Karas Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková 

organizace

O/18

19.
Ing. Roman Jireš Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, 

příspěvková organizace

O/19

20. Mgr. Hana Kutáková, MBA Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace O/20

21.
PaedDr. Zdeněk Hrdina Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, 

příspěvková organizace

O/21

22. Mgr. Martin Hýbl Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace O/22

23. Mgr. Martina Černá Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže  5/9, příspěvková organizace O/23

24. Mgr. Bc. Rudolf Sochor Střední lesnická škola a Střední odborná škola, Šluknov, příspěvková organizace O/24

25.
Ing. Libor Kunte, Ph.D.  Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, 

příspěvková organizace                        

O/25

26. Bc. Pavla Matějková Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, příspěvková organizace O/26

27. Mgr. Pavel Caitaml Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace

O/27

28. Mgr. Aleš Frýdl Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace O/28

29. Ing. Jiří Mladý Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace O/29

30. Ing. Mgr. Bc. Zdeněk Pešek, MBA Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace O/30

31.
Ing. Ivana Hermannová Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková 

organizace 

O/31

32.
Mgr. Jan Mareš, MBA Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická 

škola, Chomutov, příspěvková organizace
O/32

33. Mgr. Tomáš Daněk Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace O/33

34. Mgr. Bc. Jaroslav Mareš Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace O/34

35.
PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl,  Ph.D. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad 

Labem, příspěvková organizace
O/35

36. Mgr. Jiří Nekuda Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, 

příspěvková organizace

O/36

37. Ing. Jitka Francírková Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace O/37

38. Mgr Jiří Procházka Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, příspěvková organizace O/38

39. Mgr. Bc. Jana Férová Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace O/39

40. Mgr. Bc. Jiří Uher Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace O/40

41.
Mgr. Bc. Helena Všetečková, Ph.D. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, 

příspěvková organizace
O/41

42.
Mgr. Simona Vágnerová Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková 

organizace

O/42

43. Mgr. Kateřina Boudníková Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace O/43

44.
Ing. Bc. Jana Vacková Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, 

příspěvková organizace
O/44

45. Ing. Josef Nehyba Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690, 

příspěvková organizace organizace

O/45

46.
PhDr. Miroslava Zoubková Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, 

příspěvková organizace

O/46

47.
Ing. Jitka Hašková Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední 

pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace
O/47

48.
PhDr. Jiří Konvalinka Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková 

organizace

O/48

49.
Ing. Petr Kotulič Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, 

příspěvková organizace

O/49

50.
Ing. Jan Lacina Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková 

organizace
O/50

51. Mgr. Bc. Iveta Krzáková Základní škola praktická, Bílina, Kmochova 205/10, příspěvková organizace O/51
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52. Mgr. Radka Hubálková Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace O/52

53.
Mgr. Bc. Martina Brhelová Speciální základní škola a Praktická škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková 

organizace 
O/53

54. Mgr. Hana Slapničková Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace O/54

55. Mgr. Blanka Stádníková Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace O/55

56.
Mgr. Jan Preiss Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, 

příspěvková organizace
O/56

57. Mgr. Bc. Monika Kamenická Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, příspěvková organizace O/57

58.
PhDr. Mgr. Hana Ajmová Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Most, Zdeňka Štěpánka 340, příspěvková 

organizace

O/58

59. RNDr. Jana Gottfriedová Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny, příspěvková organizace O/59

60. Mgr. Alexandr Bednář Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace O/60

61.
Mgr. Bc. Roman Stružinský Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková 

organizace

O/61

62.
Mgr. Bc. Eva Franzová Speciální základní škola a Praktická škola, Česká Kamenice, Jakubské nám. 113, příspěvková 

organizace
O/62

63. Mgr. Bc. Venuše Svobodová Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková organizace O/63

64. Mgr. Hana Moravcová Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace O/64

65.
Mgr. Jaroslav Červinka Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková 

organizace
O/65

66.
Mgr. Bc. Dagmar Kellnerová Speciální základní škola a Mateřská škola, Teplice, U Červeného kostela 110, příspěvková 

organizace

O/66

67.
Mgr. Bc. Vanda Korandová Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková 

organizace

O/67

68. Bc. Libuše Houdová Dětský domov, Vysoká Pec 145, příspěvková organizace O/68

69.
Mgr. Bc. Ivana Pettrichová Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 

příspěvková organizace

O/69

70. PhDr. Mgr. Bc. Leoš Moravec, MSc Dětský domov a Školní jídelna, Lipová u Šluknova 417, příspěvková organizace O/70

71.
PhDr. Mgr. Sofie Wernerová 

Dimitrovová
Dětský domov a Školní jídelna, Krásná Lípa, Dittrichova 12, příspěvková organizace O/71

72. Mgr. Bc. Jan Blažek Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, příspěvková organizace O/72

73. Mgr. Radovan Konečný Dětský domov a Školní jídelna, Krupka, Libušín 151, příspěvková organizace    O/73

74. PaedDr. Milan Vostrý Dětský domov a Školní jídelna, Tisá 280, příspěvková organizace O/74

75. Mgr. Bc. Alena Novotná Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace O/75

76. Mgr. Marcela Kavecká Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, příspěvková organizace O/76

77. Mgr. Jitka Pojmanová Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace O/77

78. Mgr. Zdeněk Šimek Dětský domov a Školní jídelna, Mašťov, příspěvková organizace O/78

79. Mgr. Hana Melzerová, MBA Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace O/79

80. Mgr. Radka Badinková Dětský domov a Školní jídelna, Litoměřice, Čelakovského 8, příspěvková organizace  O/80

81. Mgr. Bc. Lenka Woloszczuková Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, příspěvková organizace                                                     O/81

82. Mgr. Martina Vainholdová Dětský domov a Školní jídelna, Hora Sv. Kateřiny, Dolní 310, příspěvková organizace O/82

83.
Mgr. Iva Brzobohatá Dětský domov „Země dětí“ a Školní jídelna, Česká Kamenice, Komenského 491, příspěvková 

organizace
O/83

84. Mgr. Regina Krausová Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace O/84

85. Bc. Vladislava Kaiserová Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace O/85

86. Daniela Jetelová Základní umělecká škola, Děčín IV – Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvková organizace O/86

87. Mgr. Pavel Kacafírek Základní umělecká škola, Rumburk, Růžová 3/1416, příspěvková organizace O/87

88. Bc. Jarmila Šenová Základní umělecká škola, Varnsdorf, Národní 512, příspěvková organizace O/88

89. Bc. Šárka Gauseová Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka, Duchcov,  příspěvková organizace O/89

90. Mgr. Hajíček Aleš, DiS. Základní umělecká škola, Teplice, Chelčického 4, příspěvková organizace O/90

91. Mgr. Jindra Stolleová, PhD. Základní umělecká škola, Ústí nad Labem-Neštěmice, Národní 209, příspěvková organizace O/91

92.
Bc. Marek Korbélyi Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková 

organizace
O/92

93. Aleš Perch Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace O/93

94. Mgr. Eva Hrbáčková Dům dětí a mládeže „Sluníčko“, Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace O/94

95.
Mgr. Ingrid Štroblová Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace
O/95
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Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem  
v rámci výzvy č. 30_21_011 

 
Článek I 

Smluvní strany 
 
Ústecký kraj  
se sídlem:   
zastoupený:   
IČ:     
bankovní spojení: 
číslo účtu:  
(dále jen „Příjemce“) 
 
a 
 
Škola/školské zařízení 
se sídlem:   
zastoupená:   
IČ:     
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
RED IZO: 
číslo partnera v projektu:  
(dále jen „Partner“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem 
(dále jen „Smlouva“): 
 

Článek II 
Předmět a účel Smlouvy a partnerství 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy 
a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci projektu dle 
odst. 2 tohoto článku Smlouvy. 

2. Účelem této Smlouvy a partnerství je zajištění společné realizace projektu Poskytování 
bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Ústeckém 
kraji (dále jen „projekt“) podpořený finančními prostředky z Operačního programu 
potravinové a materiální pomoci (dále jen „OP PMP“) v rámci specifického cíle 1 (dále jen „SC 
I“) spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (dále jen „FEAD“) a ze 
státního rozpočtu ČR. 

3. Datum zahájení realizace projektu 1. 9. 2021.  
4. Datum ukončení realizace věcných aktivit projektu nejpozději do 30. 6. 2022. 

 

bod 13.3  příloha 1

bod 13.3 priloha 1.pdf k usnesení č. 029/16R/2021
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5. Poskytovatelem prostředků na realizaci projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí České 
republiky (dále jen „MPSV“), Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce, Na Poříčním 
právu 1/376, 12800 Praha 2, IČ: 00551023, jednající: Mgr. Martina Štěpánková, MPA, 
náměstkyně pro řízení sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce (dále jen 
„Poskytovatel“). 
 

6. Vztahy mezi Příjemcem a jeho Partnerem se řídí principy partnerství, které jsou vymezeny 
v Pravidlech pro žadatele a příjemce v rámci OP PMP SC I (dále jen „Pravidla“). 

7. Příjemce a jeho Partner jsou povinni při realizaci projektu postupovat dle ustanovení 
uvedených v této Smlouvě, právním aktu vydaném Poskytovatelem dotace MPSV, v OP PMP 
a v Pravidlech. 
 

Článek III 
Role Partnera v projektu a způsob jeho zapojení 

1. Přehled klíčových aktivit, které má zcela/zčásti vykonávat Partner, a popis jeho činností 
v rámci těchto klíčových aktivit 

 Klíčová aktivita č. 01 – Potravinová pomoc ve formě poskytování stravy v zařízeních 
školního stravování (trvání aktivity od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022) 

Partner projektu zajistí nákup potravin, přípravu hotových jídel a jejich poskytování 
formou stravování žákům, kteří navštěvují vzdělání v rámci povinné školní docházky 
na základní škole či víceleté gymnázium a dětem, které navštěvují předškolní vzdělání 
v mateřské škole.  

 Klíčová aktivita č. 02 – Řízení projektu (trvání aktivity od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022) 

Partner vykonává část této aktivity spočívající v předávání podkladů a údajů pro 
zpracování zpráv o realizaci projektu a poskytování další součinnosti při řízení 
projektu Příjemci. Koordinátor potravinové pomoci ve formě stravného je ředitel 
školy, nebo jím pověřený zástupce, který zabezpečí koordinaci projektových aktivit na 
straně Partnera projektu a zajistí komunikaci a předávání podkladů Příjemci. 

Kontaktní údaje: 

Jméno, příjmení a titul:…………………………………………………………. 

 

Telefon…………………….    E-mail:………………………………………………. 

 
 
2. Přehled indikátorů, které mají být naplněny Partnerem: 

 Celkový počet osob, které dostávají potravinovou pomoc 

XXXXX 

- jde o závazek v počtu podpořených osob (odhad); každá osoba se započítává pouze 
jednou, bez ohledu na to kolikrát podporu obdržela (počet unikátně podpořených 
osob);  
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- odchýlení od závazku je popisováno a zdůvodňováno ve zprávě o realizaci projektu. 

 Počet vydaných jídel 

XXXXX 

Hodnoty se určí na základě pravidelného sledování odběru stravného v zapojených 
školách. 

 Fakultativně lze sledovat další indikátory 

3. Definice cílové skupiny, které bude distribuována potravinová pomoc 

Potravinová pomoc ve formě stravného v rámci projektu je určena cílové skupině:   

 děti ve věku 31 – 152 let navštěvující školu (základní nebo mateřskou školu či víceleté 
gymnázium), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na 
živobytí nacházely v rozhodném období v hmotné nouzi 

 Cílovou skupinu ověří místně příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce v rozhodném 
období 1. 5. 2021 – 31. 8. 20213 a 1. 1. 2022 – 31. 1. 20224. Úřad práce rovněž informuje 
zákonné zástupce o povinnostech spojených se zařazením dítěte do projektu. 

 
Článek IV 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Smluvní strany se dohodly, že se budou spolupodílet na realizaci projektu uvedeného v čl. II této 
Smlouvy tak, že: 
 
1. Příjemce bude provádět tyto činnosti: 

 řízení projektu, 

 administrace projektu vůči řídicímu orgánu OP PMP, 

 zpracování návrhu projektu a jeho změn a doplnění, 

 průběžné informování Partnera, 

 průběžně vyhodnocování klíčových aktivit projektu (definovaných v čl. III této Smlouvy), 

 vyhodnocení připomínek a hodnocení výstupů z projektu, 

 provádění publicity projektu, 

 projednání veškerých změn a povinností s Partnerem, 

 zpracování žádostí o podstatné změny projektu, 

 oznamování nepodstatných změn projektu řídicímu orgánu OP PMP, 

 zpracování zpráv o realizaci projektu a předkládání žádosti o platbu, 

 kontrola a proplácení způsobilých výdajů Partnera ve formě úhrady stravného 
(jednotkové náklady), 

                                                 
1 V době potvrzení Úřadem práce mohou být dítěti méně než 3 roky, pomoc však může začít čerpat až od 

dovršení 3 let věku. 
2 Pokud žák v rámci povinné školní docházky dosáhne v průběhu čerpání pomoci z projektu 16 let, čerpá pomoc 

do skončení daného školního roku. V případě dětí s celoročním stravováním je tedy splněna definice cílové 

skupiny tehdy, pokud jsou 1. 9. 2021 mladší 16 let, v případě dětí, které jsou ÚP potvrzovány v průběhu ledna 

2022, musí být děti mladší 16 let před 1. 2. 2022. 
3 V případě zapojení pro celoroční stravování. 
4 V případě zapojení pro 2. pololetí školního roku 2021/2022. 
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 archivace účetních dokladů, potvrzení o způsobilosti osob, kterým byla poskytnuta 
podpora a všech dokumentů souvisejících s projektem, které vznikají na úrovni Příjemce 
anebo jsou Příjemci předávány Partnerem. V případě, že u požadovaných dokladů musí 
zůstat originály na úrovni Partnera, zasílá Příjemci kopie požadovaných dokladů. 
V ostatních případech jsou Příjemci zasílány originály dokladů. V zásadě platí, že originály 
účetních dokladů zůstanou vždy tam, kde jsou součástí účetnictví. 
Ukládání a archivace se řídí platnými právními předpisy ČR (zejména zákon č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci  
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 589/1992 Sb.,  
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve 
znění pozdějších předpisů; apod.). 

 
2. Partner bude provádět tyto činnosti: 

 ve spolupráci s kontaktním pracovištěm ÚP ČR identifikaci osob z cílové skupiny, 

 zajištění nákupu potravin, přípravu hotových jídel a jejich poskytování formou stravování 
žákům, kteří navštěvují vzdělání v rámci povinné školní docházky na základní škole či 
víceletém gymnáziu a dětem, které navštěvují předškolní vzdělání v mateřské škole, 

 spolupráci na návrhu změn a doplnění projektu, 

 spolupráci na vyhodnocování klíčových aktivit projektu,  

 připomínkování a hodnocení výstupů z projektu, 

 spolupráce na definování potřeb cílové skupiny, 

 příprava a vyhotovení podkladů pro zpracování zpráv o realizaci projektu a žádosti 
o platbu v dohodnutém termínu, 

 archivace účetních dokladů a všech dokumentů souvisejících s projektem, které vznikají 
na úrovni Partnera anebo jsou Partnerem předávány Příjemci. V zásadě platí, že originály 
účetních dokladů zůstanou vždy tam, kde jsou součástí účetnictví. 
Ukládání a archivace se řídí platnými právními předpisy ČR (zejména zákon č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci  
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 589/1992 Sb.,  
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů; zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve 
znění pozdějších předpisů; apod.), 

 zabezpečení projektu po personální stránce, pokud jde o pozici uvedenou v čl. III odst. 1, 
odrážka druhá. 

3. Příjemce a Partner se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají 
vykonávat dle této Smlouvy, a to tak, aby byl splněn účel Smlouvy nejpozději do data 
ukončení realizace věcných aktivit projektu.   

4. Příjemce a Partner jsou povinni jednat způsobem, který neohrožuje realizaci projektu a zájmy 
smluvních stran. 
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5. Partner má právo na veškeré informace týkající se projektu, zejména jeho finančního řízení, 
dosažených výsledků projektu a související dokumentace. 

6. Příjemce se zavazuje pravidelně v průběhu realizace komunikovat se svým Partnerem 
a informovat jej o postupu projektu. Partner se zavazuje informovat Příjemce o všech 
skutečnostech ovlivňujících realizaci projektu a poskytovat mu nezbytné podklady 
a součinnost nutnou pro hladkou realizaci a administraci projektu. Za tímto účelem bude 
probíhat pravidelná komunikace (osobní, příp. elektronická). 

7. Partner se dále zavazuje: 

 realizovat projekt v souladu s nařízením Rady (EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 
o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), 

 provádět činnosti, které realizuje v rámci projektu, v souladu s harmonogramem 
jednotlivých aktivit projektu dle čl. III, odst. 1 této Smlouvy, 

 naplňovat během realizace projektu indikátory vztahující se k činnostem, které realizuje 
v rámci projektu a které jsou uvedené v čl. III, odst. 2 této Smlouvy,  

 sledovat a vykazovat během realizace projektu indikátory vztahující se k činnostem, které 
realizuje v rámci projektu a které jsou uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy, 

 prokázat vlastnictví bankovního účtu a doložit jeho číslo na zvláštním formuláři (viz 
příloha č. 3 této Smlouvy), 

 předložit Příjemci, nejpozději do 15. dne po skončení monitorovacího období, podklady 
pro zpracování zprávy o realizaci projektu nebo vždy, kdy o to Příjemce požádá. Tyto 
podklady budou zahrnovat zejména popis plnění klíčových aktivit v daném období, 
vykazování naplněných indikátorů, vyčíslení sledovaných indikátorů, souhrnnou evidenci 
vydaného stravného, 

 řádně účtovat o veškerých aktivitách souvisejících s projektem, a to v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s jednoznačnou 
vazbou na projekt. Veškeré doklady vztahující se k projektu musí být správné, úplné, 
průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím 
jejich trvanlivost. Musí je uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s dalšími platnými právními předpisy ČR,  

 evidovat v účetnictví výši paušálních výdajů na administrativní výdaje, které budou 
poskytnuty ze strany Příjemce, vždy při obdržení těchto plateb od Příjemce. U těchto 
výdajů nemá Partner povinnost mít své příjmy a výdaje navázány na konkrétní projekt, 
pokud tato povinnost není dána národní legislativou, 

 na žádost Příjemce bezodkladně písemně poskytnout požadované doplňující informace 
související s realizací projektu, 

 řádně uchovávat veškeré dokumenty související s realizací projektu v souladu s platnými 
právními předpisy České republiky a Evropských společenství, nejméně však do roku 
2032, 

 v případě uzavírání dodavatelsko-odběratelských vztahů dodržovat pravidla účelovosti 
a způsobilosti výdajů, 
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 po celou dobu realizace projektu dodržovat právní předpisy ČR a EU, zejména pak 
pravidla hospodářské soutěže, platné předpisy upravující veřejnou podporu, principy 
ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí,  

 nakládat s finančními prostředky poskytnutými na základě spolupráce na projektu OP 
PMP správně, hospodárně, efektivně a účelně, 

 po celou dobu realizace projektu nakládat s veškerými surovinami získanými, byť i jen 
částečně z finanční podpory, s péčí řádného hospodáře, zejména je zabezpečit proti 
poškození, ztrátě nebo odcizení. Partner není oprávněn suroviny na přípravu pokrmů 
spolufinancované z finanční podpory prodat ani jinak zcizit. Partner je povinen v případě 
zničení, poškození, ztráty nebo odcizení surovin spolufinancovaných z finanční podpory 
projektu je opětovně pořídit, a to v nejbližším možném termínu, 

 umožnit podmínky k provedení kontroly vztahující se k činnostem, které realizuje v rámci 
projektu, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k činnostem, 
které realizuje v rámci projektu, umožnit průběžné ověřování provádění činností, k nimž 
se zavázal dle této Smlouvy a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou  MPSV 
jako Poskytovatel, Příjemce, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší 
kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány nebo 
osoby oprávněné k výkonu kontroly, 

 na žádost Poskytovatele nebo Ministerstva financí písemně poskytnout prostřednictvím 
Příjemce jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu, zejména v této 
souvislosti poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol a auditů, včetně 
kontrolních protokolů z kontrol provedených v souvislosti s projektem, a to ve lhůtě 
stanovené Poskytovatelem, 

 bezodkladně informovat Příjemce o všech provedených kontrolách vyplývajících z účasti 
na projektu dle článku III. Smlouvy, o všech případných navržených nápravných 
opatřeních, která budou výsledkem těchto kontrol a o jejich splnění, 

 neprodleně Příjemce informovat o veškerých změnách, které u něho nastaly ve vztahu 
k projektu nebo změnách souvisejících s činnostmi, které realizuje dle této Smlouvy, 

 umožnit konání monitorovacích návštěv Příjemce, 

 být k součinnosti při provádění evaluace dle Pravidel a podle pokynů Příjemce. 

8. Partner není oprávněn žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, financovat z jiných 
prostředků rozpočtové kapitoly MPSV, jiné rozpočtové kapitoly státního rozpočtu ČR, 
státních fondů, jiných (například) strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU, ani  
z jiných veřejných či soukromých zdrojů.  

9. Partner podpisem této Smlouvy stvrzuje, 

 že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nemá nedoplatek na 
pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení 
nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

 že na něj nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise 
prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem, 

 že na něj nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 
nelegální práce podle ust. § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů,  
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 že proti jeho statutárnímu orgánu nebo jakémukoli jeho členovi není zahájeno, nebo 
vedeno trestní řízení a nebyl (nebyli) odsouzen (i) pro trestný čin, jehož skutková 
podstata souvisela s předmětem činnosti organizace nebo pro trestný čin hospodářský 
nebo trestný čin proti majetku, 

 že není v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či proti němu není vedeno insolvenční 
řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů.   

 
 

Článek V  
Financování projektu 

1. Projekt dle článku II. Smlouvy bude financován z prostředků, které budou poskytnuty 
Příjemci na základě Právního aktu vydaného po schválení projektu ze státního rozpočtu ČR 
formou finanční podpory v rámci OP PMP. 

2. Celkový finanční podíl Partnera na projektu činí:  
 
……………….. Kč 

3. Varianta 1 - Příjemce bude Partnerovi finanční podporu poskytovat bezhotovostním 
převodem na účet jeho zřizovatele XXXX. Zřizovatel má povinnost tyto prostředky 
neprodleně převést na bankovní účet Partnera, který je uveden v článku I. této Smlouvy. 

Varianta 2 - Z důvodu, že Příjemce je zřizovatelem Partnera ve smyslu § 27 zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
Příjemce bude Partnerovi finanční podporu na realizaci projektu poskytovat ve formě 
účelově určeného příspěvku zřizovatele na bankovní účet Partnera, který je uveden v článku 
I. této Smlouvy. To platí i pro poskytování jednotlivých záloh.   

4. Partner bude z rozpočtu projektu čerpat prostředky na zajištění bezplatného stravování (dle 
čl. 26 bod 2a Nařízení o FEAD).  

5. Partner bude z rozpočtu projektu čerpat také prostředky na úhradu tzv. paušálních nákladů 
ve výši 5 % z prostředků poskytnutých na potravinovou pomoc (viz čl. 26 bod 2b Nařízení  
o FEAD).  

6. Prostředky získané na realizaci činností dle článku III. Smlouvy jsou Příjemce i Partner 
oprávněni použít pouze na úhradu nejnutnějších výdajů a současně takových výdajů, které 
jsou považovány za způsobilé ve smyslu Pravidel, a které Příjemci nebo Partnerům vznikly 
v rámci projektu. Výdaje budou brány za způsobilé nejdříve od data zahájení realizace 
projektu uvedeného v Žádosti o podporu a nejpozději do dne ukončení projektu uvedeného 
v Žádosti o podporu. 

7. Partner je povinen zajistit úhradu výdajů projektu vztahujících se k činnostem, které realizuje 
v rámci projektu a které nejsou kryty výše uvedenými prostředky (zejména nezpůsobilé 
výdaje), aby byl dodržen účel poskytnutých prostředků na daný projekt. 
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8. Příjemce bude poskytovat finanční podporu Partnerovi ve dvou platbách (zálohách). Příjemce 
je povinen poskytnout Partnerovi první zálohu ve výši 50 % z celkového finančního podílu 
Partnera v souladu s údaji uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy nejpozději do 20 pracovních 
dnů od připsání první části prostředků (dotace) na svůj účet. Zbývajících 50 % z celkového 
finančního podílu Partnera je Příjemce povinen poskytnout Partnerovi v souladu s údaji 
uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy nejpozději do 20 pracovních dnů od připsání druhé 
části prostředků (dotace) na svůj účet. Partner je povinen využívat tyto zálohy výhradně  
k úhradě svých nákladů včetně plateb svým dodavatelům pro realizaci projektu. 

9. V případě, že Partner nevyčerpá poskytnuté prostředky (zálohy) v plné výši, musí v rámci 
závěrečného vyúčtování rozdíl vrátit zpět Příjemci. Tyto prostředky převede na stejný účet, 
ze kterého mu byla zaslána finanční podpora. Zřizovatel, pokud jím není sám Příjemce, 
neprodleně přepošle celkovou částku získanou od Partnera na účet Příjemce.  

 
10. Jestliže na základě konečného posouzení podmínek nároku na poskytování dávek v hmotné 

nouzi příslušným úřadem práce bude nutné upravit celkový počet osob, které dostávají 
potravinovou pomoc (čl. III odst. 2), a v souvislosti s tím celkový finanční podíl Partnera (čl. V 
odst. 2), bude na výzvu Příjemce uzavřen mezi smluvními stranami dodatek k této Smlouvě. 
Při snížení finančního podílu Partnera je tento Partner povinen vrátit Příjemci finanční 
prostředky tvořící rozdíl mezi finanční podporou, kterou již Příjemce Partnerovi na základě 
Smlouvy poskytl, a nově stanoveným celkovým finančním podílem Partnera, a to v termínu 
stanoveném Příjemcem v dodatku. Při zvýšení finančního podílu Partnera bude v dodatku 
upraven postup doplacení rozdílu.    

 
 
11. Finanční vypořádání poskytnutých prostředků (přehled o čerpání a použití poskytnutých 

finančních prostředků, případně jejich vrácení) je Partner povinen předložit Příjemci do  
7. 7. 2022. 

 
 

 
Článek VI 

Odpovědnost za škodu 

1. Právně a finančně odpovědný za správné a zákonné použití finanční podpory Partnerem vůči 
Poskytovateli je Příjemce. 

2. Partner je povinen Příjemci uhradit škodu, za niž Příjemce odpovídá dle článku VI. odst. 1 
Smlouvy a která Příjemci vznikla v důsledku toho, že Partner porušil povinnost vyplývající 
z této Smlouvy, Právního aktu Poskytovatele, OP PMP či Pravidel. Partner se zavazuje škodu 
uhradit na základě výzvy Příjemce ve lhůtě 60 dnů od doručení výzvy. 

3. Partner odpovídá za škodu vzniklou Příjemci i třetím osobám, která vznikne porušením jeho 
povinností vyplývajících z této Smlouvy, Právního aktu Poskytovatele, OP PMP či Pravidel, 
jakož i z obecných ustanovení právních předpisů. 
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4. Partner a Příjemce prohlašují, že za škodu ve smyslu tohoto článku se považuje taktéž odvod 

za porušení rozpočtové kázně a penále vyměřené Poskytovatelem Příjemci, které budou mít 
původ v porušení povinností dle této Smlouvy, Právního aktu Poskytovatele, OP PMP nebo 
Pravidel Partnerem. 

5. Partner neodpovídá za škodu vzniklou konáním nebo opomenutím Příjemce. 
 

Článek VII 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit 
dosažení účelu této Smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění 
této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu. 

3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci projektu eticky, korektně, transparentně 
a v souladu s dobrými mravy. 

Článek VIII 
Trvání Smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dosažení účelu dle článku II. Smlouvy, nejméně 
však do doby ukončení realizace projektu a jeho závěrečného vyúčtování. 

2. Pokud Partner závažným způsobem nebo opětovně poruší některou z povinností vyplývající 
pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů ČR a EU, může být na základě 
písemné dohody vyloučen z další účasti na realizaci projektu. V tomto případě je povinen se 
s Příjemcem vypořádat, tzn. v dohodě určit, kdo převezme činnosti a případné závazky 
Partnera (příp. provést finanční vypořádání). 

3. Partner může ukončit spolupráci s Příjemcem pouze na základě písemné dohody, která bude 
obsahovat rovněž závazek Příjemce převzít jednotlivé povinnosti a odpovědnost 
vystupujícího Partnera.  

4. Pro případ, že nebude schválen projekt, pro který je tato Smlouva uzavírána, se smluvní 
strany dohodly, že tato Smlouva nebude plněna a že vůči sobě nebudou z této Smlouvy 
uplatňovat žádné nároky. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu informovat Partnera 
o schválení i neschválení projektu ze strany Poskytovatele. 

 
Článek IX 

Ostatní ustanovení 

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran a v souladu 
s Právním aktem Poskytovatele a souvisejícími právními předpisy. 

2. Varianta 1 - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 
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Varianta 2 - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti nabývá dnem 
uveřejnění v registru smluv. Tato Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Partner prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této Smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Příjemce, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění této Smlouvy byla zaslána Partnerovi do datové schránky ID xxxx. 

3. Vztahy smluvních stran blíže neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy 
České republiky. 

4. Vztahy mezi Příjemcem, zřizovatelem Partnera a Partnerem se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Tato Smlouva je vyhotovena v 3 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží Příjemce,  
1 vyhotovení Partner a 1 vyhotovení bude poskytnuto Poskytovateli. 

 
6. O uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady/Zastupitelstva Ústeckého kraje  

č. XXX/XXR/2021 ze dne XX. XX. 2021. 

7. Zřizovatel vyslovil ve smyslu ust. § 32a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
souhlas s tím, aby Partner Smlouvu uzavřel. 

8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy č. 1 – 4. 

9. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

10. Příjemce pověřuje Partnera ke zpracování osobních údajů, včetně citlivých údajů (dále jen 
„osobní údaje“), osob podpořených v projektu za účelem prokázání řádného a efektivního 
nakládání s prostředky z fondu FEAD z OP PMP. 

11. Partner je oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu vymezeném 
v Pravidlech. 

12. Osobní údaje je Partner oprávněn zpracovávat výhradně v souvislosti s realizací projektu, 
zejména pak při přípravě zpráv o realizaci projektu. 

13. Partner je povinen zpracovávat a chránit osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, a to zejména takto: 
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a) Osobní údaje ve fyzické podobě, tj. listinné údaje či na nosičích dat, budou 
uchovávány v uzamykatelných schránkách, a to po dobu uvedenou v odst. 14 tohoto 
článku; 

b) Přístup ke zpracovávaným osobním údajům umožní Partner pouze Poskytovateli, 
Příjemci, kontaktní osobě v dané škole, zodpovědné za realizaci aktivit projektu na 
straně Partnera a orgánů oprávněným provádět kontrolu, pokud není dále upraveno 
jinak; 

c) Zaměstnanci Partnera, kterým bude umožněn přístup ke zpracovávaným osobním 
údajům, budou Partnerem doložitelně zavázáni k povinnosti zachovávat mlčenlivost. 

14. Partner je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu deseti let od ukončení realizace 
projektu. Bez zbytečného odkladu po uplynutí této doby je Partner povinen provést likvidaci 
těchto osobních údajů. 

15. Partner souhlasí s uchováním dat žádostí v monitorovacím systému. 

16. Partner se zavazuje, že v projektu nebude docházet k diskriminaci na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace. 

17. Partner se zavazuje, že finanční prostředky budou využity pouze na podporu přípravy stravy, 
která je v souladu s právem Unie týkajícím se bezpečnosti spotřebních výrobků a v souladu 
s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. 

18. Partner se zavazuje, že pomoc poskytována v rámci tohoto programu bude respektovat 
důstojnost nejchudších osob. 

19. Partner se zavazuje, že stravu bude v rámci projektu nejchudším osobám poskytovat 
bezplatně. 

20. Partner se zavazuje, že na operaci financovanou z OP PMP nebude čerpat podporu z jiného 
nástroje Unie, aby nedocházelo ke zdvojování financování. 

21. Partner souhlasí s provedením ex-ante kontroly ze strany Příjemce a bere na vědomí, že 
neumožnění takové kontroly je důvodem pro nezařazení Partnera do celkové žádosti 
o podporu zpracované z úrovně Příjemce.   
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V                                          dne  V                           dne 

   
   

za Partnera 
 

 za Příjemce 
 

 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Finanční tabulka – Podklad pro zapojení školy do projektu 
Příloha č. 2 – Souhlas zřizovatele se zapojením do projektu 
Příloha č. 3 – Formulář finanční identifikace bankovního účtu Partnera 
Příloha č. 4 – Přehled podpořených osob a odebraných jídel (podklad pro Zprávu o realizaci 

projektu) 



Příloha č. 1 - Školy a školská zařízení s předpokládaným finančním podílem nepřevyšující 200 tis. Kč 
 

Organizace: Sídlo: IČO: Počet osob: Finanční podíl: 

Mateřská škola Česká Kamenice, Komenského 182, p. o. 
 

Komenského 182, 407 21 Česká 
Kamenice 
 

72744839 
 

9 73 111,50 Kč 

Mateřská škola, Česká Kamenice, Palackého 141, p. o. Palackého 141, 407 21 Česká 
Kamenice 

72744758 6 47 817,00 Kč 

Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, p. o. 
 

Litoměřická 267, 411 72 Hoštka 
 

72742496 6 37 923,90 Kč 

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, 
okres Most 

Podkrušnohorská 1589, 436 01 
Litvínov 

00832537 9 70 129,50 Kč 

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, p. o. Májová 372, 407 11 Děčín XXXII 49888544 17 115 500,00 Kč 

Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, p. o. Rabasova 3207/45, 400 11 Ústí nad 
Labem 

70225907 3 27 250,65 Kč 

Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/35, p. o. 
 

Vojanova 594/34, 400 07 Ústí nad 
Labem 

70225966 
 

5 40 986,75 Kč 
 

Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov 
 

Studentská 1427, 431 11 Jirkov 
 

00830763 
 

3 15 435,00 Kč 
 

Mateřská škola Bílina, Maxe Švabinského 664, p. o. 
 

Maxe Švabinského 664, 418 01 Bílina 
 

70200467 
 

16 139 133,40 Kč 
 

Základní škola Proboštov, okres Teplice 
 

Kpt. Jaroše 130, 417 12 Proboštov 
 

65607759 
 

3 12 759,60 Kč 
 

Mateřská škola Děčín IV, Klostermannova 1474/11, p. o. 
 

Klostermannova 1474/11, 405 02 
Děčín 
 

72744286 
 

6 42 537,60 Kč 
 

Mateřská škola Písnička Krupka, Dukelských hrdinů 295 Dukelských hrdinů 295, 417 42 Krupka 70225907 12 96 595,80 Kč 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Poustevna, p. o. Tyršova 302, 407 82 Dolní Poustevna 70982911 7 39 827,55 Kč 

Základní škola a Mateřská škola Vilémov, okres Děčín, p. o. Vilémov 140, 407 80 Vilémov 70694958 6 39 362,40 Kč 

Základní škola Litvínov – Hamr, Mládežnická 220, okres Most Mládežnická 220, 435 42 Litvínov 47324287 20 103 517,40 Kč 

bod 13.4  příloha 1

bod 13.4 priloha 1.pdf k usnesení č. 030/16R/2021
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Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny Jižní 2777, 438 01 Žatec 61357332 21 112 912,80 Kč 

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, 415 01 Teplice 63788152 5 27 144,60 Kč 

Mateřská škola, Jaselská 354, Teplice Jaselská 354, 415 03 Teplice 65650891 2 13 293,00 Kč 

Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, p. o. Horní 195, 403 31 Ústí nad Labem 70201013 22 159 072,90 Kč 

Základní škola J. E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice, 
p. o. 

Vrchlického 284, 411 17 Libochovice 46768807 13 64 827,00 Kč 

Základní škola Trmice, Tyršova 482 Tyršova 482/53, 400 04 Trmice 44226250 44 195 510,00 Kč 

Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní 
techniky, Teplice, Plynárenská 2953 

Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice 46069771 15 70 795,20 Kč 

Základní škola Most, Rozmarýnova 1692, p. o. Rozmarýnova 1692, 434 01 Most 47324082 30 159 906,60 Kč 

 



seznam žádostí navržených k podpoření dotací

PSČ Obec Ulice, č.p.

DC 4
HC TS Varnsdorf, 

z.s.
46717331 407 47 Varnsdorf Poštovní 3126

Zapojení HC TS 

Varnsdorf, z.s.do 

systému turnajů

50000

DC 5 TJ Slavoj Děčín, z.s. 40229734 405 02
Děčín VII - 

Chrochvice

Vilsnická 

37/39

Házenkářské 

soustředění 2021
50000

DC 6
TJ Union Děčín - 

spolek
46797777 405 02

Děčín IX - 

Bynov
Teplická 362

Soustředění mládeže 

r. 2021
35000

DC 8 HC Děčín z.s. 69387605 405 02 Děčín I 
Oblouková 

638/21

Trenérské zajištění 

pro kategorii 

dorostu 2021

50000

DC 9
Fotbalový klub 

Jiskra Modrá, z.s.
14867788 405 02 Jílové Kamenec 42

Sportovní vybavení 

2021
50000

DC 11
Sportovní klub 

TKC Děčín, z.s.
18385532 405 02 Děčín I Křížová 19/11

Hejbni kostrou ... a 

zkus to třeba s 

korfbalem

50000

DC 12
Plavecký klub 

Děčín z.s.
04807219 405 02

Děčín II - 

Nové Město

Riegrova 

785/60
Plavecké soustředění 50000

DC 13
Okresní fotbalový 

svaz DĚČÍN
22882804 405 02

Děčín V - 

Rozbělesy

Ústecká 

1961/3
Výběry OFS Děčín 45000

DC 14

Fotbalový klub 

Dolní Poustevna, 

z.s.

70802980 407 82
Dolní 

Poustevna
U Letadla 404

Mládež a sport ve 

Šluknovském 

výběžku

25000

DC 16 FK Varnsdorf, z.s. 64707369 407 47 Varnsdorf
Moravská 

2688

Letní soustředění 

žákovských kategorií 

2021

50000

DC 17 FK Jílové z.s. 46717803 405 02 Jílové
Za stadionem 

180

FK Jílové - 

soustředění 

přípravek 2021

50000

DC 18
TJ Slovan 

Varnsdorf z.s.
00524361 407 47 Varnsdorf Západní 2984

Podpora materiálně 

technického 

vybavení TJ Slovan 

Varnsdorf z.s.

50000

DC 20

Klub vodních 

motoristů Děčín, 

z. s.

68298374 405 02
Děčín III - 

Staré Město

Kladenská 

317/17

Materiál pro 

podporu přípravy 

malých sportovců

30000

DC 21 SK Kraso Děčín, z.s. 68954123 407 11

Děčín XXXII-

Boletice 

nad Labem

Pražská 402

Krasobruslařské 

soustředění dětí a 

mládeže Klatovy 

2021

50000

DC 22
FK JUNIOR Děčín 

z.s.
66105609 405 02

Děčín V - 

Rozbělesy

Ústecká 

1961/3
MLÁDEŽ V POHYBU 50000

DC 23 SK VIKTORIE, z.s. 27049752 407 53 Jiříkov
Březinova 

951/12

Sportujeme pro 

radost 201
45000

DC 24
BOX CLUB ČESKÁ 

KAMENICE, z.s.
70843244 407 21

Česká 

Kamenice
5. května 180 Sport 2021 50000

DC 25
Karatedó Steklý, 

z.s.
66102014 405 02 Děčín I 28.října 661/4

Bezpečnost dětí při 

bojových sportech
50000

830000

CV 2 JUDO KADAŇ, z. s. 22844791 430 01 Chomutov
náměstí Dr. 

Beneše 3836

Letní soustředění 

pro děti a mládež a 

pořízení tatami

50000

DĚČÍN

CHOMUTOV

Návrh 

podpory (v 

Kč)

Důvod navržení 

nižší finanční 

částky

Číslo 

projekt

u

Název žadatele IČO

Sídlo

Název projektu

bod 13.6  příloha 1

bod 13.6 priloha 1.pdf k usnesení č. 032/16R/2021



CV 4 Florbal Jirkov z.s. 05165521 431 11 Jirkov Kostelní 75 Letní soustředění 20000

CV 5
Volejbalový klub 

Jirkov, z.s.
46789804 431 11 Jirkov

Mlýnská č.ev. 

1127

zajištění sportovního 

a materiálního 

vybavení pro děti a 

mládež

50000

CV 6
VEKI boxerský 

klub Chomutov z.s.
07960158 430 04 Chomutov Kyjická 4772 Činnost klubu 2021 50000

CV 7
Fotbalový klub 

Rašovice, spolek
61345059 431 51

Klášterec 

nad Ohří
Rašovice 80

Tréninkové vybavení 

pro děti
50000

CV 8

Škola TAEKWON-

DO I.T.F. GE-BAEK 

HOSIN SOOL, z.s.

70867968 148 00
Praha 

Chodov

Láskova 

1802/3

Sportovní výbava a 

soustředění
10000

Projekt podpořen 

nižší částkou s 

ohledem na 

cílovou skupinu 

vztahující se k 

Ústeckému kraji

CV 9

Krasobruslařský 

klub Chomutov, z. 

s.

68435975 430 01 Chomutov
Mostecká 

5773

Krasobruslařské 

soustředění
50000

CV 10
Okresní fotbalový 

svaz Chomutov
01526413 430 04 Chomutov

17.listopadu 

5461

Soustředění výběru 

U12 a U11
35000

CV 11
Sk Ervěnice-Jirkov 

z.s.
47797967 431 11 Jirkov Žižkova 1399

Soustředění mládeže 

SK Ervěnice-Jirkov 

2021

50000

CV 13
Fotbalový klub 

Tatran Kadaň z.s.
61345091 432 01 Kadaň

U Stadionu 

1378

FK TATRAN KADAŇ 

2021 MLÁDEŽ LETNÍ 

SOUSTŘĚNÍ,KEMP

50000

CV 14
TJ Vodní sporty 

Kadaň, z.s.
14865769 432 01 Kadaň

Jana švermy 

1716
Hurá na vodu 50000

CV 15
Handball klub 

Chomutov, z.s.
65080343 430 04 Chomutov

Kamenný 

vrch 5280

Soustředění 2021 a 

doplnění 

sportovního vybavení

50000

CV 16
Sport Club 2000, 

z.s.
26584816 431 91

Loučná pod 

Klínovcem 
Háj 210

Soustředění pro 

družstvo mládeže ve 

snowboardingu

50000

CV 17
Spolek LEZECKÁ 

ARÉNA JIRKOV
66109817 431 11 Jirkov Mlýnská 217

Lezecké soustředění 

pro děti a mládež
33000

CV 19
Lyžařský klub 

Jirkov, z.s.
47793015 431 11 Jirkov Kostelní 75

Mezinárodní závody 

v inline slalomu
50000

CV 20 TJ Klínovec LO, z.s. 14869004 430 01 Chomutov Blatenská 113 "Hurá na ledovec" 50000

CV 21
SK Kadaň - hokej 

z.s.
40230449 432 01 Kadaň

Na Průtahu 

1854

Sportovní činnost 

2021
50000

CV 23

Sportovní klub 

HOCKEY CLUB 

Kadaň, z.s.

43226001 432 01 Kadaň
U Stadionu 

1980

HC Kadaň - sport 

2021
50000

CV 25
Piráti Chomutov 

z.s.
43222889 430 01 Chomutov

Mostecká 

5773

Turnaje a 

soustředění mládeže 

Pirátů Chomutov 

2021

50000

848000

LITOMĚŘICE



LT 1

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných 

hasičů Předonín

62771086 411 08 Bechlín Předonín 190
Rozšíření MTZ 

Mladých hasičů
33000

LT 2
Slavoj Bohušovice 

nad Ohří z.s.
40229840 411 56

Bohušovice 

nad Ohří
ČSLA 123

Materiální sportovní 

zajištění nově 

založeného družstva 

mladších žáků

35000

LT 3

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných 

hasičů Černouček

62770837 413 01 Černouček č.p. 120

Podpora dětí a 

dorostu SDH 

Černouček

10000

LT 4
Sport Judo 

Litoměřice, z.s.
62768514 412 01 Litoměřice Ladova 413/5

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 

Sport JUDO 

Litoměřice 2021

45000

LT 5

Veslařský klub 

Slavoj Litoměřice, 

z.s.

01343394 412 01 Litoměřice
Střelecký 

ostrov 1013/3

67. Ročník 

litoměřické regaty
50000

LT 6
Okresní fotbalový 

svaz Litoměřice
22882499 412 01 Litoměřice

Lodní 

náměstí 

1093/7

LETNÍ FOTBALOVÝ 

KEMP MLÁDEŽE 

2021

50000

LT 7

BASKETBALOVÝ 

KLUB REAL 

ROUDNICE NAD 

LABEM, z.s.

62768557 413 01 Vědomice Pod Lipou 15
Soustředění mládeže 

florbalového oddílu
50000

LT 8
TJ Sokol 

Libochovany, z.s.
46771352 411 03 Libochovany č.p. 32 Sport 2021 49000

LT 9

CYKLISTICKÝ KLUB 

SLAVOJ TEREZÍN, 

zapsaný spolek

43225675 411 55 Terezín
Akademická 

409

Prázdninové 

soustředění BMX
50000

LT 10
TJ Sokol 

Prackovice n.L., z.s.
46772456 410 02 Lovosice

Dlouhá 

1046/9

Děti a mládež TJ 

Prackovice
49000

LT 11
JEZDECKÁ ŠKOLA 

TEREZÍN z.s.
02445875 411 55 Terezín Pražská 332

Jezdectví pro děti a 

mládež
50000

LT 13 SK Lukavec z.s. 69898120 410 02 Lukavec Lukavec 43
8. letní fotbalový 

kemp pro děti
48000

LT 14 SK Štětí, z.s. 00556076 411 08 Štětí Čs.armády 51
Soustředění mládeže 

2021
50000

LT 15 SK Štětí, z.s. 00556076 411 08 Štětí Čs.armády 51
Letní kemp oddílu 

florbalu
50000

LT 16 SK Štětí, z.s. 00556076 411 08 Štětí Čs.armády 51
Nákup 2 ks stolů na 

stolní tenis
30000

LT 17
SK Parta 

Litoměřicko z.s.
65082354 411 47 Polepy č.p. 198

Přebory zdravotně 

znevýhodněných 

sportovců

15000

LT 18
HC Roudnice nad 

Labem, z.s.
46771794 413 01

Roudnice 

nad Labem

Třída 

T.G.Masaryka 

2498

Sportovní 

soustředění mládeže
50000

LT 20
Sdružení kynologů 

Prackovice z. s.
09793178 410 02 Velemín

Dobkovičky 

15

Podpora a rozvoj 

činností Sdružení 

kynologů Prackovice

35000

LT 21
Slavoj Litoměřice, 

z.s.
14866170 412 01 Litoměřice

Písečný 

ostrov 1928/1

Soustředění oddílu 

šermu
50000

LT 22
Slavoj Litoměřice, 

z.s.
14866170 412 01 Litoměřice

Písečný 

ostrov 1928/1

Soustředění 

závodních 

tenisových hráčů

50000



LT 23
Slavoj Litoměřice, 

z.s.
14866170 412 01 Litoměřice

Písečný 

ostrov 1928/1
Lezecké soustředění 40000

LT 24
Sport team 

Brozany, z.s.
04561082 411 81

Brozany 

nad Ohří

Na Proseku 

362

Sport pro děti a 

mládež
50000

LT 25

Fotbalový klub 

Slavoj Třebenice 

z.s.

05063337 411 13 Třebenice
Paříkovo 

náměstí 1

Zkvalitnění 

tréninkových 

jednotek 

mládežnických týmů 

FK Slavoj Třebenice

24000

LT 26
FK Schoeller 

Křešice
40231135 411 48 Křešice

Encovanská 

20

Obnova sportovní 

činnosti v Křešicích
50000

LT 27
SK Sokol Brozany, 

z.s.
46768203 411 81

Brozany 

nad Ohří
Ke Hřišti 382

Materiálně 

technické vybavení 

SK Sokol Brozany z.s. 

2021

49000

LT 29
Jezdecká stáj U 

ryzáčka, z.s.
62770535 411 84

Straškov-

Vodochody
Straškov 32

5.Ryzáčkův hobby 

seriál pro děti
30000

LT 30 Správná parta z.s. 05385245 412 01 Litoměřice
Stránského 

1754/29

Letní kondiční 

soustředění dětí 

2021 a nákup 

vybavení

50000

LT 31 FK Litoměřicko, z.s. 46771361 412 01 Litoměřice
U Stadionu 

1980/2

Rozvoj pohybových 

dovedností
49000

LT 32 SK Liběšice, z.s. 46768505 411 46 Liběšice č.p. 17
Fotbalová mládež SK 

Liběšice 2021
39000

LT 33
Taneční škola 

Funky Dangers z.s.
02290103 412 01 Litoměřice

Brožíkova 

2127/11

Taneční a pohybové 

soustředění
50000

LT 34

Potápěčský klub 

Kraken Litoměřice 

p.s.

00483478 412 01 Litoměřice

Horní 

Rybářská 

210/14

Sportujeme u vody 50000

LT 35
BOGI SPORT klub, 

z.s.
07367619 410 02 Lovosice

Dlouhá 

573/52

Soustředění 2021 

"všichni spolu"
50000

LT 37

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných 

hasičů Křešice

62770993 411 48 Křešice Nádražní 161
Hasičské soutěže 

dětí 2021
34000

LT 38
DoMa Turnaje 

s.r.o.
09328831 140 00

Praha 4 

Michle

Jaurisová 

515/4

Fotbalové DoMa 

Turnaje přípravek v 

roce 2021 v 

Ústeckém kraji

10000

Projekt podpořen 

nižší částkou s 

ohledem na 

cílovou skupinu 

vztahující se k 

Ústeckému kraji

LT 39 SK DNF z. s. 22850040 147 00
Praha 4 

Podolí

Modřanská 

1151/53

Tradiční dětský 

triatlon 2021
10000

Projekt podpořen 

nižší částkou s 

ohledem na 

cílovou skupinu 

vztahující se k 

Ústeckému kraji

LT 40 CK JH Lovosice, z.s. 08064105 410 02 Lovosice
Svatopluka 

Čecha 596/5

Mistrovství České 

republiky v silniční 

cyklistice mládeže 

pro rok 2021

50000

1484000

LOUNY



LN 1

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných 

hasičů Slavětín

64019110 439 09 Slavětín
Na Městečku 

50

Tradiční sportovní 

soutěž mladých 

hasičů, v roce 2021 

pořádaná u 

příležitosti 140 

výročí založení Ha

50000

LN 2
TJ Lokomotiva 

Žatec, z.s.
49120247 438 01 Žatec

U Hřiště č.ev. 

554

Mládež na divoké 

vodě
50000

LN 3
Veslařský klub 

Ohře Louny
43226124 440 01 Louny

Vosátkova 

1765

VK Ohře Louny 

mládež 2021
50000

LN 4

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných 

hasičů Cítoliby

64023672 439 02 Cítoliby
Tyršovo 

náměstí 103

Pořízení sportovního 

vybavení pro požární 

sport pro mládež 

SDH Cítoliby

31000

LN 5

SH ČMS - Sbor 

dobrovolných 

hasičů Obora

64023419 440 01 Obora č.p. 110
MTV pro oborské 

hasiče
41000

LN 6
Tj Lokomotiva 

Louny, spolek
00526193 440 01 Louny

Rybalkova 

2673

Soustředění 2021 v 

Lounech -  oddíl 

házené

50000

LN 7
Tj Lokomotiva 

Louny, spolek
00526193 440 01 Louny

Rybalkova 

2673

Soustředění 2021 v 

Mostě -  oddíl 

florbalu

50000

LN 8
Shotokan karate 

club Louny z.s.
26991594 440 01 Louny Školní 2454 Karate soustředění 50000

LN 10
Okresní fotbalový 

svaz Louny
22880372 440 01 Louny

Rybalkova 

2391

Letní kemp 

talentované mládeže
50000

LN 11
TJ Stadion Louny, 

z. s.
44223714 440 01 Louny

K Velodromu 

1592

Soustředěním za 

medailemi
49000

LN 12
Mocní Tuleni 

Podbořany z.s.
08764867 441 01 Podbořany

Masarykovo 

náměstí 440

Sportovní 

soustředění mládeže 

florbalu 2021

50000

LN 13

Tenisová 

akademie Březno 

u Loun

22610901 440 01 Postoloprty Březno 31

Podpora tenisové a 

pohybové výuky dětí 

a mládeže.

33000

LN 14

Tělovýchovná 

jednota Tatran 

Podbořany, z.s.

47791314 441 01 Podbořany Tyršova 578

Materiální 

zabezpečení 

mládežnického 

sportu v 

Podbořanech

50000

LN 15 SK Slavětín z.s. 46764909 439 09 Slavětín Nádražní 225
Rozvíjíme fotbal ve 

Slavětíně
14000

LN 17
Plavecký klub 

PROSEN Louny, z.s.
26590026 440 01 Louny Zahradní 2476

Velké plavecké 

závody
50000

LN 18
FbC Jazzmani 

Žatec, z. s.
01192183 438 01 Žatec

Dukelská 

1691

Sportovní vybavení 

pro děti a mládež
50000

LN 19

Tělovýchovná 

Jednota SOKOL 

Tuchořice z.s.

61357308 439 69 Tuchořice č.p. 95
Tuchořice - 

soustředění mládeže
35000

LN 20
Basket Academy 

Louny, z. s.
01528190 440 01 Louny

Karla 

Stanislava 

Sokola 1123

Letní soustředění 

2021
50000

803000

MOST



MO 1

Tělovýchovná 

jednota Sokol 

Horní Jiřetín, z.s.

47326921 435 43 Horní Jiřetín
Horská 

138/30
"Chceme cvičit!" 50000

MO 3
Billiard-hockey 

club Most, z.s.
65082567 434 01 Most

Josefa Skupy 

2432/35

Mistrovství ČR žáků 

a juniorů v billiard-

hockeyi 2021

11000

MO 4 M-ALGO team z.s. 06079032 435 11 Lom
Tyršova 

stezka 196

M-ALGO příprava na 

MSJ
50000

MO 5

Tělovýchovná 

jednota Baník 

Most, z.s.

00525456 434 01 Most

tř. 

Budovatelů 

112/7

Volejbal 2021 50000

MO 6
FBC Vipers Most 

z.s.
26519577 434 01 Most

Albrechtická 

414/1

Sportovní 

soustředění FBC 

Vipers Most 2021

50000

MO 7

Jezdecká 

společnost 

Hipodrom Most, z. 

s.

26625644 434 01 Most

tř. 

Budovatelů 

2957/108

Severočeské oblastní 

mistrovství PONY 

2021

46000

MO 8
Škola bojových 

umění Most, z.s.
22735887 434 01 Most

U Věžových 

domů 2946/1

Letní soustředění 

ŠBU Most 2021
50000

MO 9
Klub biatlonu 

Litvínov, z.s.
01880004 435 11 Lom

Spojeneckých 

letců 797

Klub biatlonu 

Litvínov - zajištění 

reprezentace v ČR 

2021

32000

MO 10
SK Amadeus Most 

z.s.
22837485 434 01 Most

Marš.Rybalka 

1020

Taneční soustředění 

s TSKH Most 2021
50000

MO 11 FŠ Litvínov z.s. 42140072 436 01 Litvínov
Podkrušnohor

ská 1677

Nákup vybavení pro 

družstva mládeže FŠ 

Litvínov

50000

MO 14
SK BIVOJ 

LITVÍNOV, z.s.
70880166 436 01 Litvínov Jiráskova 413

Sportovní florbalové 

soustředění pro děti 

a mládež Doksy a 

Sušice

50000

MO 16 KSG Most, z.s 70229911 434 01 Most

tř. 

Budovatelů 

112/7

Soustředění dětí a 

mládeže
50000

539000

TP 1 Florbal Teplice z.s. 68954743 417 41 Krupka
U Stadionu 

626

Soustředění pro 

mládež
50000

TP 2
TJ Hvězda 

Trnovany, z.s
47767456 415 01 Teplice

Modlanská 

1883

Sportovní 

soustředění pro děti 

a mládež

50000

TP 3

OKRESNÍ 

FOTBALOVÝ SVAZ 

TEPLICE

22880518 415 01 Teplice
Kollárova 

1879/11

Příměstský sportovní 

kemp
50000

TP 4 "PRO-AKTIV z. s." 22765221 418 01 Bílina Alšova 271

Všesportovní-

florbalový 

příměstský kemp

40000

TP 5 Draci Bílina, z.s. 66091217 418 01 Bílina
Litoměřická 

904

Soustředění mládeže 

Draci Bílina 2021
50000

TP 6

Sportovní klub 

tenis - odbíjená 

Duchcov z.s.

44223331 419 01 Duchcov
Tyršova 

1250/54

Příprava tenisových 

talentů 2021
50000

TEPLICE



TP 7
HC Teplice Huskies 

z.s.
07630972 415 03 Teplice

Duchcovská 

395/100

Podpora a rozvoj 

mládeže v 

hokejovém klubu HC 

Teplice Huskies

50000

TP 8
LAWEN TENIS 

KLUB Bílina, z.s.
26676907 418 01 Bílina Kyselská 410

TENISOVÉ 

PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY 

2021

30000

TP 9

Krajský svaz lyžařů 

Ústeckého kraje, 

z.s.

22890971 400 01
Ústí nad 

Labem

Vaníčkova 

902/11

Sportovní 

soustředění 

talentované mládeže 

2021

50000

TP 12
TJ Lokomotiva 

Teplice, z.s.
47767553 415 01 Teplice

Emilie 

Dvořákové 

1630

Sportovní 

soustředění mládeže 

2021

50000

TP 13
Fotbalový Klub 

Krupka, z.s.
27041298 417 41 Krupka

Bohosudovsk

á 431/33

Vybavení mládeže 

Fotbalového klubu 

Krupka z.s.

50000

TP 14
LTC Panorama 

Teplice, z.s.
26552051 415 01 Teplice

U Panoramy 

2831

TEPLICKÉ TENISOVÉ 

TURNAJE DĚTÍ A 

MLÁDEŽE – 15. 

ROČNÍK

30000

TP 16 Taejang Dojang z.s. 26668106 415 01 Teplice
Gagarinova 

1426

Letní soustředění 

2021
50000

TP 18
Atletický klub 

Krupka, z.s.
07548982 417 42 Krupka Fučíkova 153

Sportovní 

soustředění atletů - 

mládeže

50000

TP 19
Fotbalový klub 

Bílina z.s.
22833978 418 01 Bílina Kyselská 391

S radostí zpět na 

trávníku a spolu
50000

TP 22
Akademie Tomáše 

Vernera z.s.
06688896 160 00

Praha 6 

Dejvice

Na Fišerce 

19/19

Letní soustředění 

dětí a mládeže
10000

Projekt podpořen 

nižší částkou s 

ohledem na 

cílovou skupinu 

vztahující se k 

Ústeckému kraji

TP 23

Tělovýchovná 

jednota Oldřichov, 

spolek

49089994 417 24 Jeníkov Oldřichov 52

Soustředění žáků 

2021 + materiálně 

technické vybavení

50000

TP 24
SK Junior Teplice 

z.s.
44223706 415 01 Teplice

Proboštovská 

1987

Soustředění dětí v 

roce 2021
50000

TP 25

AVZO TSČ ČR 

TEPLICE hrad 

DOUBRAVKA, p.s.

66090806 415 01 Teplice

hrad 

DOUBRAVKA 

104

Podpora 

technického 

vybavení pro oddíl 

rádiového 

orientačního běhu

50000

TP 26 TJ Baník Osek, z.s. 46070796 417 05 Osek Zahradní 246
BAOS-soustředění 

lyžařů 2021
30000

TP 27 BK Teplice, z.s. 61515264 415 01 Teplice

Dr. 

Vrbenského 

1430

Sportovní 

soustředění BK 

Teplice

50000

TP 28
AVZO TSČ ČR 

Střelci Teplice
70200475 415 01 Teplice Dubská 2964

Závodní  a sportovní 

střelba dětí a 

mládeže Teplice

50000

TP 29 TJ Baník Ohníč, z.s. 46070761 417 65 Ohníč č.p. 52

Materiálové 

vybavení přípravek a 

žáků

30000

1020000

ÚSTÍ NAD LABEM



ÚL 1

Sportovní klub 

policie Sever Ústí 

nad Labem z.s.

44226306 400 11
Ústí nad 

Labem

Bělehradská 

2992/41

Sportovní 

soustředění mládeže 

- stolní tenis

25000

ÚL 2

Sportovní klub 

policie Sever Ústí 

nad Labem z.s.

44226306 400 11
Ústí nad 

Labem

Bělehradská 

2992/41

Sportovní 

soustředění mládeže 

- běžecké lyžování

50000

ÚL 3

Sportovní klub 

policie Sever Ústí 

nad Labem z.s.

44226306 400 11
Ústí nad 

Labem

Bělehradská 

2992/41

52. ročník GRAND 

PRIX města Ústí nad 

Labem

50000

ÚL 4 TAJV, z. s. 09287094 290 01 Poděbrady Sportovní 158

Sportovní dny 

mládeže s TAJV v 

Ústeckém kraji

10000

Projekt podpořen 

nižší částkou s 

ohledem na jeho 

charakter a 

cílovou skupinu.

ÚL 5

Tělovýchovná 

jednota Spartak 

Ústí nad Labem

44226110 400 07
Ústí nad 

Labem

Keplerova 

800/56

Sportovní letní 

soustředění mládeže 

dívky HK Spartak 

Ústí nad Labem

45000

ÚL 6

Tělovýchovná 

jednota Spartak 

Ústí nad Labem

44226110 400 07
Ústí nad 

Labem

Keplerova 

800/56

Materiál a technická 

výbava TJ
45000

ÚL 7

HÁZENKÁŘSKÝ 

SPORTOVNÍ KLUB 

TYGŘI z.s.

26598400 400 03
Ústí nad 

Labem

Průchodní 

1099/10

Soustředění a 

materiál HSK
50000

ÚL 8

Ústecký 

krasobruslařský 

klub, zapsaný 

spolek

68455437 400 01
Ústí nad 

Labem

Masarykova 

974/232
Soustředění 2021 50000

ÚL 10

TJ Chemička Ústí 

n.L.- oddíl 

rychlostní 

kanoistika p.s.

05780853 400 01
Ústí nad 

Labem
Vaňov 157

Materiální vybavení 

mladých kajakářů
30000

ÚL 11

Ústecká krajská 

asociace Sport pro 

všechny

26982374 400 11
Ústí nad 

Labem

Pincova 

2972/15

Příprava mládeže na 

krajské a 

republikové soutěže 

v olympijském duchu

50000

ÚL 14
HC SLOVAN ÚSTÍ 

NAD LABEM spolek
44227116 400 01

Ústí nad 

Labem

Masarykova 

974/232

Reprezentujeme 

Ústecký kraj
50000

ÚL 15 Florbal Ústí, z.s. 01495615 400 03
Ústí nad 

Labem

Rubensova 

287/8

Letní soustředění 

mládeže Florbal Ústí
50000

ÚL 16

Gymnastický 

sportovní klub 

Ústí nad Labem, 

z.s.

44223609 400 01
Ústí nad 

Labem

V Osadě 

274/6

Letní soustředění 

GSK ÚL
50000

ÚL 17

Fotbalový klub 

Český Lev 

Neštěmice, z. s.

69291969 403 31
Ústí nad 

Labem
Sportovní 595

Sport 2021 - 

vybavení pro děti
50000

ÚL 18

BOGI SPORT Ústí 

nad Labem klub, 

z.s.

08455783 400 01
Ústí nad 

Labem

Velká 

Hradební 

484/2

Soustředění dětí 

2021
50000

ÚL 20

TJ Chemička Ústí 

nad Labem - oddíl 

veslování p.s.

05787343 400 01
Ústí nad 

Labem
Pražská 64/43

Veslování mládeže v 

Ústí n. L.
46000



ÚL 21
Atletika Bez Bariér 

Pardubice, z. s.
05567394 530 02 Pardubice

Čs. armády 

2515

Podpora 

handicapovaného 

atleta Michala 

Engeho na rok 2021

50000

751000



seznam žádostí navržených k nepodpoření dotací

Okr

es

č.p

.
Název žadatele IČO PSČ OBEC Ulice, č.p. Název projektu

Návrh 

 

podp

ory

Důvod nepodpoření 

žádosti

DC 1

Tenisový klub 

Dolní Poustevna, 

z.s.

05149762 407 82
Dolní 

Poustevna
U Letadla 404

Tenisový pohyb 

mládeže v Dolní 

Poustevně

0 Chybějící příloha

DC 2
TJ Gymnastika 

Děčín, z.s.
46797696 405 02

Děčín II-

Nové Město

Riegrova 

1360/22

Závod o "Děčínského 

medvěda"
0 Chybějící příloha

DC 3

Sportovní klub dětí 

a mládeže Děčín, 

z.s.

00527076 405 02
Děčín II-

Nové Město

Riegrova 

1352/10

Děčínská kotva "O 

Pohár Věry 

Čáslavské" ve 

sportovní gymnastice 

žen, juniorek a žákyň

0 Chybějící příloha

DC 7 SK Březiny z.s 46717161 405 02 Děčín Březiny č. 194 Mládež 2021 0

Zásady pro 

poskytování dotací a 

návratných 

finančních výpomocí 

Ústeckým krajem Čl. 

9, odst. 5), písm. g)

DC 10 TJ Sokol Bělá 46797831 405 02 Děčín Bělá
Tělocvičná 

192/9

Vybavení a obnova 

sportovního zázemí
0 Chybějící příloha

DC 15
Fotbalový klub 

Rumburk, z.s.
46717927 408 01 Rumburk 1 U Jiskry 114/1

Fotbalový kemp 2021 

pro nejmenší
0

Zásady pro 

poskytování dotací a 

návratných 

finančních výpomocí 

Ústeckým krajem Čl. 

9, odst. 5), písm. g)

DC 19
Potápěčský klub 

Děčín, z.s.
22877002 405 02 Děčín I Ve Vilách 995/4 Volná voda 2021 0

Nesplňuje podmínky 

dotačního programu

DC 26
KARATE SPORT 

RELAX Děčín z.s.
69292272 405 02

Děčín III -

Staré Město
Příčná 350/4

Soustředění karate 

mládeže
0 Chybějící příloha

CV 1
JUNIOR 

CHOMUTOV, z.s.
26640651 430 01 Chomutov Mostecká 5886

Fotbalové prázdniny 

2021
0 Chybějící příloha

CV 3
Tenisový klub 

Lázně Evženie
26994313 431 51

Klášterec 

nad Ohří
Kyselka 105 Nákup vybavení 0

Nesplňuje podmínky 

dotačního programu

CV 12
FC CHOMUTOV, 

s.r.o.
25024329 430 01 Chomutov Mostecká 5886

Podpora fotbalové 

mládeže 2021
0 Chybějící příloha

CV 18
Street Hard 

Workers, z.s.
04806506 431 45 Březno Čechova 340

Podpora street 

workoutu a parkouru
0 Chybějící příloha

CV 22
YACHT KLUB CERE, 

z.s.
70104565 147 00

Praha 4 - 

Podolí

Podolské 

nábřeží - 

Přístav č. 1

Hurá na vodu - 

jachting na 

Nechranické 

přehradě

0
Nesplňuje podmínky 

dotačního programu

CV 24
FALER BIKE team, 

z.s.
01863193 430 01 Chomutov

Blatenská 

886/79

Rozvoj BMX race v 

Ústeckém kraji
0

Zásady pro 

poskytování dotací a 

návratných 

finančních výpomocí 

Ústeckým krajem Čl. 

9, odst. 5), písm. g) 

CV
FBC DDM Kadaň, 

z.s.
68429126 432 01 Kadaň

Jana Roháče 

1381

Materiálně technické 

vybavení  - florbal
0

Nesplňuje podmínky 

dotačního programu

DĚČÍN

CHOMUTOV

LITOMĚŘICE
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LT 12 TK Amálka, z.s. 22741755 411 84
Straškov-

Vodochody

Straškov-

Vodochody 24

TK Amálka 

soustředění dětí
0

Zásady pro 

poskytování dotací a 

návratných 

finančních výpomocí 

Ústeckým krajem Čl. 

9, odst. 5), písm. g) 

LT 36

Atletická přípravka 

při ZŠ Ladova 

Litoměřice, z.s.

01282051 412 01 Litoměřice Ladova 413/5

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ 

Atletická přípravka 

Litoměřice 2021

0
Nesplňuje podmínky 

dotačního programu

LT 19

Sportovní Klub 

Roudnice nad 

Labem

00483443 413 01 Vědomice Pod Lipou 297

Podpora nově 

založeného 

žákovského dívčího 

fotbalového mužstva

0 Chybějící příloha

LT 28

Asociace 

sportovních klubů 

Lovosice z.s.

18380468 410 02 Lovosice
U Stadionu 

1022/2
KEMP 2021 0

Zásady pro 

poskytování dotací a 

návratných 

finančních výpomocí 

Ústeckým krajem Čl. 

9, odst. 5), písm. g)

LT

Asociace 

sportovních klubů 

Lovosice z.s.

18380468 410 02 Lovosice
U Stadionu 

1022/2

Letní krasobruslařské 

soustředění 2021
0

Zásady pro 

poskytování dotací a 

návratných 

finančních výpomocí 

Ústeckým krajem Čl. 

9, odst. 5), písm. g)

LN 9
Spolek Moje 

Ročovsko,z.s.
04811496 439 67 Ročov Ročov 89 Pohybem proti nudě

Nesplňuje podmínky 

dotačního programu

LN 16
SPMP ČR pobočný 

spolek Louny
46762485 440 01 Louny

Náměstí 

Benedikta 

Rejta 2271 

Sport v lese
Nesplňuje podmínky 

dotačního programu

MO 15
SPMP ČR pobočný 

spolek Most
63125854 435 42 Litvínov Přátelství 160

Sportujeme bez 

bariér
0

Nesplňuje podmínky 

dotačního programu

MO 2

Klub sportovní 

gymnastiky 

Litvínov, z.s.

62209752 436 01 Litvínov Jiráskova 413

Pořízení speciálního 

gymnastického 

vybavení

0
Nesplňuje podmínky 

dotačního programu

MO 12 TJ TATRAN z.s. 44224877 430 01 Blatno Bečov č. ev. 26 Sport 2021 0 Chybějící příloha

MO 13

Badmintonový 

klub Super Stars 

Most, z.s.

68298307 434 01 Most
Letní kondiční 

soustředění 2021
0

Nesplňuje podmínky 

dotačního programu

MO 17
FK Baník Most - 

Souš mládež, z.s.
09203958 434 01 Most U Rybníka 151 Vybavení posilovny 0

Nesplňuje podmínky 

dotačního programu

TP 10

Spolek Leónidás 

Gym Muay Thai 

Dubí

02890283 417 02 Dubí Tovární 51/90 sport 2021 0 Chybějící příloha

TP 11

Kuželkářský klub 

Hvězda Trnovany, 

z.s.

70582777 415 10 Teplice
Masarykova 

třída 202

Sportovní 

soustředění mládeže
0 Chybějící příloha

TP 15
Fotbalový klub 

Hostomice, z.s.
49087002 417 52 Hostomice Jiráskova 303 Sportem ku zdraví 0 Neúplná žádost

TP 20
Tělocvičná jednota 

Sokol Duchcov
46069593 419 01 Duchcov Tyršova 559/13

Vracíme se po roce 

aktivně ke kuželkám
0 Chybějící příloha

TEPLICE

LOUNY

MOST



TP 21 Arkadie, o.p.s. 00556203 415 10 Teplice
Purkyňova 

2004/10

Rekondiční 

odlehčovací pobyt 

Arkadie

0
Nesplňuje podmínky 

dotačního programu

TP 17 FK TEPLICE a.s. 25028715 415 01 Teplice
Na Stínadlech 

2796

Podpora sportovního 

letního soustředění
0

Cílová skupina je 

podporována z DP 

Podpora financování 

sportů s širokou 

mládežnickou 

základnou v ÚK

ÚL 9 HO SmíchOFF, z.s. 06350968 140 00
Praha 4, 

Nusle
Táborská 979/5

Lezecké letní 

soustředění dětí a 

mládeže, Dolní Žleb - 

Labské pískovce

0

Žadatel ani cílová 

skupina nejsou z 

Ústeckého kraje

ÚL 12
Geometry Prague, 

s.r.o.
25716964 170 00

Praha 7, 

Holešovice

Přívozní 

1064/2a

RunTour Ústí nad 

Labem 2021
0

Nesplňuje podmínky 

dotačního programu

ÚL 13
FK Ústí nad Labem -

mládež, z.s.
27048128 400 01

Ústí nad 

Labem

Pařížská 

1290/5

Fotbalové turnaje 

přípravek
0 Chybějící příloha

ÚL 19
SK KAMURA RYU 

SHOTOKAN z.s.
66110351 400 11

Ústí nad 

Labem
Lisztova2407/ 4

Letní sportovní 

soustředění dětí a 

mládeže v r.2021

0 Neúplná žádost

ÚSTÍ NAD LABEM
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele:  
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Jindrou Zalabákovou, členkou Rady Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz / 475 657 212 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 1630952/0800 
 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce:   
 
Sídlo:  
Zastoupený:  
Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon:  
IČ:  
DIČ:  
Bank. spojení:  
číslo účtu: 
 
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu sp. zn. ……….., uloženého 
na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
 
(dále jen ,,příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE V RÁMCI 
DOTAČNÍHO PROGRAMU „SPORT 2021“ 
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(dále jen „smlouva“) 
 

Preambule 
 
Pro účely poskytování dotací byly usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
013/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 schváleny Zásady pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). Smlouva se uzavírá v souladu 
s těmito Zásadami, které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou 
neupravených. 
 

Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše dotace 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. ….. ze dne 19. 5. 2021 
poskytuje příjemci ze svého rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: 
……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce  
uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) 00091, za podmínky, 
že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do ................... 

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne…….. 
 
3. Dotace je poskytnuta na……………  (dále jen ,,projekt“).  

 

4. Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. 

 

5. Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných 
celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto podpor 
nevylučují. 

Článek II. 

Podmínky použití dotace,  
doba, v níž má být dosaženo účelu, 

způsob poskytnutí dotace 
 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého projektu .................................... (dále jen „projekt“), dle poskytovatelem 
odsouhlaseného rozpočtu všech plánovaných výdajů (dále jen „plánovaný nákladový 
rozpočet“), a to v rozsahu v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě 
plánovaných uznatelných nákladů za dodržení druhového členění plánovaného 
nákladového rozpočtu. Plánovaný nákladový rozpočet předložený příjemcem 
v projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 

2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný 
náklad označují následující náklady: xxx 

3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek 
stanovených čl. VIII. odst. 6 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu 
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke 
smlouvě. 
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4. Termínem ukončení realizace projektu je ….. . Pro příjemce je tento termín stanoven 
jako závazný ukazatel. 

5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu 
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1. 
1. 2021 do …… (termín realizace projektu).     

 

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu a v rámci termínu 

realizace projektu, 
c) byl skutečně uhrazen v rámci termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví 

příjemce na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený 
prvotními podpůrnými doklady. 
 

Neuznatelný náklad je náklad na: 

a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce, 
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
d) nákupy pozemků a budov, 
e) ztráty z devizových kurzů, 
f) reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.), 
g) nájemné s následnou koupí (leasing), 
h) cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního 
předpisu, 

i) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných 
službách a správě, 

j) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek) 
k) finanční odměny pro účastníky akce (finanční dar, výhra). 
 

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.  

7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech projektu v maximální výši …………. %. Závazný ukazatel musí 
být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení 
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. 

 

Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 
 

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.  

2. Dotaci nepřevést na jiný subjekt.  
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3. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 

4. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným 
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich 
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), 
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a to jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska 
celkových uznatelných nákladů projektu.  

5. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály 
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.  

6. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to 
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce 
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín 
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen. 
Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen 
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření 
této smlouvy. 

I. Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce, 

- číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy, 

- popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu, 

- kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu, 

- přínos projektu pro cílové skupiny, 

- celkové zhodnocení projektu, 

- finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku. 

 

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace) 
musí obsahovat: 

- přehled všech nákladů a výnosů projektu, 

- přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení, 

- přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,  

- výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým 
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, jak z hlediska nákladů 
projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů 
projektu, 

7. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit 
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po 
ukončení realizace projektu. 

8. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže 
a tělovýchovy krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního 
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu. 
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9. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke 
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný 
ukazatel (viz  čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace 
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, 
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.  

10. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady 
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné 
zprávy. 

11. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na 
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně 
informovat poskytovatele o vrácení dotace. 

12. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.  

13. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal 
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat 
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy. 

14. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho 
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po 
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout 
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru 
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. 
 

15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 
 

 

Článek IV. 

Porušení rozpočtové kázně 
 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že 
neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat 
dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za 
prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu 
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou 
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení 
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo 
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení 
výzvy poskytovatele k nápravě. 

3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně 
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky 
poskytnuté dotace následovně: 
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a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu činí 5 %. 

b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu činí 10 %. 

c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 3 %. 

d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 6 %. 

e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %. 

f) nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné náklady projektu v odděleném 
účetnictví – výše odvodu činí 20%. 

g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že 
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %. 

h) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech účelový znak – výše 
odvodu činí 5%. 

i) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – 
výše odvodu činí 5 %. 

j) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či 
jiných nosičů ,,sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %. 

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve 
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném 
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, 
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně 
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení 
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke 
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může 
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše 
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve 
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z 
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží, 
poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.  

 

Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
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účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude 
pozastaveno vyplácení dotace. 

 
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených 

v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním 
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, 
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví 
souhlas, smlouva nezaniká. 
 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 
 

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí ČR. 

 
 

Článek VI. 
 

Publicita 
 
 
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést 

fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem). 
 
2.   Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v 
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy 
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil. 

 
3. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského 

vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek 
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele 
rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran. 

 
4.   Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně 

po dobu trvání projektu: 
 a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách 

plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem), 
 b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích      

 pořádaných u příležitosti akce (projektu), 
 c) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce  
    (realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační   
    komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od  poskytovatele), 
 d) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách   
     souvisejících s konáním akce (realizací projektu), 

 
 

5.   Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany 
podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

Článek VII. 
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Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany prohlašují, že Ústecký kraj jako subjekt povinný k poskytování 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, je oprávněn poskytnout kompletní smluvní dokumentaci včetně 
všech plnění a výstupů dle této smlouvy žadatelům o informace. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smluvní dokumentace či výstupů dle této smlouvy 
neobsahuje obchodní tajemství, či nepožívá ochrany dle autorského práva a lze je 
proto poskytnout. 

2.   Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně 
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního 
řádu.  

 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 

ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje 
usnesením č. ………… ze dne 19. 5. 2021. 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Ing. Jindra Zalabáková 
členka Rady Ústeckého kraje 
na základě pověření dle usnesení  
Rady Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 
 
 

Příjemce 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele:  
Číslo smlouvy u příjemce:  
 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

Smluvní strany 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Ing. Jindrou Zalabákovou, členkou Rady Ústeckého kraje pro oblast 

školství, mládeže a sportu 
Kontaktní osoba: Ing. Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon: waicova.d@kr-ustecky.cz/ 475 657 212 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu: 2500762/0800 
 
(dále jen ,,poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce (název/obchodní firma): 
  
Sídlo:  
Zastoupený:  
Kontaktní osoba:  
E-mail/telefon:  
IČ:  
DIČ:  
Bank. spojení:  
  
Kopie dokladu o právní subjektivitě příjemce je součástí spisu č.j. ……………, uloženého 
na odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje.  
 
 (dále jen ,,příjemce“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE 

bod 13.7  příloha 1

bod 13.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 033/16R/2021
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V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU 
„PODPORA FINANCOVÁNÍ SPORTŮ S ŠIROKOU 

MLÁDEŽNICKOU ZÁKLADNOU V ÚSTECKÉM KRAJI NA ROK 
2021“ 

 
(dále jen „smlouva“) 

 
Preambule 

 
Pro účely poskytování dotací byl usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. 018/4Z/2021 ze dne 15. 2. 2021 schválen dotační program s názvem „Podpora 
financování sportů s širokou mládežnickou základnou v Ústeckém kraji na rok 2021“ (dále 
jen „podpora“). 
 
 

Článek I. 

Předmět smlouvy, účel a výše dotace 
 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
…………………………ze dne ……………………… poskytuje příjemci ze svého 
rozpočtu neinvestiční dotaci ve výši  ………………………,- Kč (slovy: 
……………………… korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet 
příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy, pod UZ (účelovým znakem) ……, za 
podmínky, že ji příjemce stanoveným způsobem použije nejpozději do konce 
kalendářního roku, ve kterém byla poskytnuta, přičemž úhradu uznatelných 
mzdových nákladů vzniklých do 31. 12. 2021 lze z dotace provést do 31. 1. 2022. 

2. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne  …………… 

 
3. Dotace je poskytnuta na realizaci projektu ……………….. (dále jen ,,projekt“).  

 

4. Dotace je slučitelnou veřejnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. 

 
5.      Dotace je slučitelná s dotací poskytnutou z rozpočtu jiných územních samosprávných 

celků, státního rozpočtu nebo fondů EU, pokud to pravidla pro poskytnutí těchto 
podpor nevylučují. 

Článek II. 

Podmínky použití dotace,  
doba, v níž má být dosaženo účelu, 

způsob poskytnutí dotace 
 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého projektu dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech 
plánovaných výdajů (dále jen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to v rozsahu v něm 
uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných nákladů 
za dodržení druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. Plánovaný 
nákladový rozpočet předložený příjemcem v projektu je nedílnou součástí této smlouvy 
jako její příloha č. 1. 
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2. V plánovaném nákladovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se za neuznatelný 
náklad označují následující náklady: xxx 

3. Změny v rámci druhového členění rozpočtu je možné provádět pouze za podmínek 
stanovených čl. VIII. odst. 6 Zásad za předpokladu předchozího písemného souhlasu 
příslušného odboru krajského úřadu. V těchto případech nebude uzavírán dodatek ke 
smlouvě. 

4. Termínem ukončení realizace projektu je 31. 12. 2021. Pro příjemce je tento termín 
stanoven jako závazný ukazatel. 

5. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1. smlouvy) a lze ji použít pouze na úhradu 
uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých v době od 1. 
1. 2021 do 31. 12. 2021 (termín realizace projektu), přičemž úhradu uznatelných 
mzdových nákladů vzniklých do 31. 12. 2021 lze z dotace provést do 31. 1. 2022. 

 

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu a v rámci termínu 

realizace projektu, 
c) byl skutečně uhrazen v rámci termínu realizace projektu a zachycen v účetnictví 

příjemce na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený 
prvotními podpůrnými doklady, přičemž úhrada uznatelných mzdových nákladů 
vzniklých do 31. 12. 2021 byla provedena nejpozději do 31. 1. 2022. 
 

Neuznatelný náklad je náklad na: 

a) pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
b) úroky, penále, pokuty a jiné sankce, 
c) opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
d) nákupy pozemků nebo budov, 
e) ztráty z devizových kurzů, 
f) reprezentativní náklady (rautové, cateringové, alkohol atp.), 
g) nájemné s následnou koupí (leasing), 
h) cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 tohoto právního 
předpisu, 

i) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných 
službách a správě, 

j) náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc, svátek) 
k) finanční odměny pro účastníky akce (finanční dar, výhra). 
 

6. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy příjemce uvedený v čl. I. této smlouvy do 30 dnů ode dne 
uzavření této smlouvy.  

7. Jako závazný ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech projektu v maximální výši 100 %. Závazný ukazatel musí být 
dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům projektu za dodržení druhového 
členění plánovaného nákladového rozpočtu. 

Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 
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Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého projektu, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě.  

2. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 

3. Odpovídat za hospodárné použití přidělených prostředků v souladu se schváleným 
plánovaným nákladovým rozpočtem projektu, který je přílohou této smlouvy, a jejich 
řádné a oddělené sledování v účetnictví, pod daným účelovým znakem (UZ), 
vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a to jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska 
celkových uznatelných nákladů projektu.  

4. Uvádět na všech účetních dokladech účelový znak kraje. Označovat originály 
účetních dokladů informací o tom, že projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.  

5. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu o použití poskytnuté dotace, a to 
do 30 dnů od ukončení realizace projektu. Spolu se závěrečnou zprávou je příjemce 
povinen předložit finanční vypořádání dotace. Ze závažných důvodů může být termín 
předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, postupem dle Zásad, prodloužen. 
Pokud byl projekt realizován před uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen 
předložit poskytovateli finanční vypořádání poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření 
této smlouvy. 

I. Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce, 

- číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy, 

- popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu, 

- kvalitativní a kvantitativní výstupy projektu, 

- přínos projektu pro cílové skupiny, 

- celkové zhodnocení projektu, 

- finanční vypořádání dotace, včetně účelového znaku. 

 

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace) 
musí obsahovat: 

- přehled všech nákladů a výnosů projektu, 

- přehled nákladů projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení, 

- přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele,  

- výpis z odděleného účetnictví (případně účetnictví vedeného pod účelovým 
znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, jak z hlediska nákladů 
projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů 
projektu. 

6. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet projektu a v této souvislosti jim umožnit 
nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět kontrolu jak v průběhu, tak i po 
ukončení realizace projektu. 
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7. Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 7 dnů, odbor školství, mládeže 
a tělovýchovy krajského úřadu o všech změnách týkajících se tohoto smluvního 
vztahu, včetně identifikace příjemce nebo podpořeného projektu. 

8. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke 
skutečným nákladům realizovaného projektu, než jaký byl stanoven jako závazný 
ukazatel (viz  čl. II odst. 7 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace 
překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, 
z něhož mu byly poskytnuty, a to současně s předložením závěrečné zprávy.  

9. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla 
poskytnuta v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady 
uvedené v plánovaném nákladovém rozpočtu, současně s předložením závěrečné 
zprávy. 

10. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na 
realizaci projektu poskytnuta, v případě, že se projekt neuskuteční, nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně 
informovat poskytovatele o vrácení dotace. 

11. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.  

12. Zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jestliže se příjemce stal 
dotovaným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 tohoto zákona a dodržovat 
v souvislosti s čerpáním dotace veškeré další obecně závazné právní předpisy. 

13. Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o jeho 
likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato až po 
předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli poskytnout 
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru 
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. 
 

14. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 

 

Článek IV. 

Porušení rozpočtové kázně 
 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení 
peněžních prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 
250/2000 Sb.). V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že 
neoprávněně použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat 
dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za 
prodlení s odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

2. Pokud příjemce předloží závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání v termínu 
stanoveném ve smlouvě, ale finanční vypořádání nebo závěrečná zpráva nebudou 
obsahovat všechny náležitosti stanovené ve smlouvě, dopustí se příjemce porušení 
rozpočtové kázně až v případě, že nedoplní neúplnou závěrečnou zprávu nebo 
finanční vypořádání ani po marném uplynutí náhradní lhůty 10 dnů ode dne doručení 
výzvy poskytovatele k nápravě. 

3. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně 
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky 
poskytnuté dotace následovně: 
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a) předložení závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 

smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu činí 5 %. 

b) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou či dle odst. 6) čl. XII Zásad – výše odvodu činí 10 %. 

c) předložení doplněné závěrečné zprávy do 15 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 3 %. 

d) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše 
odvodu činí 6 %. 

e) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví – výše odvodu činí 10 %. 

f) nedodržení povinnosti vést celkové uznatelné náklady projektu v odděleném 
účetnictví – výše odvodu činí 20%. 

g) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že 
projekt je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %. 

h) nedodržení povinnosti uvádět na všech účetních dokladech účelový znak – výše 
odvodu činí 5%. 

i) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – 
výše odvodu činí 5 %. 

j) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či 
jiných nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %. 

4. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve 
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném 
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, 
mimo případů, kdy se podle této smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně 
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení 
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke 
dni porušení rozpočtové kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může 
poskytovatel pozastavit poskytnutí peněžních prostředků, a to až do výše 
předpokládaného odvodu. Pokud krajský úřad uloží odvod za porušení rozpočtové 
kázně, v rozhodnutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena pouze částka ve 
výši rozdílu mezi uloženým odvodem a peněžními prostředky neposkytnutými z 
důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud krajský úřad odvod neuloží, 
poskytovatel poskytne pozastavené peněžní prostředky příjemci.  
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Článek V.  

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 30 dnů. Ve výpovědní lhůtě bude 
pozastaveno vyplácení dotace. 

 
2. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených 

v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním 
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, 
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví 
souhlas, smlouva nezaniká. 
 

3. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 
 

4. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí ČR. 

 
 

Článek VI. 
 

Publicita 
 
1. Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést 

fakt, že projekt byl podpořen Ústeckým krajem (poskytovatelem). 
 
2.   Na výstupech projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 

příjemce skutečnost, že projekt podpořil poskytovatel (dále „Sponzorský vzkaz“) v 
provedení respektující logomanuál poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy 
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil. 

 
3. Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského 

vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek 
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele 
rozhoduje kontaktní osoba uvedená v označení smluvních stran. 

 
4.   Příjemce je povinen prezentovat poskytovatele v následujícím rozsahu, a to nejméně 

po dobu trvání projektu: 
a) logo poskytovatele umístěné, v souladu s logomanuálem, na – pozvánkách, 

plakátech, programech, vstupenkách souvisejících s akcí (projektem), 
b) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích 

pořádaných u příležitosti akce (projektu), 
c) oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce 

poskytovatele,  
d) viditelné a prominentní umístění loga poskytovatele v místech konání akce  

(realizace projektu) v počtu odpovídajícím rozsahu a významu akce (propagační 
komponent s logem si příjemce může po domluvě zapůjčit od poskytovatele), 

e) umístění reklamních panelů s prezentací poskytovatele v místě konání akce 
(realizace projektu), 

f) distribuce tiskových materiálů poskytovatele, které dodá poskytovatel mezi hosty 
akce, 

g) v případě videoprojekce odvysílání videospotu poskytovatele na (celoplošné) 
obrazovce (videospot si příjemce po domluvě vyzvedne u poskytovatele), 
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h) prezentace poskytovatele moderátorem akce, 
i) umístění aktivního odkazu www.kr-ustecky.cz na internetových stránkách 

souvisejících s konáním akce (realizací projektu). 
  
 

 
5.   Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany 

podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 
Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.  

 
 

Článek VII. 

Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru 
smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně 
s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly 
znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv 
provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy 
byla zaslána příjemci na e-mail: ……... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. 

3. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně 
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního 
řádu.  

4. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze 
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům 
nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání 
osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s 
Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně 
osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele  
www.kr-ustecky.cz. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

6. Smluvní strany prohlašují, že Ústecký kraj jako subjekt povinný k poskytování informací 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, je oprávněn poskytnout kompletní smluvní dokumentaci včetně všech 
plnění a výstupů dle této smlouvy žadatelům o informace. Smluvní strany prohlašují, 
že žádná část smluvní dokumentace či výstupů dle této smlouvy neobsahuje obchodní 
tajemství, či nepožívá ochrany dle autorského práva a lze je proto poskytnout. 
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7. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje usnesením č.  ……………………….ze dne ……. 

 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

V ………………… dne ……………….. 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
Ing. Jindra Zalabáková,  
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast 
školství, mládeže a sportu na základě 
pověření dle usnesení Rady Ústeckého 
kraje č. 008/4R/2020 

Příjemce 
……………………… 
 

 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 - Plánovaný nákladový rozpočet  

 



Seznam žádostí doporučených k poskytnutí příspěvku 

IČ Název organizace Adresa organizace Název projektu
Poskytnutý 

příspěvek (Kč)

80 000

DC 1 14450488
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, 

příspěvková organizace

Dělnická 825/15, Děčín VI-

Letná, 405 02 Děčín 

Adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků oborů 

vzdělání s výučním listem typu H s důrazem 

na prevenci rizikového chování

50 000

DC 2 65082478
Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, 

příspěvková organizace

Tyršova 710, 407 77 

Šluknov 
VSTUPUJEME DO ŽIVOTA 10 000

DC 3 65082478
Speciální základní škola a Praktická škola, Šluknov, Tyršova 710, 

příspěvková organizace

Tyršova 710, 407 77 

Šluknov 
NAJDI SVŮJ SMĚR 10 000

DC 4 65082133
Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická 

škola, Děčín, příspěvková organizace

Teplická 65, Děčín IX-

Bynov, 405 05 Děčín 

PROGRAM DLOUHODOBÉ ŠKOLSKÉ 

PRIMÁRNÍ PREVENCE PRO ZŠ 

SPECIÁLNÍ, ZŠ PRAKTICKÉ A 

PRAKTICKÉ ŠKOLY

10 000

85 000

CV 2 47796006
 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, 

Školní 50, příspěvková organizace 

Školní 1060/50, 430 01 

Chomutov 
Adaptační kurz 1. ročníků 35 000

CV 4 47792931
 Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, 

Chomutovská 459, příspěvková organizace

Chomutovská 459, 431 51 

Klášterec nad Ohří 
Cesta 2021 20 000

CV 5 18383696
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, 

příspěvková organizace

Pražská 702/10, 430 01 

Chomutov 
Třídní kolektiv v pohodě 30 000

125 000

LT 1 46773673
Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, 

příspěvková organizace

Svojsíkova 1015/1a, 

Předměstí, 412 01 

Litoměřice

Adaptační kurz aneb být součástí skupiny je 

důležité
47 000

LT 2 00082571
Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice, 

příspěvková organizace

Osvoboditelů 1/2, 410 02 

Lovosice

"Kde jsem rád, tam nezlobím" - přátelská 

třída
31 000

LT 3 46773720 Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, příspěvková organizace
Sady pionýrů 600/6, 410 02 

Lovosice
O prevenci hravě a poutavě 2021 47 000

25 000

LN 3 49120115
Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, příspěvková 

organizace

Poděbradova 640, 440 01 

Louny
Učitel = profík v prevenci 25 000

109 000

MO 1 49872427

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, 

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední 

zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Zdeňka Fibicha 2778/20, 

434 01 Most 

Od začátku společně za bezpečné klima naší 

třídy
50 000

Most

P.č.

Prevence pro krajské školy 2021

Děčín

Chomutov

Litoměřice

Louny

bod 13.8  přiloha 1
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IČ Název organizace Adresa organizace Název projektu
Poskytnutý 

příspěvek (Kč)
P.č.

MO 4 00524905
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a 

služeb, Most, příspěvková organizace

Jana Palacha 711/2, 434 01 

Most

Specializační studium pro školní metodiky 

prevence
14 000

MO 5 62209256
 Dětský domov a Školní jídelna, Most, K. H. Borovského 1146, 

příspěvková organizace

K. H. Borovského 1146/2, 

434 01 Most
Prevencí k lepším vztahům 25 000

MO 6 49872559 Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace
Čsl. armády 1530/29, 434 01 

Most
Společný začátek - společný cíl 20 000

26 000

TP 1 61515809

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková 

organizace

Lípová 651/9, 415 01 

Teplice

Vzdělávání v krizové intervenci na míru 

PPP
26 000

50 000

UL 1 44556969
Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové 

zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Pařížská 1670/15, Ústí nad 

Labem-centrum, 400 01 Ústí 

nad Labem

Bez obav na střední školu 50 000

celkem 500 000

Teplice

Ústí nad Labem



Seznam žádostí nedoporučených k poskytnutí příspěvku 

IČ Název organizace Adresa organizace Název projektu

Požadované 

finanční 

prostředky 

(Kč)

Přidělené 

finanční 

prostředky 

(Kč)

Důvod nepodpoření žádosti

DC 5 47274620 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace
Komenského nám. 340/4, 

Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 

Adaptační kurz pro žáky 

budoucí primy osmiletého 

studia

30 400 0 Nedostatek finančních prostředků

DC 6 47274620 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace
Komenského nám. 340/4, 

Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 

Adaptační kurz pro žáky 

budoucích 1. ročníků 

čtyřletého studia

50 000 0 Nedostatek finančních prostředků

DC 7 61515876
Dětský domov a Školní jídelna, Tuchlov 47, 

příspěvková organizace
Křemýž 47, 415 01 Ohníč 

Studium k výkonu 

specializovaných činností-

metodik prevence

11 590 0 Nedostatek finančních prostředků

DC 8 47274689

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 

strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková 

organizace

Čsl. armády 681/10, Děčín I-

Děčín, 405 02 Děčín 

Adaptační kurz 2021 pro 

stavaře a dopraváky
114 240 0 Nedostatek finančních prostředků

DC 9 47274689

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola 

strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková 

organizace

Čsl. armády 681/10, Děčín I-

Děčín, 405 02 Děčín 

Adaptační kurz 2021 pro 

strojaře a elektrikáře
114 240 0 Nedostatek finančních prostředků

CV 1 41324641

 Střední odborná škola energetická a stavební, 

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, 

Chomutov, příspěvková organizace 

Na Průhoně 4800, 430 03 

Chomutov

KONEČNĚ SPOLU! - 

adaptační kurzy 1. ročníků
49 600 0 Nedostatek finančních prostředků

CV 3 61342645
Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková 

organizace

Mostecká 3000, 430 

01 Chomutov

Aklimatizační kurs prvních 

ročníků.
50 000 0 Nedostatek finančních prostředků

LT 4 46773720
 Gymnázium, Lovosice, Sady pionýrů 600, 

příspěvková organizace

Sady pionýrů 600/6, 410 02 

Lovosice 

"Opárenským údolím za 

seznámením 2021"
50 000 0 Nedostatek finančních prostředků

LN 1 14451042
Obchodní akademie a Střední odborná škola generála 

Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Osvoboditelů 380, 440 01 

Louny

Adaptační kurz OA a SOŠ 

gen. F.Fajtla, Louny
49 200 0 Nedostatek finančních prostředků

LN 2 49120115
Speciální základní škola, Louny, Poděbradova 640, 

příspěvková organizace

Poděbradova 640, 440 01 

Louny 

"Společně a bezpečně to 

dáme"
49 400 0 Nedostatek finančních prostředků

Most

P.č.

Prevence pro krajské školy 2021

Děčín

Chomutov

Litoměřice

Louny

bod 13.8  přiloha 2

bod 13.8 priloha 2.pdf k usnesení č. 034/16R/2021



IČ Název organizace Adresa organizace Název projektu

Požadované 

finanční 

prostředky 

(Kč)

Přidělené 

finanční 

prostředky 

(Kč)

Důvod nepodpoření žádostiP.č.

MO 2 00555584
Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková 

organizace

Mládežnická 236, Hamr, 435 

42 Litvínov 

Společný začátek / Společně 

aktivně II.
45 000 0 Nedostatek finančních prostředků

MO 3 00555584
Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková 

organizace

Mládežnická 236, Hamr, 435 

42 Litvínov

"Nic není tak, jak se zdá - 

psychohygiena učitelů"
12 000 0 Nedostatek finančních prostředků

TP 2 61515809

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje 

a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, Teplice, příspěvková organizace

Lípová 651/9, 415 01 

Teplice

Studium k výkonu 

specializovaných činností - 

metodik prevence

14 900 0 Nedostatek finančních prostředků

TP 3 61515779
 Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková 

organizace

Českobratrská 862/15, 415 

01 Teplice

Adaptační kurz pro studenty 

1. ročníku 
16 900 0 Nedostatek finančních prostředků

TP 4 70839913
Základní škola a Mateřská škola, Teplice, U 

Červeného kostela 110, příspěvková organizace

U Červeného kostela 110/29, 

Trnovany, 415 01 Teplice

Meeting - bezpečnost v 

online prostoru v rodinách i 

škole

15 000 0 Nedostatek finančních prostředků

UL 2 00082201
Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 

5, příspěvková organizace

Resslova 210/5, Klíše, 400 

01 Ústí nad Labem
"Hravě o prevenci 2021" 50 000 0 Nedostatek finančních prostředků

Ústí nad Labem

Teplice



bod 13.13 příloha 1

č.ř. název organizace dárce ve výši

finanční dar

1. Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, 

Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace, IČO: 

61342637, sídlo: Kadaň, Komenského 562, PSČ: 432 01

500 000,00

2. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a 

Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, IČO: 

46773690, sídlo: Dlažkovice 1, Třebívlice, PSČ: 411 15

200 000,00

nabytí majetku formou daru

1. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní 

akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, 

příspěvková organizace, IČO: 41324641, sídlo: Chomutov, 

Na Průhoně 4800, PSČ: 430 03

15 000,00

2. Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna, Česká 

Kamenice, Komenského 491, příspěvková organizace, 

IČO: 00412058, sídlo: Česká Kamenice, Komenského 491, 

PSČ: 407 21

0,00

3. Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Žatec, 

příspěvková organizace, IČO: 62247859, sídlo: Žatec, 

Pražská 808, PSČ: 438 01

11 000,00 8 ks PC EliteDesk 800 G3 a 3 ks PC EliteDesk 705 G2

 optická svářečka Fiber Arsenal FA-730 pro výuku odborného výcviku 

elektro oborů

 vybavení pro 1 byt (lampa, sedačka, 2x noční stolek, 2x lampička, 

rychlovarná konvice, 1x postel 160x200 + matrace, 1x televizor, 2x židle, 2x 

přikrývka + polštář, 1x žehlící set včetně žehličky a lze dohodnout i 

lednici/pračku)

Přehled organizací žádajících o souhlas s přijetím finančního daru a nabytím majetku formou daru do vlastnictví příspěvkových organizací

účel přijetí daru

 na pořízení IT vybavení pro výuku žáků střední školy

 na letní pobyt dětí

bod 13.13 priloha 1.pdf k usnesení č. 039/16R/2021
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Tarif Dopravy Ústeckého kraje 

platný od 1. dubna července 2021 
 

 

Preambule 

Tarif integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (dále jen „Tarif DÚK“) je vyhlášen 
v souladu s Výměrem MF č. 01/2021 ze dne 7. prosince 2020, kterým se vydává seznam zboží 
s regulovanými cenami, a je stanoven v souladu s Nařízením Ústeckého kraje č. 2/2020 ze dne 27. 
10. 2020, dle § 4 odst. 1 a § 4 a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky 
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. 

čl. 1. Úvodní ustanovení 

1.1 Integrovaný dopravní systém Dopravy Ústeckého kraje (dále jen „DÚK“) je systém zajišťování 
dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji v různých druzích dopravy podle jednotných Smluvních 
přepravních podmínek DÚK (dále jen „SPP DÚK“) a Tarifu DÚK.  

1.2 Tarif DÚK stanovuje výši jízdného, způsob výpočtu jízdného a podmínky uplatňování cen 
jízdného na autobusových linkách veřejné linkové osobní dopravy zapojených do systému 
DÚK, v městských hromadných dopravách měst zapojených v systému DÚK (dále jen „MHD“) 
provozovaných formou integrovaného dopravního systému a ve vlacích a lodích zapojených 
do systému DÚK. Seznam zapojených dopravců a způsob jejich zapojení je uveden v příloze 
č. 1 SPP DÚK. Seznam linek zapojených do DÚK (s uvedením uznávání jízdních dokladů 
v papírové podobě nebo na bázi BČK DÚK) je uveden v příloze č. 2 SPP DÚK. Seznam 
tarifních zón DÚK je uveden v příloze č. 3 SPP DÚK.  

čl. 2. Základní pojmy 

DÚK je integrovaný dopravní systém Dopravy Ústeckého Kraje provozovaný na území definovaném 
tarifními zónami. 

Tarif DÚK stanovuje výši jízdného a přepravného, způsob nabytí a platnost jízdních dokladů a způsob 
jejich použití. 

SPP jsou smluvní přepravní podmínky 

SPP DÚK jsou smluvní přepravní podmínky DÚK, platí u dopravců uvedených v příloze č. 1 těchto 
SPP DÚK (dále jen „Dopravce“ nebo „Dopravci“) na linkách DÚK uvedených v příloze č. 2 těchto SPP 
DÚK. SPP DÚK platí pro přepravu osob, jejich zavazadel a živých zvířat ve veřejné silniční osobní 
dopravě, ve veřejné drážní osobní dopravě a ve veřejné vodní dopravě provozované v rámci DÚK 
zúčastněnými Dopravci a stanovují podmínky pro vznik přepravní smlouvy, podmínky přepravy, práva, 
povinnosti a odpovědnost cestujících a Dopravců zapojených v DÚK. 

SPP DPmÚL jsou Smluvní přepravní podmínky Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. 
a platí na linkách městské hromadné dopravy provozované tímto dopravcem. 

Klouzavý tarif znamená volitelný počátek platnosti časové jízdenky. 

Jízdné je cena za přepravu cestujícího. Podmínky přepravy osob upravují SPP DÚK a SPP DPmÚL 

Integrovaný jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a zónové platnosti využít 
ke svým cestám kombinaci spojů všech zahrnutých Dopravců. V rámci DÚK jsou vydávány i uznávány 
integrované jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky. 

Částečně integrovaný jízdní doklad je doklad umožňující cestujícím v rámci časové a zónové 
platnosti využít ke svým cestám kombinaci spojů pouze vybraných Dopravců tak, jak je uvedeno 
v příloze č. 1 SPP DÚK. Částečně integrovanými jízdními doklady jsou jízdenky ve 
formě elektronického zápisu na bezkontaktních čipových kartách (dále jen „BČK DÚK“) a Mobilní 
jízdní doklady DPmÚL.  

bod 14.7 priloha 1.pdf k usnesení č. 045/16R/2021
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Neintegrovaný jízdní doklad je doklad, který není uvedený v Tarifu DÚK jako integrovaný nebo 
částečně integrovaný. Tento doklad je nepřestupní na linky DÚK. 

Přepravné je cena za přepravu spoluzavazadla, jízdních kol a živých zvířat.  

Stanicí se rozumí stanice i zastávka ve veřejné drážní osobní dopravě nebo zastávka ve veřejné 
silniční osobní dopravě a v městské hromadné dopravě nebo přístaviště ve veřejné vodní dopravě. 

Tarifní zóna je územně ohraničená oblast se stanicemi rozhodná k vymezení zónové platnosti 
jízdního dokladu. Tarifní zóny pokrývají území, na kterém jsou provozovány linky, spoje a vlaky 
zařazené do DÚK. Tarifní zóna, do níž stanice spadá, se stanovuje dle údaje uvedeného v platném 
jízdním řádu. Pro potřeby tarifu jsou zóny označeny třímístnými arabskými čísly.  

Kontrolní nadzóna se označuje dvojmístným arabským číslem a představuje množinu zón, jejichž 
první dvě číslice z třímístného číselného označení se shodují s dvoumístným číselným označením 
kontrolní nadzóny. Povolené kontrolní nadzóny jsou jednoznačně definovány v Matici povolených cest 
DÚK uvedené v příloze č. 4 SPP DÚK.  

Tarifní jednice je jednotka tarifní vzdálenosti mezi zónami, která slouží k výpočtu jízdného. Tarifní 
vzdálenosti jednotlivých zón jsou uvedeny v příloze č. 3 Tarifu DÚK, v tzv. Matici tarifních jednic. 

MHD je městská hromadná doprava. V rámci Tarifu DÚK a SPP DÚK je jako MHD označována 
i městská autobusová doprava. 

MAD Děčín je městská autobusová doprava Děčín.   

DPMD je Dopravní podnik města Děčína, a.s., provozovatel linek MAD Děčín. 

Dopravní karta DÚK (též DK DÚK nebo BČK DÚK) je bezkontaktní čipová karta sloužící jako nosič 
elektronických jízdenek a elektronických peněz v DÚK. 

DÚKapka je mobilní aplikace, umožňující nákup a použití elektronických jízdních dokladů DÚK 
prostřednictvím mobilního zařízení, jako je telefon, tablet nebo obdobné zařízení s přístupem 
k internetu (v textu je název DÚKapka skloňován). Podmínky jejího užívání jsou stanoveny 
obchodními podmínkami v příloze č. 5 Tarifu DÚK. Cena jízdních dokladů zakoupených 
prostřednictvím DÚKapky odpovídá ceně elektronické platby dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného 
v příloze č. 1 Tarifu DÚK. 

Mobilní jízdní doklady DPmÚL jsou elektronické jízdenky na bázi SMS jízdenky, jízdenky z mobilní 
aplikace SEJF a Mobilní aplikace DPmÚL. Jsou uznávány pouze v zóně 101 Ústí n. L. na linkách 
MHD a PAD. Informace podává pouze DPmÚL. Podmínky pro jejich výdej a platnost jsou uvedeny 
v příloze č. 4 Tarifu DÚK a SPP DPmÚL. Ceny jízdních dokladů odpovídají ceně dle Ceníku jízdného 
DÚK uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK. 

BBK je bezkontaktní bankovní karta (kreditní nebo debetní platební karta a to i emulovaná do 
mobilních telefonů, hodinek apod.). BBK je možné použít na linkách MAD Děčín dopravce DPMD 
v souladu s dokumentem  „Všeobecné obchodní podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních 
bankovních karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku města Děčína, a. s.“, 
linkách MHD v Chomutově a Jirkově dopravce DPCHJ v souladu s dokumentem „Všeobecné 
obchodní podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních bankovních karet určených pro odbavení 
ve vozidlech Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.“ a na linkách MHD Ústí n. L. 
dopravce DPmÚL v souladu s dokumentem  „Všeobecné obchodní podmínky užívání bezkontaktní 
platební karty na linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.“. Při 
platbách jízdného prostřednictvím BBK ve vozidle dopravce DÚK je cena jízdného rovna ceně 
odpovídající elektronické platbě dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK. Při 
platbě prostřednictvím BBK ve vozidlech je vydán papírový jízdní doklad (mimo použití BBK v režimu 
Check in/Check out a jako identifikátoru k elektronické časové jízdence).   

DPCHJ je Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s., provozovatel linek MHD zajišťujících 
dopravní obslužnost obcí: Chomutov, Jirkov, Černovice, Droužkovice, Spořice, Údlice, Otvice a 
Březno. 

DPmML je DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a. s., provozovatel linek MHD zajišťujících 
dopravní obslužnost obcí Mostu, Litvínova a přilehlých obcí, na kterých jsou uznávány pouze 
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integrované jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi DÚKapky integrované papírové doklady 
DÚK (nevydává a neuznává jízdní doklady na bázi BČK DÚK a nepoužívá elektronickou peněženku 
na BČK DÚK).  

BUS KARTA je bezkontaktní čipová karta, vydávaná dopravcem DPCHJpřed zapojením do DÚK. 
BUS KARTU je možné použít pouze na linkách MHD dopravce DPCHJv souladu s „Obchodními 
podmínkami pro vydání a užívání bezkontaktní čipové karty“ ve vozidlech DPCHJ a. s. Při platbách 
jízdného z BUS KARTY je cena jízdného rovna ceně jako v případě platby z elektronické peněženky 
BČK DÚK dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK. 

Děčínská karta je bezkontaktní platební karta ve formě „stickeru“, vydávaná dopravcem DPMD a 
Statutárním městem Děčín.  Děčínská karta má stejné vlastnosti jako BBK. 

Příjmový doklad je potvrzení o uskutečněné platbě za jízdenku v elektronické podobě uložené na 
BČK DÚK nebo na BBK nebo v mobilní aplikaci. A také potvrzení o vkladu elektronických peněz do 
elektronické peněženky uložené na BČK DÚK. Příjmový doklad o zaplacení není jízdním dokladem. 
Při kontrole odbavení se cestující musí prokázat elektronickou jízdenkou.  

DPmÚL je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., provozovatel linek MHD Ústí nad Labem. Na 
linkách MHD Ústí nad Labem platí Tarif DÚK a SPP DPmÚL. Tarif DÚK není uznáván na lanové dráze 
a sezónních turistických linkách, které jsou upraveny jiným zvláštním tarifem. 

Terminál je multifunkční zařízení umístěné ve vozidlech DPmÚL u předních dveří umožňující ověřit 
platnost elektronické časové jízdenky uložené na BČK DÚK nebo na BBK. Také umožňuje 
samoobslužný bezhotovostní nákup papírové jízdenky platbou z EP BČK DÚK nebo z BBK. A nebo 
odbavení BBK v režimu Check in/Check out. 

Validátor je zařízení umístěné ve vozidlech DPmÚL u druhých a dalších dveří umožňující 
ověřit platnost elektronické časové jízdenky na bázi BBK nebo odbavení BBK v režimu Check 
in/Check out. 
 

Check in znamená přihlášení (přiložení) BBK cestujícím k čtečce terminálu/validátoru při každém 
nástupu do vozidla DPmÚL. 
  
Check out znamená odhlášení (přiložení) BBK cestujícím k čtečce terminálu/validátoru při každém 
výstupu z vozidla DPmÚL. 
 
PAD je příměstská autobusová doprava, linky uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK s označením 401 až 
899. 

ČD jsou České dráhy a. s., které jsou integrovány do DÚK. Na železničních regionálních linkách ČD 
uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je přednostně vydáván i uznáván tarif DÚK, tarif ČD je zde vydáván 
i uznáván; na železničních dálkových linkách ČD uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK  je vydáván i 
uznáván tarif DÚK (v definovaných úsecích) a vydáván i uznáván tarif ČD; pro cesty mimo DÚK je 
vydáván i uznáván tarif ČD na celou zamýšlenou trasu ve spojích ČD. 

GW Train je GW Train Regio, a.s., která je integrována do DÚK, uznává a vydává jízdní doklady DÚK 
v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a nabíjí elektronické peněženky na BČK DÚK. Nevydává 
vlastní BČK DÚK a v případě cesty mimo Ústecký kraj bude přednostně nabízen tarif a SPP GW 
Train. Na linkách GW Train uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván také tarif a SPP GW Train. 

ARRIVA vlaky je ARRIVA vlaky s.r.o., která je integrována do DÚK, uznává a vydává jízdní doklady 

DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a nabíjí elektronické peněženky na BČK DÚK. Nevydává 
vlastní BČK DÚK a v případě cesty mimo Ústecký kraj bude přednostně nabízen tarif a SPP ARRIVA 
vlaky. Na linkách ARRIVA vlaky uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván také tarif a SPP 
ARRIVA vlaky. 

 

PID je Pražská integrovaná doprava, jejíž vybrané linky uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK jsou 
integrovány do DÚK. Jsou zde uznávány a uznávají pouze integrované jízdní doklady DÚK v papírové 
podobě i na bázi DÚKapkyintegrované papírové doklady DÚK (nejsou zde uznáványnevydávají a 
neuznávají jízdní doklady na bázi BČK DÚK a nelze použítnepoužívají elektronickou peněženku na 
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BČK DÚK). Na linkách PID uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván tarif DÚK s výjimkou 
bezplatných přeprav, platí však tarif PID a SPP PID. Na vybraných linkách DÚK uvedených v příloze 
č. 2 SPP DÚK je uznáván tarif PID s výjimkou bezplatných přeprav, platí však tarif DÚK a SPP DÚK. 

Länderbahn je Die Länderbahn GmbH DLB, železniční dopravce, jehož linka L7 (specifikovaný úsek) 
uvedená též v příloze č. 2 SPP DÚK je integrována do DÚK a uznává pouze integrované papírové 
doklady DÚK (nevydává a neuznává jízdní doklady na bázi BČK DÚK a nepoužívá elektronickou 
peněženku na BČK DÚK). Na vybraných linkách DÚK uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván 
tarif trilex, s výjimkou bezplatných přeprav, platí však tarif DÚK a SPP DÚK. Na dalších linkách 
dopravce dle přílohy č. 2 SPP DÚK platí plně tarif DÚK. 

Rozdělení linek na linky PAD, železniční linky, linky MHD, turistické linky, linky, na nichž jsou 
uznávány vybrané jízdní doklady PID definované Tarifem DÚK a SPP DÚK a linky PID, na nichž jsou 
uznávány vybrané jízdní doklady DÚK definované Tarifem PID a SPP PID, je uvedeno v příloze č. 2 
SPP DÚK. 

VVO je Dopravní svaz Horního Polabí sdružující dopravce v části německé spolkové země Sasko 
(s centrem ve městě Drážďany). 

Tarif DÚK + VVO je tarif, který je v prodeji na linkách uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK a nabízí se 
jen z vybraných zón DÚK do vybraných zón VVO, nebo naopak. Tento jízdní doklad se řídí tarifem a 
SPP DÚK na území Ústeckého kraje nebo tarifem VVO na území VVO. Na území DÚK i VVO se 
nabízí tyto jízdní doklady: jednotlivá jízdenka, sedmidenní jízdní doklad či měsíční jízdní doklad. 
Vyjmenované jízdní doklady jsou papírové, integrované. 

 

Nosičem jízdních dokladů jsou: 

a) termocitlivý papír s ochrannými prvky, 

b)  aplikace DÚKapka, 

c) u vybraných dopravců BČK DÚK, 

d) na linkách MAD Děčín též BBK nebo Děčínská karta, 

e) na linkách MHD Chomutov a Jirkov též BUS KARTA (pouze v zónách 501 Chomutov a 511 
Jirkov), 

f) ceninový papír DPmÚL s ochrannými prvky, 

g) na linkách DPmÚL též BBK, 

h) na linkách DPmÚL a PAD v zóně 101 Ústí n. L. též Mobilní jízdní doklady DPmÚL. (jízdenka 
pro jednotlivou jízdu i časová jízdenka), 

i) na linkách PAD v zóně 101 Ústí n. L. též Mobilní jízdní doklady DPmÚL (pouze jízdenka pro 
jednotlivou jízdu). 

 

Integrovanými jízdními doklady jsou:  

a) integrovaná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu, 

b) integrovaná jízdenka pro jednotlivou jízdu na bázi DÚKapky, 

c) integrovaná předtištěná papírová jízdenka pro jednotlivou jízdu DPmÚL označená 
označovačem ve vozidle DPmÚL, 

d) integrovaná papírová 1denní síťová jízdenka, 

e) integrovaná 1denní síťová jízdenka na bázi DÚKapky, 

f) integrovaná papírová 7denní jízdenka, 

g) integrovaná 7denní jízdenka na bázi DÚKapky, 

h) integrovaná papírová 30denní jízdenka, 
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i) integrovaná 30denní jízdenka na bázi DÚKapky, 

j) integrovaná 90denní jízdenka na bázi DÚKapky, 

k) integrovaná 180denní jízdenka na bázi DÚKapky, 

l)  

m) integrovaná 365denní jízdenka na bázi DÚKapky, 

n) integrovaná 1denní síťová jízdenka Labe-Elbe, 

o) integrovaná 1denní síťová jízdenka EURO-NISA-Ticket, 

p) integrovaná papírová jízdenka pro spoluzavazadlo (psa), 

q) integrovaná jízdenka pro spoluzavazadlo (psa) na bázi DÚKapky, 

r) průkaz opravňující cestujícího k bezplatné přepravě, 

s) ve vyjmenovaných linkách DÚK a jejich vyznačených úsecích dle přílohy č. 2 SPP DÚK 
papírový jízdní doklad vydaný dle tarifu a SPP PID. 

Částečně integrovanými jízdními doklady jsou:  

a) částečně integrovaná 7denní jízdenka na bázi BČK DÚK, 

b) částečně integrovaná 30denní jízdenka na bázi BČK DÚK, 

c) částečně integrovaná 90denní jízdenka na bázi BČK DÚK, 

d) částečně integrovaná 180denní jízdenka na bázi BČK DÚK, 

e) částečně integrovaná 365denní jízdenka na bázi BČK DÚK, 

f) částečně integrovaná 1825denní jízdenka na bázi BČK DÚK, 

g) v zóně 101 Ústí n. L. na linkách DPmÚL a PAD částečně integrované Mobilní jízdní doklady 
DPmÚL: 

i. SMS jízdenka pro jednotlivou jízdu, 

ii. mobilní aplikace SEJF, jízdenka pro jednotlivou jízdu a časová jízdenka, 

iii. mobilní aplikace DPmÚL, jízdenka pro jednotlivou jízdu, jízdenka pro zavazadlo 
(psa) a časová jízdenka (od data vyhlášení na www.dpmul.cz). 

Neintegrované jízdní doklady jsou:  

a) nepřestupní papírová jízdenka pro jízdní kolo,  

b) jízdní doklady na bázi BBK, 

c) původní karty DPMD,  

d) původní karty DPCHJ (BUS KARTA), 

e) papírové jízdenky a původní karty DPmML, 

f) jízdní doklady pro sezónní turistické linky a lanovou dráhu vydané DPmÚL dle zvláštního 
tarifu., 

g) v zóně 101 Ústí n. L. na linkách DPmÚL Mobilní jízdní doklady DPmÚL: 

i. mobilní aplikace SEJF, časová jízdenka, 

Mobilní aplikace DPmÚL, časová jízdenka. 

Jednotlivé kategorie cestujících se označují: 

a) obyčejné, 18+ 

b) zlevněné (děti a mládež 6-18 let, žák a student 18-26 let, osoba 65+ let, rodiče/opatrovníci 
dojíždějící do ústavů k návštěvě dětí), 
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c) ZTP, 

d) ZTP/P, 

e) zaměstnanecké, 

f) v zóně 101 Ústí n. L. zvýhodněné pro osobu přepravující dítě (děti) do věku 3 let, 

g) v zóně 101 Ústí n. L. zvýhodněné pro důchodce osobu ve věku od 62 do 65 let a osobu 
pobírající invalidní důchod III. stupně,  

h) v zóně 401 Teplice též senior 60-65 let, člen spolku Český svaz bojovníků za svobodu; člen 
spolku Konfederace politických vězňů České republiky; člen spolku Svaz pomocných 
technických praporů České republiky PTP – vojenské tábory nucených prací (VTNP), 
Městská policie Teplice, Policie ČR OŘ Teplice,  

i) v zóně 301 Děčín též senior 70+, člen spolku Konfederace politických vězňů České republiky 
a držitel Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského, 

j) v zónách 501 a 511 též senior SD (Občan, jemuž byl přiznán starobní důchod), senior 70+, 
člen spolku Český svaz bojovníků za svobodu; člen spolku Konfederace politických vězňů 
České republiky; člen spolku Svaz pomocných technických praporů České republiky PTP – 
vojenské tábory nucených prací (VTNP) a držitel Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana 
Janského, držitel Zlatého kříže Českého červeného kříže 1., 2. a 3. třídy a držitelé plakety 
Českého červeného kříže – dar života.  

k) v zónách se zapojenou MHD v rámci jednozónových jízdních dokladů mohou být vyhlášeny 
v tarifech příslušných MHD i jiné kategorie cestujících. 

čl. 3. Druhy jízdného 

3.1 Druhy jízdného platící na celém území DÚK: 

a) obyčejné (základní) jízdné - cena za přepravu cestujícího, který neprokáže nárok na použití 
zlevněného nebo bezplatného jízdného podle podmínek stanovených Tarifem DÚK, SPP DÚK 
a SPP DPmÚL, za toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „obyčejné“, 

b) zlevněné (zvláštní) jízdné - cena za přepravu cestujícího, který má nárok na slevu dle 
podmínek stanovených Tarifem DÚK (zejména čl. 6 a 7), SPP DÚK, SPP DPmÚL a přílohou 
č. 4 tohoto tarifu, toto zlevněné (zvláštní) jízdné existuje v následujících variantách (v případě 
neprokázání slevy, vyjma dětí do 15 let věku, spadá cestující do kategorie Obyčejné): 

i. zlevněné jízdné - jízdné maximálně ve výši 25 % obyčejného (plného) jízdného, za 
toto jízdné se přepravuje kategorie cestujících „děti a mládež 6-18 let“, „žák a 
student 18-26 let“, „osoba 65+let“ a „rodiče cestující do ústavů“ tj.: 

 děti ve věku od 6 – 15 let (do dne, který předchází dni 15. narozenin), nárok na toto 
jízdné se neprokazuje, 

 mládež ve věku od 15 - 18 let (do dne, který předchází dni 18. narozenin), nárok 
na toto jízdné se prokazuje úředně vydaným identifikačním osobním dokladem, 
který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a 
datum narození, nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem ISIC,  

 žáci a studenti ve věku od 18 – 26 let denní nebo prezenční formy studia (do 
dne, který předchází dni 26. narozenin), nárok na toto jízdné se prokazuje 
platným žákovským průkazem nebo platným studentským průkazem ISIC bez 
teritoriálního či geografického omezení, 

 osoba 65+ let (ode dne dosažení věku 65 let), nárok na toto jízdné se prokazuje 
úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje 
fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození, 

 rodiče cestující do ústavů, nárok na toto jízdné se prokazuje platným průkazem 
vystaveným ústavem, ve kterém je dítě umístěno. Cestující je zároveň povinen 
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prokázat svou totožnost úředně vydaným platným identifikačním osobním 
dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a 
příjmení a datum narození. Pokud držitel průkazu svou totožnost neprokáže, 
považuje se průkaz za neplatný.  

 

ii. ZTP, ZTP/P - jízdné maximálně ve výši 25% obyčejného (plného) jízdného, za toto 
jízdné se přepravuje kategorie cestujících „ZTP, ZTP/P“, tj.: 

 osoby těžce postižené na zdraví, kterým jsou poskytnuty výhody podle zvláštních 
předpisů (jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P), 

iii. zaměstnanecké - za toto jízdné se přepravují zaměstnanci Dopravců a jejich rodinní 
příslušníci, zaměstnanci objednatele dopravy - Ústeckého kraje zařazení do krajského 
úřadu a zaměstnanci Správy železnic s. o., oblastního ředitelství Ústí nad Labem 
s pracovištěm na území Ústeckého kraje a Centrálního dispečerského pracoviště 
Praha s trvalým bydlištěm na území Ústeckého kraje dle podmínek uvedených v Tarifu 
DÚK,  

 

c) bezplatná přeprava - nárok na bezplatnou přepravu mají: 

i. děti do 6 let věku (bez omezení počtu dětí)  

ii. jeden průvodce držitele průkazu ZTP/P,  

iii. vodicí, asistenční a služební psi. 

3.2 Zlevněné (zvláštní) jízdné nad rámec slev uvedených v odst. 1 písm. b) článku 3. tohoto 
Tarifu DÚK platné pouze v zóně 401 Teplice vydávané pouze dopravcem ARRIVA CITY 
s.r.o.: 

a) Na zlevněnou časovou jízdenku 7, 30 a 90denní seniorskou 60-65 let mají v zóně Teplice 
nárok cestující 60-65 let.  

b) Na zlevněnou časovou jízdenku 365denní seniorskou 70+ v zóně Teplice mají nárok 
cestující starší 70 let. 

c) Na zlevněnou časovou jízdenku 90denní mají nárok příslušníci Městské policie Teplice a 
Policie ČR OŘ Teplice. 

d) Na zlevněnou časovou jízdenku 365denní mají v zóně Teplice nárok členové Svazu 
bojovníku za svobodu, členové spolku Svaz pomocných technických praporů České 
republiky PTP – vojenské tábory nucených prací (VTNP), kteří se prokazují platným 
průkazem.  

3.3 Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku 
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 401 Teplice:   

a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,  

b) doprovod dítěte do tří let věku (maximálně 1 osoba na 1 dítě). Doprovod dítěte musí 
prokázat věk dítěte občanským průkazem nebo cestovním pasem, 

c) strážníci Městské policie Teplice ve stejnokroji.  

3.4 Zvýhodněné (zvláštní) jízdné nad rámec slev uvedených v odst. 1 písm. b) článku 3. 
tohoto Tarifu DÚK platné pouze v zóně 101 Ústí nad Labem: 

a) jeden doprovod dítěte nebo dětí do věku 3 let; nárok na zvýhodněné jízdné je doprovod 
povinen prokázat věrohodným způsobem (např. průkazem zdravotního pojištění dítěte, 
rodným listem či cestovním pasem dítěte); elektronické časové jízdenky „doprovod - 3“, lze 
nahrát pouze na personifikovanou BČK DÚK nebo na BBK. Cestující s elektronickou 
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jízdenkou určenou pro „doprovod - 3“ na bázi BČK DÚK je povinen současně přepravovat 
i dítě do věku 3 let. Další podmínky jsou stanovené v příloze č. 4 tohoto tarifu. 

b) osoba ve věku od 62 do 65 let, 

c) osoba, které byl přiznán invalidní důchod III. stupně. Další podmínky pro použití jízdenky 
na bázi BČK DÚK nebo BBK jsou stanovené v příloze č. 4 tohoto tarifu, 

d) další podmínky pro poskytnutí slevy, prokázání nároku na slevy dle bodu 3. 4. a použití 
jízdních dokladů, jsou stanoveny v příloze č. 4 tohoto tarifu. 

 

3.5 Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku 
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 101 Ústí nad Labem:   

a) osoba, která je držitelem průkazu ZTP a dále osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P 
včetně vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce 
dle zvláštního předpisu; nárok na bezplatnou přepravu se prokazuje příslušným průkazem 
dle zákona č. 329/2011 Sb., 

b) policista Policie ČR ve stejnokroji, 

c) strážníci Městské policie Ústí nad Labem a Trmice ve stejnokroji a asistenti prevence 
kriminality ve stejnokroji a s průkazem Asistent prevence kriminality, 

d) držitel BBK od dosažení věku 70 let, který má registrované své osobní údaje, fotografii 
a  BBK v  eShop EOS DPmÚL nebo v dopravní aplikaci DPmÚL na přepážce 
Zákaznického a informačního centra a má k BBK ve formě elektronického zápisu 
přiřazenou časovou jízdenku s platností na 365 dní nebo s platností na 1825 dní platnou 
v zóně 101 Ústí n. L. v hodnotě 0 Kč; jízdenku lze použít pouze na linkách DPmÚL; dále 
osoba od dosažení věku 70 let, která má personifikovanou BČK DÚK a má na čipové kartě 
ve formě elektronického zápisu časovou jízdenku s platností na 365 nebo 1825 dní platnou 
v zóně 101 Ústí n. L. v hodnotě 0 Kč, 

e) strážník Městské policie Ústí nad Labem, Trmice v civilu, který má registrované své osobní 
údaje, fotografii a BBK v eShop EOS DPmÚL nebo v dopravní aplikaci DPmÚL na 
přepážce Zákaznického a informačního centra a má k BBK ve formě elektronického zápisu 
přiřazenou časovou jízdenku s platností na 365 dní platnou v zóně 101 v hodnotě 0 Kč; 
jízdenku lze použít pouze na linkách DPmÚL. Nárok na časovou jízdenku v hodnotě 0 Kč 
zaniká dnem ukončení pracovního poměru u Statutárního města Ústí nad Labem nebo u 
Města Trmice, 

f) strážník Městské policie Ústí nad Labem, Trmice, který má personifikovanou BČK DÚK 
a má na čipové kartě ve formě elektronického zápisu časovou jízdenku s platností na 365 
dní platnou v zóně 101 Ústí n. L. v hodnotě 0 Kč; nárok na časovou jízdenku v hodnotě 
0  Kč zaniká dnem ukončení pracovního poměru u Statutárního města Ústí nad Labem 
nebo u Města Trmice, 

g) osoba splňující požadavky uvedené v § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 87/1991 Sb. 
o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, která má registrované 
osobní údaje, fotografii a BBK v eShop EOS DPmÚL nebo v dopravní aplikaci DPmÚL na 
přepážce Zákaznického a informačního centra a má k BBK ve formě elektronického zápisu 
přiřazenou časovou jízdenku s platností na 365 dní platnou v zóně 101 Ústí n. L. v hodnotě 
0 Kč; jízdenku lze použít pouze na linkách DPmÚL, 

h) osoba splňující požadavky uvedené v § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 87/1991 Sb. 
o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, která má personifikovanou 
BČK DÚK a má na čipové kartě ve formě elektronického zápisu časovou jízdenku 
s platností na 365 dní platnou v zóně 101 Ústí n. L. v hodnotě 0 Kč, 

i) podmínky pro užívání jízdních dokladů na bázi BBK a registraci držitelů BBK v eShop EOS 
DPmÚL nebo na přepážce Zákaznického a informačního centra DPmUL jsou stanovené 
ve Všeobecných obchodních podmínkách užívání bezkontaktní platební karty na linkách 
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Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. a SPP DPmÚL. Podmínky pro poskytnutí 
elektronické časové jízdenky v hodnotě 0 Kč na bázi BBK jsou stanovené v příloze č. 4 
tohoto tarifu. Cestující uvedení v bodu 3.5. odst. d) tohoto tarifu, kteří nebudou mít 
365denní nebo 1825denní časovou jízdenku v hodnotě 0 Kč na bázi BBK nebo BČK DÚK 
se přepravují za zlevněné jízdné dle Tarifu DÚK. Cestující uvedení v bodu 3.5. písm. e) až 
h) tohoto tarifu, kteří nebudou mít 365denní časovou jízdenku v hodnotě 0 Kč na bázi BBK 
nebo BČK DÚK se přepravují za jízdné dle Tarifu DÚK.  Bezplatná přeprava uvedená v 
bodu 3.5. písm. d) až h) se nevztahuje na přepravu spoluzavazadla a psa přepravovaného 
beze schrány, které tato osoba přepravuje a na pořízení BBK nebo BČK DÚK. 

 

3.6 Zlevněné (zvláštní) jízdné nad rámec slev uvedených v odst. 1 písm. b) článku 3. tohoto 
Tarifu DÚK platné pouze v zóně 301 Děčín:   

a) Na zlevněnou časovou jízdenku 30, 90 a 365denní na bázi BČK DÚK mají v zóně 301 
Děčín nárok členové Konfederace politických vězňů ČR. Na zlevněnou časovou jízdenku 
30, 90  a 365denní na bázi BBK mají na linkách MAD Děčín nárok členové Konfederace 
politických vězňů ČR.  

3.7 Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku 
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 301 Děčín:   

a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, 

b) strážníci Městské policie v Děčíně v uniformě, 

c) občané nad 70 let včetně s 365denní časovou jízdenkou na bázi BČK DÚK za 0 Kč, 

d) držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského s 365denní časovou jízdenkou 
na bázi BČK DÚK za 0 Kč. 

3.8 Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) a 
v odst. 7 článku 3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze na linkách MAD Děčín:   

a) asistenti prevence kriminality Městské policie v předepsaném stejnokroji a po předložení 
průkazu zaměstnance, 

b) pracovníci střediska městských služeb v pracovní dny od 6:00 do 15:00 po předložení 
průkazu, 

c) občané nad 70 let včetně s 365denní časovou jízdenkou na bázi BBK či Děčínské karty za 
0 Kč, 

d) držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského s 365 denní časovou jízdenkou 
na bázi BBK či Děčínské karty za 0 Kč. 

3.9 Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku 
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 461 Bílina: 

a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, 

b) osoby od dosažení věku 70 let, které prokáží svůj věk a totožnost osobním dokladem, 

c) držitelé Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského,  

d) strážníci Městské policie Bílina v uniformě, 

e) psi podrobující se speciálnímu výcviku. 

3.10 Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. C) 
článku 3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 371 Varnsdorf: 

a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. 
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3.11 Zlevněné (zvláštní) jízdné nad rámec slev uvedených v odst. 1 písm. b) článku 3. tohoto 
Tarifu DÚK platné pouze v zónách 501 Chomutov a 511 Jirkov a jejich vzájemné relaci: 

a) Na zlevněnou časovou jízdenku 7 a 30denní seniorskou SD na bázi BČK DÚK nebo BUS 
KARTY a 90 či 365denní seniorskou SD též na bázi BČK DÚK nebo BUS KARTY mají 
nárok všichni občané ode dne, od kterého jim byl starobní důchod přiznán. 

3.12 Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku 
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zónách 501 Chomutov a 511 Jirkov a jejich vzájemné 
relaci:   

a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, včetně průvodce u ZTP/P a vodícího psa; vozíky pro invalidy 
držitelů průkazů ZTP a ZTP/P, 

b) člen spolku Český svaz bojovníků za svobodu; člen spolku Konfederace politických vězňů 
České republiky; člen spolku Svaz pomocných technických praporů České republiky PTP 
– vojenské tábory nucených prací (VTNP), 

c) osoby od dosažení věku 70 let s platným 365denním časovým kupónem senior 70+ pouze 
na bázi BČK DÚK nebo BUS KARTY, 

d) držitel Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského, držitel Zlatého kříže Českého 
červeného kříže 1., 2. a 3. Třídy, držitelé plakety Českého červeného kříže – dar života 
s platným 365 denním časovým kupónem dárce krve pouze na bázi BČK DÚK nebo BUS 
KARTY, 

e) Strážníci Městské policie Chomutov ve službě v předepsaném služebním stejnokroji. 
Asistenti prevence kriminality při Městské policii Chomutov ve službě v předepsaném 
stejnokroji a po předložení průkazu. Strážníci Městské policie Jirkov ve službě 
v předepsaném stejnokroji a po předložení průkazu. 

 

3.13 Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku 
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 201 Most a 221 Litvínov: 

a) strážník městské policie v uniformě 

b) asistent prevence kriminality městské policie ve stejnokroji  

3.14 Bezplatná přeprava nad rámec bezplatných přeprav uvedených v odst. 1 písm. c) článku 
3 tohoto Tarifu DÚK platná pouze v zóně 661 Roudnice nad Labem: 

a) držitelé průkazů ZTP a ZTP/P 

3.15 Bezplatná přeprava osob se nevztahuje na přepravu spoluzavazadel, které tyto osoby 
přepravují. 

 

čl. 4. Tarifní pravidla 

4.1 Tarif DÚK je zónově-relační a časový, tj. všechny jízdenky platí pouze v rozsahu zónové, relační 
a časové platnosti, která je na jízdenkách vyznačena, pokud není platnost jízdního dokladu 
omezena jinak. Jízdenky DÚK platí u zapojených železničních dopravců pouze ve 2. vozové 
třídě osobních vlaků, spěšných vlaků a vyhlášených rychlíků na linkách a vymezených úsecích 
uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK. V Seznamu linek zapojených do DÚK uvedených v příloze 
č. 2 SPP DÚK je uvedeno, na kterých linkách jsou vydávány či uznávány papírové jízdní 
doklady, částečně integrované jízdní doklady na bázi BČK DÚK a kde jsou uznávány částečně 
integrované Mobilní jízdenky DPmÚL. Cestující musí zohlednit nosič jízdního dokladu a brát v 
úvahu při hledání cesty i to, jestli dopravce danou formu akceptuje a zda jízdní doklady dle 
tohoto Tarifu DÚK vydává. 
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4.2 Cestující s platným jízdním dokladem DÚK je oprávněn použít k jízdě mezi stanicemi výchozí a 
cílové zóny libovolné spoje všech linek, na nichž je daný jízdní doklad akceptován, a to nejkratší 
cestou, cestou s nejmenším počtem přestupů, nejkratší docházkovou či přestupní vzdáleností 
nebo časově nejvhodnější cestou s možným přestupem mezi spoji nebo dopravci v rámci 
povolených kontrolních nadzón. Jízdní doklady pro jednotlivou jízdu, vyjma jednozónových 
dokladů, jsou prodávány vydávány jako jednosměrné. Lze je tedy použít pouze pro cestu 
z výchozí do cílové zóny. Ve výchozí a cílové zóně se kontrola směrové platnosti neprovádí.    

4.3 Výše jízdného je uvedena v Ceníku jízdného DÚK, který je přílohou č. 1 tohoto Tarifu DÚK, 
a stanoví se podle: 

a) tarifní vzdálenosti, s (i) výjimkou jízdenky pro vybrané relace zón s MHD uvedené v ceníku 
samostatně, kde se zohledňuje tarif MHD jako v následujícím bodě b) a s (ii) výjimkou 
jízdenky dle Tarifu DÚK + VVO, která se stanoví ve zvláštní tabulce Ceníku jízdného DÚK; 

b)  typu zóny (v zónách 101 Ústí nad Labem, 301 Děčín, 401 Teplice, 461 Bílina, 501 
Chomutov, 511Jirkov, 371 Varnsdorf, 201 Most, 211 Komořany-Záluží, 221 Litvínov, 661 
Roudnice nad Labem) platí zohledněné jednozónové jízdné, které zohledňuje tarif MHD), 

c) použitého druhu jízdného. 

4.4 Pro stanovení jízdného jsou rozhodné tarifní jednice uvedené v Matici tarifních jednic DÚK 
uvedené v příloze č. 3 Tarifu DÚK. 

4.5 Reklamace papírových jízdních dokladů (uplatnění práva z předplatní smlouvy) se uplatňuje u 
dopravce, u kterého byl jízdní doklad zakoupen. Cestující je povinen se při převzetí jízdního 
dokladu přesvědčit, zda mu byl jízdní doklad vydán podle jeho požadavků a případnou 
reklamaci řešit ihned s prodejcem jízdního dokladu, do 3 minut od okamžiku prodeje jízdního 
dokladu (výjimkou jsou časové jízdní doklady prodané na předprodeji dopravců, které lze 
vyřešit do 30 minut od okamžiku prodeje jízdního dokladu). Reklamace jízdních dokladů 
vydaných DPmÚL se řídí Reklamačním řádem a SPP DPmÚL. 

4.6 Reklamace jízdních dokladů na bázi BČK DÚK a transakcí z elektronické peněženky se 
provádí u vydavatele BČK DÚK (SPP DÚK článek 16). Reklamaci Mobilních jízdních dokladů 
DPmÚL lze uplatnit dle podmínek uvedených v SPP DPmÚL. 

4.7 Reklamaci jízdních dokladů na bázi BBK lze u DPmÚL uplatnit v souladu s Reklamačním 
řádem, SPP DPmÚL a dokumentem „Všeobecné obchodní podmínky užívání bezkontaktní 
platební karty na linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.“. 

Povolená cesta 

4.8 Cestující musí při cestě mezi stanicemi výchozí a cílové zóny postupovat povolenou cestou, 
tedy buď nejkratší cestou, nebo cestou s nejmenším počtem přestupů, s nejkratší 
docházkovou či přestupní vzdáleností, nebo časově nejvýhodnějším spojením. Přitom může 
přestupovat mezi spoji a dopravci a používat celé území zón, které se nachází na povolené 
cestě. Cestující se také nesmí při své cestě ocitnout mimo území pro danou cestu povolených 
kontrolních nadzón definovaných v Matici povolených cest uvedené v příloze č. 4 SPP DÚK. 
Kontrolní nadzóny jsou označeny dvojmístnými arabskými čísly. Do stejné kontrolní nadzóny 
patří všechny zóny, jejichž první dvě číslice z třímístného číselného označení se shodují 
s dvoumístným číselným označením kontrolní nadzóny. 

4.9 Povolené kontrolní nadzóny mezi každými dvěma kontrolními nadzónami jsou jednoznačně 
definovány v Matici povolených cest DÚK uvedené v příloze č. 4 SPP DÚK.  

Jízda oklikou 

4.10 Jízda nepovolenou oklikou – je každá cesta cestujícího mimo Matici povolených cest 
uvedenou v příloze č. 4 SPP DÚK. V takovémto případě se cestující odbaví kombinací dvou 
či více jízdních dokladů dle tarifu DÚK, popř. tarifu dopravce za jízdné, na které prokáže nárok 
dle příslušného tarifu: 
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a) bez přirážek v případě, že cestující předloží původní jízdenku a o vystavení nové jízdenky 
požádá řidiče vozidla v autobusové dopravě před zahájením jízdy, nejpozději neprodleně 
po nastoupení do vozidla, 

b) s přirážkou v případě, že cestující předloží na výzvu pověřené osoby dopravce původní 
jízdenku, ale o vystavení nové jízdenky sám nepožádá, v železniční dopravě se 
manipulační přirážka řídí dle SPP daného dopravce. 

Jízda za cílovou zónu 

4.11 Při jízdě cestujícího za hranici cílové zóny je cestující odbaven: 

a) v případě pokračování jízdy dle Tarifu DÚK jízdenkou ze stávající cílové zóny do nové 
cílové zóny dle zásad uvedených v tomto Tarifu DÚK, 

b) v případě použití jiného tarifu za jízdné, na které prokáže nárok dle tarifu příslušného 
dopravce. Za nástupní stanici je považována poslední stanice v původní cílové zóně, ve 
které v souladu s platným jízdním řádem spoj zastavuje za účelem nástupu nebo výstupu 
cestujících. 

Odbavení ve vlacích a osobních pokladnách železničních dopravců  

4.12 Železniční dopravci uznávají jízdní doklady DÚK v papírové podobě a i na bázi BČK DÚK 
pouze mezi stanicemi na území DÚK, v nichž jejich spoje na linkách DÚK a ve vyjmenovaných 
úsecích uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK v souladu s platným jízdním řádem zastavují za 
účelem nástupu nebo výstupu cestujících. Ve vyhlášených rychlících musejí cestující mít 
platnou jízdenku DÚK pro celou trasu ze stanice nástupu minimálně do následující stanice 
nebo do dalších následujících stanic, kde rychlík zastavuje.  

4.13 V případech, kdy cestující nastoupí do vlaku ve stanici, kde není výdejna jízdenek nebo je 
uzavřena, je cestující odbaven bez manipulační přirážky. Cestující je povinen o vystavení 
jízdenky sám požádat u pověřeného zaměstnance železničního dopravce nejpozději 
v okamžiku, kdy bude vyzván k předložení jízdních dokladů. Výše manipulační přirážky se ve 
vlacích řídí SPP železničního dopravce.  

 

Jízda cestujícího mimo území DÚK 

4.14 V případě, že nástupní či cílová stanice cestujícího příp. obě dvě stanice leží mimo území 
DÚK, bude cestující odbaven podle tarifu dopravce a jeho SPP, případně podle Tarifu DÚK + 
VVO (pokud se jedná o linku s prodejem této nabídky a rozsah nabídky umožňuje pokrytí cesty 
cestujícího).  

4.15 Při cestách po železnici za stanici, která je poslední stanicí platnosti Tarifu DÚK, mohou být 
cestující odbaveni dle tarifu dopravce na celou zamýšlenou trasu nebo návazným dokladem 
dopravce dle tarifu dopravce a SPP dopravce nebo v souladu s tarifem a SPP jiného IDS 
odbaveni návazným dokladem dle jiného systému IDS, pokud to je umožněno. 

5. Jízdní doklady 

5.1 Ceny jízdenek se řídí Tarifem DÚK. 

Jízdenka pro jednotlivou jízdu  

5.2 Jízdenku pro jednotlivou jízdu lze zakoupit ve formě papírové jízdenky i na bázi DÚKapky. 
Jízdenka je přestupní. Platnost jízdenky je omezena územní (zónovou a relační) a časovou 
platností. 

5.3 Jízdenka pro jednotlivou jízdu opravňuje v době své platnosti k jedné cestě z výchozí zóny do 
zóny cílové. Časová platnost jízdenek pro jednotlivou jízdu je uvedena v Ceníku jízdného DÚK 
uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK. 
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5.4 Časová platnost jízdenek pro jednotlivou jízdu počíná běžet okamžikem prodeje této jízdenky, 
a to i u jízdenek DÚK zakoupených u železničních dopravců a v samoobslužném terminálu 
pro bezhotovostní platbu u předních dveří ve vozidle DPmÚL. Výjimkou jsou jízdenky na bázi 
DÚKapky, ty se řídí obchodními podmínkami v příloze č. 5 Tarifu DÚK.V případě předtištěných 
papírových jízdenek DPmÚL počíná časová platnost okamžikem označení jízdenky 
v označovači umístěném ve vozidlech linek DPmÚL. V případě neoznačení jsou tyto jízdenky 
neplatné. Předprodej předtištěných jízdenek pro jednotlivou jízdu mimo DPmÚL se neprovádí. 
V případě použití jízdenky na lodních linkách je nutné, aby jízdenky v okamžiku nástupní 
kontroly splňovaly podmínku minimálně 30 minut do konce své platnosti (v opačném případě 
nutno zakoupit novou jízdenku). Podmínky pro výdej a použití jízdenek DPmÚL (včetně 
Mobilních jízdních dokladů DPMÚL) jsou stanoveny v příloze č. 4 tohoto tarifu. 

5.5 Jízda musí být ukončena nejpozději spojem, který podle jízdního řádu dorazí do cílové stanice 
cestujícího před koncem platnosti jízdenky. Jízdenka není postupitelná (přenosná), pokud 
cestující začal uplatňovat své právo k přepravě z ní vyplývající.  

5.6 Jízdenky DÚK pro jednotlivou jízdu platící na celém území Ústeckého kraje jsou vydávány pro 
kategorie cestujících dle čl. 3. 

5.7 Při platbě prostřednictvím BČK DÚK nebo BBK (pouze u vybraných dopravců) je cestujícímu 
při zakoupení jízdenky pro jednotlivou jízdu poskytována sleva dle Tarifu DÚK. Ceník jízdného 
je uveden v příloze č. 1 Tarifu DÚK. 

5.8 Držitel zlevněné a zvýhodněné jízdenky pro jednotlivou jízdu je povinen prokázat na výzvu 
pověřené osoby dopravce nárok na její použití příslušným průkazem v souladu s článkem 6 a 
7. U těchto jízdenek nelze prokázat nárok profilem na BČK DÚK a DÚKapce. 

 Jednozónová jízdenka 

5.9 Jednozónová jízdenka platí pouze pro jízdy v rámci jedné zóny, a to všemi směry. Cena a 
časová platnost této jízdenky je uvedena v Ceníku jízdného DÚK jako jízdenka pro 0 tarifních 
jednic s výjimkou vybraných zón 101 Ústí nad Labem, 201 Most, 221 Litvínov, 211 Komořany-
Záluží, 301 Děčín, 371 Varnsdorf, 401 Teplice, 461 Bílina, pro zóny i relaci 501 Chomutov a 
511 Jirkov, 661 Roudnice nad Labem, pro které platí ceny a časové platnosti uvedené 
samostatně.  

Skupinová jízdenka 

5.10 Skupinová jízdenka nebo také Multilístek je jízdní doklad vydaný pro vícero cestujících. Počet 
a kategorie cestujících je uveden na jízdence. 

Integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro-Nisa-Ticket 

5.11 Integrovaná jednodenní síťová jízdenka Euro-Nisa-Ticket je papírový jízdní doklad, který 
opravňuje cestujícího nebo cestující k jízdám veřejnou osobní dopravou nebo k přepravě 
jízdního kola na vybraných linkách DÚK.  

Jednodenní Jjízdenka platí jeden den do 4:00 hod následujícího dne. Čas zakoupení musí 
předcházet času kontroly. Předprodej těchto jízdenek se neprovádí. V tarifu DÚK je vydávána a 
uznávána v 6 variantách:Prodávají se v 6 variantách: 

a) pro jednoho1, pro dva2, pro tři3, pro čtyři 4 a pro pět 5 cestujícíchosob, 

b) pro jízdní kolo/pespsa. 

Na jednu jízdenku (pro 1 až 5 osob) lze bezplatně přepravit až 2 děti od 6 do 15 let. 

Třídenní jízdenka platí tři dny do 4:00 hod čtvrtého dne. Čas zakoupení musí předcházet času 
kontroly. V tarifu DÚK není vydávána. V tarifu DÚK je uznávána v 5 variantách: 

pro 1, pro 2, pro 3, pro 4 a pro 5 osob. 

Na jednu jízdenku (pro 1 až 5 osob) lze bezplatně přepravit až 2 děti od 6 do 15 let. 

Územní platnost na linkách DÚK je uvedena v SPP příloha 2. Územní platnost mimo linky DÚK 
je uvedena na www.zvon.de/cz/EURO-NISA-TICKET. 
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 Jízdenka Euro-Nisa-Ticket platí na území DÚK pouze na vyjmenovaných linkách:  

401 Ebersbach-Jiříkov-Rumburk-Krásná Lípa-Rybniště-Chřibská, 

402 Varnsdorf-Chřibská-Česká Kamenice-Děčín, 

403 Varnsdorf-Dolní Podluží-Chřibská,Krásné Pole, 

405 Rumburk-Staré Křečany-Krásná Lípa-Doubice, 

406 Lobendava-Dolní Poustevna, 

407 Staré Křečany,Brtníky-Krásná Lípa-Varnsdorf-Großschönau,  

408 Mikulášovice-Velký Šenov-Šluknov,Rožany, 

409 Varnsdorf-Seifhennersdorf-Rumburk-V.Šenov/D.Poustevna, 

410 Varnsdorf-Rumburk-Jiříkov-Šluknov-Velký Šenov-Lobendava,Severní, 

 

  

L4 v úseku Jedlová - Rumburk (081), 

L7 v úseku Varnsdorf - Varnsdorf pivovar Kocour (089), 

U8 v úseku Jedlová - Rumburk (081), 

U9 v úseku Rumburk - Rybniště - Varnsdorf (085), 

U11 v úseku Úštěk - Dubičná (087), 

U28 v úseku Dolní Poustevna - Rumburk (083), 

T2 v úseku Jedlová - Rumburk - Mikulášovice (081, 084), 

T9 v úseku Varnsdorf - Rybniště - Krásná Lípa - Mikulášovice (081, 084, 085), 

T10 v úseku Jedlová - Krásná Lípa - Mikulášovice (081, 084), 

R22 v úseku Jedlová - Šluknov (081, 083). 

(více o platnosti mimo DÚK na www.zvon.de/cz/EURO-NISA-TICKET). 

 

Časové jízdenky 

5.12 Časové jízdenky jsou vydávány v papírové podobě a u vybraných dopravců i v elektronické 
podobě na bázi BČK DÚK, BBK, DÚKapky, Mobilní aplikace DPmÚL nebo mobilní aplikace 
SEJF. 

5.13 Časová jízdenka opravňuje v době své platnosti k libovolnému počtu jízd v obou směrech mezi 
zónami (na relaci), pro které byla zakoupena. Jízdu lze zahájit i ukončit v libovolné zóně mezi 
zónami, pro které byla časová jízdenka zakoupena. 

5.14 Časové jízdenky vyjma jednodenní síťové jízdenky platí do 24:00 hodin posledního dne 
období, které je na nich vyznačeno. Platnost jízdenky nelze dodatečně měnit. Je-li začátek 
platnosti časové jízdenky shodný s datem nákupu jízdenky, je rozhodující pro její platnost čas 
zakoupení. V případě jízdenek na bázi BBK se platnost řídí obchodními podmínkami 
příslušného dopravce. 

5.15 K integrovaným a částečně integrovaným jízdenkám 30denním a delším je přeprava 
zavazadla nebo kola nebo psa přepravovaného beze schrány zdarma v časové a zónové 
platnosti vyjmenovaných jízdenek.  

5.16 Časové jízdenky se v rámci DÚK vydávají v těchto variantách:  

Naformátováno: Zarovnat do bloku

Naformátováno: Zarovnat do bloku

Naformátováno: Zarovnat do bloku

Naformátováno: Zarovnat do bloku

Naformátováno: Zarovnat do bloku

Naformátováno: Zarovnat do bloku

Naformátováno: Zarovnat do bloku

Naformátováno: Zarovnat do bloku

Naformátováno: Zarovnat do bloku
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a) integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka – platí na celém území DÚK (neplatí 
pro nástup a výstup na území Německa), a to všemi směry. Jízdenka platí jeden den a do 
04:00 hod následujícího dne, 

b) integrovaná papírová jednodenní síťová jízdenka Labe-Elbe – jízdenka platí na celém 
území DÚK a na území německého dopravního svazu VVO. Jízdenka platí jeden den a 
do 04:00 hod následujícího dne, 

c) integrovaná papírová 7denní jízdenka – platnost jízdenky je omezena zónovou, relační a 
časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif, 

d) částečně integrovaná 7denní jízdenka na bázi BČK DÚK – platnost jízdenky je omezena 
zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif, 
jízdenka platí pouze u vybraných dopravců, 

e) (i) integrovaná papírová 30denní jízdenka – platnost jízdenky je omezena zónovou, relační 
a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif,  

(ii) integrovaná papírová měsíční jízdenka (pouze v Tarifu DÚK + VVO) – platnost jízdenky 
je omezena zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má 
klouzavý tarif, (na rozdíl od třicetidenní jízdenky platí do stejného dne následujícího 
kalendářního měsíce) 

f) částečně integrovaná 30denní jízdenka na bázi BČK DÚK – platnost jízdenky je omezena 
zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif, 
jízdenka platí pouze u vybraných dopravců,  

g) částečně integrovaná 90denní jízdenka na bázi BČK DÚK – platnost jízdenky je omezena 
zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif, 
jízdenka platí pouze u vybraných dopravců, 

h) částečně integrovaná 180denní jízdenka na bázi BČK DÚK – platnost jízdenky je omezena 
zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif, 
jízdenka platí pouze u vybraných dopravců, 

i) částečně integrovaná 365denní na bázi BČK DÚK – platnost jízdenky je omezena 
zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif, 
jízdenka platí pouze u vybraných dopravců, 

j) částečně integrovaná 1825denní na bázi BČK DÚK – platnost jízdenky je omezena 
zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena, a má klouzavý tarif, 
jízdenka platí pouze u vybraných dopravců, 

j)k) částečně integrované 7denní, 30denní, 90denní, 180denní a 365denní jízdenky SEJF a od 
data vyhlášení na www.dpmul.cz i 7denní, 30denní, 90denní, 180denní a 365denní 
jízdenky v Mobilní aplikaci DPmÚL – platnost jízdenky je omezena zónovou, relační 
a časovou platností, pro kterou byla zakoupena a má klouzavý tarif, jízdenka platí pouze 
u vybraných dopravců, 

k)l) neintegrované 7denní, 30denní, 90denní, 180denní, 365denní a 1825denní jízdenky na 
bázi BBK – platnost jízdenky je omezena zónovou, relační a časovou platností, pro kterou 
byla zakoupena, a má klouzavý tarif, jízdenka platí pouze u vybraných dopravců., 

l) neintegrované 7denní, 30denní, 90denní, 180denní a 365denní jízdenky SEJF a od data 
vyhlášení na www.dpmul.cz v Mobilní aplikaci DPmÚL – platnost jízdenky je omezena 
zónovou, relační a časovou platností, pro kterou byla zakoupena a má klouzavý tarif, 
jízdenka platí pouze u vybraných dopravců. 

5.17 Časové jízdenky jsou vydávány pro tyto kategorie cestujících: 

a) Obyčejné (mimo jízdenky dle odstavce 5.16 b)), 

b) dítě 6 -15 let (mimo jízdenky dle odstavce 5.16 b)), 

c) mládež 15 -18 let (mimo jízdenky dle odstavce 5.16 b)), 

d) žák a student 18 - 26 let (mimo jízdenky dle odstavce 5.16 b)), 
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e) osoba 65+ let (mimo jízdenky dle odstavce 5.16.b)), 

f) ZTP (pouze jednodenní síťová jízdenka dle odstavce 5.16 bodu a)), 

g) ZTP/P (pouze jednodenní síťová jízdenka dle odstavce 5.16 bodu a)), 

h) 1+2 (1 osoba bez omezení věku a max. dvě děti do 15 let), (pouze jízdenky dle odstavce 
5.16 bodu a) a b)), 

i) 2+4 (2 osoby bez omezení věku a max. čtyři děti do 15 let dle odstavce 5.16 bodu a) a 
b)),(pouze jízdenky dle odstavce 5.16 a) a b)), 

j) Max. 5 (max. pět osob bez omezení věku), (dle odstavce 5.16 bodu a) a b).. 

5.18 Držitel zlevněné časové papírové jízdenky je povinen prokázat nárok na její použití dle pravidel 
pro jednotlivé druhy jízdného (a bezplatných přeprav) uvedených v čl. 3. 

5.19 Držitel zlevněné časové jízdenky nahrané na osobní BČK DÚK prokazuje nárok na její použití: 

a) profilem „dítě 6-15“ na osobní BČK DÚK, 

b) profilem „mládež 15-18“ na osobní BČK DÚK 

c) profilem „žák a student 18-26“ na osobní BČK DÚK, 

d) profilem „zaměstnanec dopravce“ 

e) profilem „rodinný příslušník zaměstnance dopravce“ 

f) profilem „osoba 65+ let“ 

g) profily „senior 60-65“, „odboj/PTP“, „Policie“ v případě zlevněného jízdného dle odst. 3.2 
Tarifu DÚK platného pouze pro zónu 401 Teplice, 

h) v případě zvýhodněného jízdného dle odst. 3.4 Tarifu DÚK platného pouze pro zónu 101 
Ústí nad Labem, 

i) profilem „osoba70+“ dle odst. 3.5. tarifu DÚK platného pouze pro zónu 101 Ústí nad Labem 

j) profily „držitel Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského“ a „člen Konfederace 
politických vězňů“ v případě zlevněného jízdného dle odst. 3.6 Tarifu DÚK platného pouze 
pro zónu 301 Děčín. 

k) profily „senior SD“, „senior 70+“, „držitel Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského“ dle 
odst. 3.14 a 3.15 Tarifu DÚK platného pouze pro zóny 501 Chomutov a 511 Jirkov, 

5.20 V tarifních zónách s informační kanceláří dopravce zapojeného do DÚK může být v některých 
časech omezen prodej časových jízdenek u řidiče. 

5.21 V zónách s MHD mohou být stanoveny i další slevy např. pro osoby pobírající starobní důchod, 
invalidní důchod, osoby starší např. 60 nebo 70 let atp. a může být též stanovena jiná časová 
platnost (např. měsíční, roční, apod.).  

Přepravné 

Spoluzavadla a psi (živá zvířata) jsou odbaveni přestupnými jízdními doklady dle ceníku přepravného 
s platností 60 min nebo jednodenní platností. V zóně 401 Teplice lze zakoupit i 90denní jednozónovou 
jízdenku pro psa, tato jízdenka je nabízena pouze na bázi BČK DÚK. Jízdní doklady pro jízdní kola 
jsou nepřestupné, vyjma jízdenek Labe-Elbe a Euro-Nisa-Ticket. Ruční zavazadla jsou přepravována 
bezplatně. Bezplatně jsou přepravováni též vodící, asistenční a služební psi. V případě zakoupení 
jízdenky s 30denní či delší časovou platností je přeprava spoluzavazadla nebo kola nebo psa 
přepravovaného beze schrány bezplatná v územní a časové platnosti dané časové jízdenky. Bližší 
podmínky k přepravě spoluzavazadel, dětských kočárků, jízdních kol, živých zvířat jsou uvedeny v 
SPP DÚK nebo SPP dopravce. 
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6. Průkazy na slevu 

6.1 U slev z jízdného, u kterých je předepsán průkaz, se přiznává nárok na jejich použití pouze na 
základě předložení stanoveného průkazu. Pokud podmínky pro použití jízdného stanoví 
cestujícímu povinnost prokázat na požádání pověřené osoby věk, je povinen tak učinit 
předložením (oficiálního) průkazu ověřeného razítkem vydavatele, který obsahuje jeho 
fotografii, jméno, příjmení a datum narození, příp. občanským průkazem či cestovním pasem. 
K dodatečnému prokázání věku nebo předložení průkazu se nepřihlíží. Případy, ve kterých je 
průkaz považován za neplatný, jsou uvedeny v SPP DÚK nebo SPP dopravce. 

6.2 Přesahuje-li platnost zlevněné jízdenky platnost průkazu, k němuž byla vydána, uzná se 
platnou pouze do 24:00 hodin posledního dne platnosti průkazu. 

6.3 Pokud je stanoveno, že průkaz na slevu musí být opatřen fotografií, musí být použita 
nepoškozená fotografie průkazového provedení 35 x 45 mm na lesklém fotografickém papíru, 
která zobrazuje současnou skutečnou podobu držitele a není vystřižena z jiné fotografie.  

7. Zlevněné (zvláštní) jízdné 

7.1 Zlevněné jízdné se vypočte z obyčejného jízdného dle pravidel uvedených v čl. 3. Nárok na 
zlevněné jízdné se přizná při zakoupení jízdenky ve výdejně jízdenek i ve vozidlech DÚK.   

7.2 Nelze sdružovat několik různých druhů zlevněného jízdného pro dosažení vyššího zvýhodnění 
vyjma průvodce držitele průkazu ZTP/P. Bezplatná přeprava průvodce držitele průkazu ZTP/P 
se poskytne i tehdy, použije-li držitel průkazu jiné zvýhodněné jízdné, na které má nárok. 
Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu opravňujícího 
k výhodám III. Stupně (ZTP/P) nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu 
osoby, jejíž je průvodcem. 

7.3 Pokud cestující nemůže prokázat nárok na zlevněné jízdné předepsaným způsobem, zaplatí 
z výchozí do cílové zóny jízdné, na které prokáže nárok, nebo jízdné obyčejné. Cestující 
zaplatí k doplatku jízdného manipulační přirážku nebo přirážku k jízdnému dle SPP DÚK. Na 
linkách MHD DPMÚL DPmÚL je cestující považován za cestujícího bez platného jízdního 
dokladu a je povinen zaplatit jízdné a přirážku dle SPP DPmÚL. K dodatečnému prokázání 
nároku na slevu nebo prokázání osobních údajů se nepřihlíží.  

7.4 Děti do 6 let (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin) lze přepravovat ve vozidlech 
s výjimkou lodi jen s doprovodem osoby starší 10 let, na lodi jen s doprovodem osoby starší 
15 let. Dle podmínek Tarifu DÚK je doprovod dítěte na vyzvání řidiče nebo jiné dopravcem 
pověřené osoby povinen hodnověrným způsobem prokázat věk dítěte. Věk dítěte do 6 let lze 
prokázat předložením průkazu zdravotní pojišťovny dítěte, cestovním pasem dítěte nebo 
občanským průkazem dítěte. 

Zlevněné (zvláštní) jízdné pro kategorii „děti a mládež 6-18 let“ a „žák a student 18-26 let“ 

7.5 Není-li určeno jinak, pro kategorii „děti a mládež  6-18 let“ (ve věku 6 – 18 let, tj. do dne, který 
předchází dni 18. narozenin) platí zlevněné jízdné „zlevněné“ uvedené v Ceníku jízdného 
DÚK. Pro kategorii „žák a student 18-26 let“ (žáci a studenti denní (prezenční) formy studia ve 
věku 18 – 26 let, tj. do dne, který předchází dni 26. narozenin) platí zlevněné jízdné „zlevněné“ 
uvedené v Ceníku jízdného DÚK.  

7.6 Nárok na zlevněné jízdné pro děti a mládež se do 15. let věku neprokazuje. Od 15 – 18 let se 
nárok na zlevněné jízdné prokazuje, viz bod 3.1.b.  

7.7 Nárok na zlevněné jízdné pro žáky a studenty škol se prokazuje platným Žákovským průkazem 
15-26 let, nebo průkazem ISIC, nebo v případě časových jízdních dokladů na bázi BČK DÚK 
odpovídajícím profilem na BČK DÚK. Výši jízdného stanovuje Ceník jízdného DÚK.  

7.8 Žákovské průkazy vystavují a ověřují dopravci dle zásad uvedených v aktuálním Výměru MF 
uvedeném v preambuli tohoto tarifu a postupují dle Metodického pokynu pro poskytování 
žákovského jízdného v železniční vnitrostátní dopravě osob a ve veřejné vnitrostátní 
pravidelné autobusové osobní dopravě stanoveným Ministerstvem dopravy. Metodický pokyn 
je zveřejněn na stránkách www.dopravauk.cz 
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Zlevněné (zvláštní) jízdné pro kategorii „ZTP, ZTP/P“ (držitele průkazů ZTP, ZTP/P) a přeprava 
jejich průvodců  

7.9 Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních 
předpisů a jsou držiteli platných průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu za zlevněné 
jízdné ZTP, ZTP/P podle Ceníku jízdného DÚK. 

7.10 Držitel platného průkazu ZTP/P má kromě nároku na zlevněné jízdné ještě nárok na: 

a) bezplatnou přepravu svého průvodce, průvodcem může být i vodící nebo asistenční pes, 

b) bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy, 

c) bezplatnou přepravu dětského kočárku, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě. 

7.11 Funkci průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P 
a s výjimkou průvodce nevidomého, ani dítě mladší 10 let. 

Zlevněné (zvláštní) jízdné pro rodiče (soudem stanovené opatrovníky) k návštěvě zdravotně 
postižených dětí umístěných v ústavech na území ČR 

7.12 Rodiče nebo soudem stanovení opatrovníci (dále jen “rodiče”) při jízdách k návštěvám dětí 
tělesně, mentálně nebo smyslově postižených nebo chronicky nemocných, trvale nebo 
dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěných v zařízení nebo škole v působnosti Ministerstva 
školství, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ústav“) 
mají nárok na zakoupení jednotlivé jízdenky zlevněné podle Ceníku jízdného DÚK, které bude 
využito pro přepravu z místa trvalého bydliště do místa ústavu a zpět do výchozího místa. 
Zpáteční cesta musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě. 

7.13 Nárok na zlevněné jízdné se prokazuje platným průkazem vystaveným ústavem, ve kterém je 
dítě umístěno. Cestující je povinen při předložení průkazu zároveň prokázat pověřené osobě 
svou totožnost. Pokud držitel průkazu svou totožnost neprokáže, považuje se průkaz za 
neplatný.  

7.14 Nárok na zlevněné jízdné se uzná ze zóny nejbližší místu trvalého bydliště rodiče do zóny 
nejbližší místu ústavu a zpět, nejkratším nebo časově nejvýhodnějším směrem. Jízdenka ze 
zóny nejbližší místu ústavu do místa bydliště držitele průkazu může být zakoupena s prvním 
dnem platnosti nejpozději následující den po potvrzení návštěvy dítěte v ústavu. 

7.15 Za neplatný se považuje průkaz, který obsahuje závady dle vyhlášky Ministerstva dopravy a 
spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu v platném 
znění nebo: 

a) byl použit na jiné trase, než pro kterou platí, 

b) při jízdě zpět není ověřeno vykonání návštěvy dítěte, 

c) potvrzení návštěvy je provedeno před jejím vykonáním. 

Zlevněné (zvláštní) jízdné zaměstnanecké 

7.16 Zaměstnanecké jízdné je poskytováno na bázi BČK DÚK. Na zlevněnou časovou jízdenku 
365denní zaměstnaneckou mají nárok zaměstnanci dopravců a jejich rodinní příslušníci, 
zaměstnanci objednatele dopravy - Ústeckého kraje zařazení do krajského úřadu a 
zaměstnanci Správy železnic s. o., oblastního ředitelství Ústí nad Labem s pracovištěm na 
území Ústeckého kraje a Centrálního dispečerského pracoviště Praha s trvalým bydlištěm na 
území Ústeckého kraje, a to pouze po dobu trvání pracovního poměru mezi příslušným 
zaměstnavatelem a příslušným zaměstnancem. 

7.17 Dopravce DPmÚL poskytuje též zaměstnanecké jízdné svým bývalým zaměstnancům 
v důchodovém věku dle pravidel stanovených vnitřním předpisem.  

7.18 Po skončení pracovního poměru zaměstnance je příslušný zaměstnanec povinen neprodleně 
vrátit svou zaměstnaneckou kartu i karty svých rodinných příslušníků, v opačném případě je 
zaměstnavatel povinen karty vydané zaměstnanci a jeho rodinným příslušníkům neprodleně 
zneplatnit zadáním karet na blacklist. 
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7.19 Za nevyužité časové jízdenky pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky se jízdné nevrací. 
Za rodinného příslušníka zaměstnance se považují jeho manžel, manželka, registrovaný 
partner/ka, druh, družka, děti do skončení povinné školní docházky a poté do dosažení věku 
26 let, jestliže se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným 
výcvikem, a dále děti, které se nemohou připravovat na budoucí povolání  nebo být 
zaměstnány pro nemoc anebo jsou pro tělesné, smyslové nebo mentální postižení trvale 
neschopny práce. 

7.20 Za rodinného příslušníka zaměstnance se považují i tyto kategorie dětí: 

a) dítě mající zaměstnance uvedeného v rodném listu, 

b) dítě osvojené zaměstnancem, 

c) dítě, které bylo zaměstnancem převzato do péče nahrazující péči rodičů, 

d) dítě manžela (manželky, druha, družky) zaměstnance žijící ve společné domácnosti, 

e) dítě, na něž zaměstnanec platí výživné, pokud nebyl zbaven rodičovských práv. 

7.21 Za druha (družku) zaměstnance se považuje osoba, která žije se zaměstnancem spolu ve 
společné domácnosti, což doloží čestným prohlášením nebo jiným způsobem, který si určí 
organizace, která přiznává zaměstnanecké jízdné. Jako svého druha (družku) může 
zaměstnanec určit pouze 1 osobu. 

8. Obchodní nabídky DÚK 

8.1 Obchodní nabídky a změny obchodních nabídek musí být řádně vymezeny a předem 
zveřejněny na internetu, na vývěskách v železničních stanicích a ve vozidlech autobusové 
dopravy. Pokud není stanoveno jinak u jednotlivých nabídek, platí pro jejich použití ustanovení 
SPP DÚK a Tarifu DÚK. 

8.2 Nárok na přiznání zlevněného jízdného mají cestující, kteří splňují podmínky příslušné 
obchodní nabídky.  

8.3 Pokud cestující nemůže prokázat nárok na použití zlevněného jízdného předepsaným 
způsobem, zaplatí z výchozí do cílové zóny jízdné, na které prokáže nárok nebo jízdné 
obyčejné; cena předložené jízdenky se odečte. Cestující zaplatí k doplatku jízdného 
manipulační přirážku nebo přirážku k jízdnému dle SPP DÚK. Nárok na vrácení doplatku 
jízdného a dalších poplatků nebo přirážek při dodatečném prokázání nároku na slevu nebo 
prokázání osobních údajů se nepřizná.  

9. Přirážky a poplatky 

9.1 Výše manipulační přirážky, přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu a za 
porušení SPP nebo za dobíjení elektronické peněženky na BČK DÚK se řídí čl. 6.4 čl. 9 a čl. 
15.17 SPP DÚK. 

10. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 

10.1 Úplná verze Tarifu DÚK a SPP DÚK je k nahlédnutí v sídle administrátora DÚK, 
v informačních kancelářích dopravců a na webu www.dopravauk.cz. 

10.2 Vztahy vznikající v rámci DÚK mezi dopravcem a cestujícími, kromě vztahů upravených tímto 
Tarifem DÚK, upravují též SPP DÚK a vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro 
veřejnou drážní a silniční dopravu, v platném znění. 

10.3 Tarif DÚK s účinností od 1. 14. 2021 se zrušuje dnem nabytí účinnosti tohoto Tarifu DÚK. 

10.4 Tento Tarif DÚK nabývá účinnosti dnem 1. 47. 2021. 

 

Seznam příloh Tarifu DÚK 

Příloha č. 1: Ceník jízdného DÚK 
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Příloha č. 2: Tarifní mapa DÚK  

Příloha č. 3: Matice tarifních jednic DÚK  

Příloha č. 4: Podmínky pro výdej a platnost jízdních dokladů DPmÚL 

Příloha č. 5: Obchodní podmínky užívání mobilní aplikace DÚKapka 



Ceník DÚK (příloha č. 1 Tarifu DÚK) Platnost od: 1. 7. 2021

Jednotlivé jízdné (jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky)

Zlevněné, ZTP a ZTP/P ①

Hotovostní platba Elektronická platba Hotovostní platba Elektronická platba

0-2 14 Kč                           12,60 Kč                      3 Kč                            2,90 Kč                        

3-4 16 Kč                           14,40 Kč                      4 Kč                            3,60 Kč                        

5-6 18 Kč                           16,20 Kč                      4 Kč                            3,90 Kč                        

7-8 21 Kč                           18,90 Kč                      5 Kč                            4,70 Kč                        

9-10 23 Kč                           20,70 Kč                      5 Kč                            4,90 Kč                        

11-12 25 Kč                           22,50 Kč                      6 Kč                            5,60 Kč                        

13-14 27 Kč                           24,30 Kč                      6 Kč                            5,90 Kč                        

15-16 30 Kč                           27,00 Kč                      7 Kč                            6,70 Kč                        

17-18 32 Kč                           28,80 Kč                      8 Kč                            7,20 Kč                        

19-20 34 Kč                           30,60 Kč                      8 Kč                            7,60 Kč                        

21-22 37 Kč                           33,30 Kč                      9 Kč                            8,30 Kč                        

23-24 39 Kč                           35,10 Kč                      9 Kč                            8,70 Kč                        

25-26 41 Kč                           36,90 Kč                      10 Kč                           9,20 Kč                        

27-28 43 Kč                           38,70 Kč                      10 Kč                           9,60 Kč                        

29-30 46 Kč                           41,40 Kč                      11 Kč                           10,30 Kč                      

31-32 48 Kč                           43,20 Kč                      12 Kč                           10,80 Kč                      

33-34 50 Kč                           45,00 Kč                      12 Kč                           11,20 Kč                      

35-36 53 Kč                           47,70 Kč                      13 Kč                           11,90 Kč                      

37-38 55 Kč                           49,50 Kč                      13 Kč                           12,30 Kč                      

39-40 57 Kč                           51,30 Kč                      14 Kč                           12,80 Kč                      

41-42 59 Kč                           53,10 Kč                      14 Kč                           13,20 Kč                      

43-44 62 Kč                           55,80 Kč                      15 Kč                           13,90 Kč                      

45-46 64 Kč                           57,60 Kč                      16 Kč                           14,40 Kč                      

47-48 66 Kč                           59,40 Kč                      16 Kč                           14,80 Kč                      

49-50 69 Kč                           62,10 Kč                      17 Kč                           15,50 Kč                      

51-55 74 Kč                           66,60 Kč                      18 Kč                           16,60 Kč                      

56-60 80 Kč                           72,00 Kč                      20 Kč                           18,00 Kč                      

61-65 86 Kč                           77,40 Kč                      21 Kč                           19,30 Kč                      

66-70 91 Kč                           81,90 Kč                      22 Kč                           20,40 Kč                      

71-75 97 Kč                           87,30 Kč                      24 Kč                           21,80 Kč                      

76-80 103 Kč                         92,70 Kč                      25 Kč                           23,10 Kč                      

nad 80

Jednodenní síťové jízdné (jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky (Labe-Elbe pouze v papírové podobě)) ②

Hotovostní i elektronická platba Cena

140 Kč        

35 Kč          

170 Kč        

2+4                             (2 osoby bez omezení věku a  maximálně 4 děti do 15 let) 240 Kč        

Max. 5                        (maximálně 5 osob bez omezení věku) 360 Kč        

Labe-Elbe 1+2            (1 osoba bez omezení věku a maximálně 2 děti do 15 let, území DÚK+VVO) 300 Kč        

420 Kč        

Labe-Elbe Max. 5       (maximálně 5 osob bez omezení věku, území DÚK+VVO) 630 Kč        

② platí jeden den a do 04:00 hodin následujícího dne, čas zakoupení/aktivace musí předcházet času kontroly

Přepravné (jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky (jízdní kolo a Labe-Elbe pouze v papírové podobě))

Hotovostní i elektronická platba  Cena  

Spoluzavazadlo/pes            - 60 min 10 Kč          

Spoluzavazadlo/pes            - platí jeden den a do 04:00 hodin následujícího dne 20 Kč          

Jízdní kolo - nepřestupní     - platí pro 1 spoj 20 Kč          

Labe-Elbe jízdní kolo/pes    - platí jeden den a do 04:00 hodin následujícího dne, území DÚK a VVO 90 Kč          

Jednodenní síťové jízdné Euro-Nisa-Ticket (jízdní doklady pouze v papírové podobě) ②

Cena 

① Zlevněné a ZPT, ZTP/P:

Elektronická platba - úhrada DÚKapkou, BBK nebo elektronickou peněženkou

DÚKapka - mobilní aplikace pro nákup a používání jízdních dokladů, nabídka jízdních dokladů bude rozšiřována postupně

BBK - bezkontaktní bankovní karta (platební karta), podporují pouze někteří dopravci, platby bez zadání PIN pouze do 500 Kč

Elektronická peněženka - funkcionalita na bezkontaktní čipové kartě DÚK (BČK DÚK)

Časová                                                                             

platnost

45

min

60

min

90

min

120

min

Obyčejné

Obyčejné

Zlevněné a ZTP, ZTP/P ①

1+2                             (1 osoba bez omezení věku a maximálně 2 děti do 15 let)

Hotovostní i elektronická platba

Tarifní 

jednice

Labe-Elbe 2+4            (2 osoby bez omezení věku a  maximálně 4 děti do 15 let, území DÚK+VVO)        

Děti a mládež 6-18 let:   od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem 

………………………….…..nebo žákovským průkazem nebo studentským průkazem (ISIC)

Žáci a studenti 18-26:    .prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia (ISIC)

Senioři nad 65 let:        ...prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje 

………………………………..fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození

ZTP, ZTP/P:                  ….prokazování průkazem ZTP nebo ZTP/P

180

min

240

min

Cestující využijí jednodenní síťové jízdné 

Ceník byl rozšířen a přesunut na 4. stranu

bod 14.7 priloha 2.pdf k usnesení č. 045/16R/2021



Ceník DÚK Platnost od: 1. 7. 2021

Obyčejné Zlevněné ① Zvýhodněné
Zavazadlo 

pes
Obyčejné Zlevněné ① Zvýhodněné

Zavazadlo 

pes

101 Ústí nad Labem 20 Kč                        5 Kč              12 Kč            -       18,00 Kč       4,50 Kč 10,80 Kč       -       45 min

101 Ústí nad Labem 22 Kč                        ⑤   5 Kč 14 Kč             ⑤   10 Kč 19,80 Kč       4,50 Kč 12,60 Kč       ⑤   10 Kč 60 min

101 Ústí nad Labem 89 Kč                        22 Kč            42 Kč            -       80,10 Kč       19,80 Kč 37,80 Kč       -       1 den ②

Jednotlivé a jednodenní jízdné jednozónové v zóně 101 Ústí nad Labem

Obyčejné Zlevněné ① Zvýhodněné Obyčejné 
Zlevněné ① 

ZTP-ZTP/P ⑥
Zvýhodněné

Zavazadlo 

pes

101 Ústí nad Labem 22 Kč                        -       -       -       ⑤   25 Kč  ⑤   10 Kč ᶲ  25 Kč ⑤   10 Kč
60 min/                                                                                                              

ᶲ 90 min

101 Ústí nad Labem 89 Kč                        22 Kč            42 Kč            -       -       -       -       -       1 den ②

② platí od  data a času zakoupení/aktivace/označení/doručení do 04:00 hodin následujícího dne 

⑤ jízdenku lze využít pro přepravu do zón 121, 122 a 171, s výjimkou jízdenky zakoupené v Mobilní aplikaci DPmÚL

⑥ jízdenku lze využít pouze pro přepravu do zón 121, 122, 171

❼ prodej jízdenek ukončen k 31. 12. 2021

❿  při prodeji v jízdenkových automatech DPmÚL a na předprodejních místech DPmÚL jsou účtovány ceny jízdného jako při platbě hotovostí

⓫  Mobilní jízdní doklady DPmÚL jsou uznávány pouze na linkách MHD a PAD

Jednotlivé jízdné jednozónové v zóně 201 Most, 211 Komořany-Záluží, 221 Litvínov 

Hotovostní platba

(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Obyčejné Zlevněné ① Obyčejné Zlevněné ①

201 Most 17 Kč                        4 Kč              -       -       13,00 Kč       3,00 Kč         -       -       45 min

211 Komořany-Záluží 17 Kč                        4 Kč              -       -       13,00 Kč       3,00 Kč         -       -       45 min

221 Litvínov 17 Kč                        4 Kč              -       -       13,00 Kč       3,00 Kč         -       -       45 min

221 Litvínov -                                                                                              

201 Most
24 Kč                        6 Kč              -       -       20,00 Kč       5,00 Kč         -       -       90 min

221 Litvínov - 211 

Komořany-Záluží, 201 

Most - 211 Komořany-

Záluží

21 Kč                        5 Kč              -       -       17,00 Kč       4,00 Kč         -       -       60 min

Jednotlivé a 24hodinové jízdné jednozónové v zóně 301 Děčín

Hotovostní platba

(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Obyčejné Zlevněné ① Obyčejné Zlevněné ①

301 Děčín 22 Kč                        5 Kč              -       -       18,00 Kč       4,50 Kč         -       -       45 min

301 Děčín 66 Kč                        16 Kč            -       -       66,00 Kč       16,00 Kč       -       -       24 hod

Jednotlivé jízdné jednozónové v zóně 371 Varnsdorf

Zóna

Obyčejné Zlevněné ① Obyčejné Zlevněné ①

371 Varnsdorf 12 Kč                        3 Kč              -       -       10,80 Kč       2,70 Kč         -       -       15 min

371 Varnsdorf 15 Kč                        3 Kč              -       -       13,50 Kč       2,70 Kč         -       -       60 min

Jednotlivé a jednodenní jízdné jednozónové v zónách 401 Teplice a 461 Bílina

Obyčejné Zlevněné ① Obyčejné Zlevněné ①

401 Teplice 20 Kč                        5 Kč              -       -       18,00 Kč       4,50 Kč         -       -       45 min

401 Teplice 55 Kč                        13 Kč            -       -       49,50 Kč       12,30 Kč       -       -       1 den ②
461 Bílina 10 Kč                        2 Kč              -       -       9,00 Kč         1,80 Kč         -       -       45 min

② platí od zakoupení do 04:00 hodin následujícího dne

Jednotlivé jízdné jednozónové a relační v zónách 501 Chomutov a 511 Jirkov

Zóna                    
Hotovostní platba 

(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Elektronická platba

(jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky)

Obyčejné Zlevněné ① Obyčejné Zlevněné ①

501 Chomutov 19 Kč                        4 Kč              -       -       16,00 Kč       3,60 Kč         -       -       45 min

511 Jirkov 19 Kč                        4 Kč              -       -       16,00 Kč       3,60 Kč         -       -       45 min

501-511                                                                                                        

Chomutov-Jirkov
19 Kč                        4 Kč              -       -       16,00 Kč       3,60 Kč         -       -       45 min

501-511                                                                                                                         

Chomutov-Jirkov
22 Kč                        5 Kč              -       -       19,00 Kč       4,50 Kč         -       -       60 min

Jednotlivé jízdné jednozónové v zóně 661 Roudnice nad Labem

Hotovostní platba

(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Elektronická platba

(jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky)

Obyčejné Zlevněné ① Obyčejné Zlevněné ①

661 Roudnice nad 

Labem
10 Kč                        2 Kč              -       -       9,00 Kč         1,80 Kč         -       -       45 min

① Zlevněné a ZPT, ZTP/P:

Elektronická platba - úhrada DÚKapkou, BBK nebo elektronickou peněženkou

DÚKapka - mobilní aplikace pro nákup a používání jízdních dokladů, nabídka jízdních dokladů bude rozšiřována postupně

BBK - bezkontaktní bankovní karta (platební karta), podporují pouze někteří dopravci, platby bez zadání PIN pouze do 500 Kč

Elektronická peněženka - funkcionalita na bezkontaktní čipové kartě DÚK (BČK DÚK)

Mobilní jízdní doklady DPmÚL - SMS jízdenka, mobilní aplikace SEJF a Mobilní aplikace DPmÚL, informace podává pouze DPmÚL a.s. 

MHD - městská hromadná doprava, PAD - příměstská autobusová doprava

Zóna

Hotovostní platba

(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Elektronická platba

(jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky)

Časová

platnost 

Časová

platnost 

Časová

platnost 

Zóna

Časová

platnost 

Hotovostní platba

(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Elektronická platba

(jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky)

Elektronická platba

(jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky)

Časová

platnost 

Časová

platnost 

Zóna

Hotovostní platba                                                                                                          

(jízdní doklady pouze v papírové podobě)

Zóna

Hotovostní platba u řidiče MHD                                                                                                                                                                        

(cena jízdného s přírážkou dle SPP DPmÚL) ❼

Elektronická platba ❿

(jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky                                                                                                                                                               

nebo Mobilní aplikace DPmÚL ⓫) 

Mobilní jízdní doklady DPmÚL                                                                                                                             

(SMS jízdenka, mobilní aplikace SEJF) ⓫

Elektronická platba

(jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky)

Jednotlivé a jednodenní jízdné jednozónové v zóně 101 Ústí nad Labem

Časová                                                                                               

platnost 
Zóna

Zóna
Časová

platnost 

Děti a mládež 6-18 let:   od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem nebo žákovským průkazem nebo studentským 

………………………………. průkazem (ISIC)

Žáci a studenti 18-26:    .prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia (ISIC)

Senioři nad 65 let:        .prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, 

……………………….…....jméno a příjmení a datum narození

ZTP, ZTP/P:                  .. prokazování průkazem ZTP nebo ZTP/P



Ceník DÚK Platnost od: 1. 7. 2021

Časové jízdné

7 denní 30 denní 90 denní 365 denní

Obyčejné Obyčejné Obyčejné Zaměstnanecké

0-2 105 Kč             26 Kč               364 Kč             91 Kč               980 Kč             245 Kč             -       

3-4 120 Kč             30 Kč               416 Kč             104 Kč             1 120 Kč          280 Kč             -       

5-6 135 Kč             33 Kč               468 Kč             117 Kč             1 260 Kč          315 Kč             -       

7-8 158 Kč             39 Kč               546 Kč             136 Kč             1 470 Kč          367 Kč             -       

9-10 173 Kč             43 Kč               598 Kč             149 Kč             1 610 Kč          402 Kč             -       

11-12 188 Kč             47 Kč               650 Kč             162 Kč             1 750 Kč          437 Kč             -       

13-14 203 Kč             50 Kč               702 Kč             175 Kč             1 890 Kč          472 Kč             -       

15-16 225 Kč             56 Kč               780 Kč             195 Kč             2 100 Kč          525 Kč             -       

17-18 240 Kč             60 Kč               832 Kč             208 Kč             2 240 Kč          560 Kč             -       

19-20 255 Kč             63 Kč               884 Kč             221 Kč             2 380 Kč          595 Kč             -       

21-22 278 Kč             69 Kč               962 Kč             240 Kč             2 590 Kč          647 Kč             -       

23-24 293 Kč             73 Kč               1 014 Kč          253 Kč             2 730 Kč          682 Kč             -       

25-26 308 Kč             77 Kč               1 066 Kč          266 Kč             2 870 Kč          717 Kč             -       

27-28 323 Kč             80 Kč               1 118 Kč          279 Kč             3 010 Kč          752 Kč             -       

29-30 345 Kč             86 Kč               1 196 Kč          299 Kč             3 220 Kč          805 Kč             -       

31-32 360 Kč             90 Kč               1 248 Kč          312 Kč             3 360 Kč          840 Kč             -       

33-34 375 Kč             93 Kč               1 300 Kč          325 Kč             3 500 Kč          875 Kč             -       

35-36 398 Kč             99 Kč               1 378 Kč          344 Kč             3 710 Kč          927 Kč             -       

37-38 413 Kč             103 Kč             1 430 Kč          357 Kč             3 850 Kč          962 Kč             -       

39-40 428 Kč             107 Kč             1 482 Kč          370 Kč             3 990 Kč          997 Kč             -       

41-42 443 Kč             110 Kč             1 534 Kč          383 Kč             4 130 Kč          1 032 Kč          -       

43-44 465 Kč             116 Kč             1 612 Kč          403 Kč             4 340 Kč          1 085 Kč          -       

45-46 480 Kč             120 Kč             1 664 Kč          416 Kč             4 480 Kč          1 120 Kč          -       

47-48 495 Kč             123 Kč             1 716 Kč          429 Kč             4 620 Kč          1 155 Kč          -       

49-50 518 Kč             129 Kč             1 794 Kč          448 Kč             4 830 Kč          1 207 Kč          -       

nad 50 (síťové) 555 Kč             138 Kč             1 924 Kč          481 Kč             5 180 Kč          1 295 Kč          450 Kč             

Časové jízdné jednozónové a relační v zónách 101 Ústí nad Labem, 201 Most, 211 Komořany-Záluží,

221 Litvínov, 301 Děčín, 371 Varnsdorf,  401 Teplice, 461 Bílina, 501 Chomutov, 511 Jirkov, 661 Roudnice nad Labem

7 denní 30 denní 90 denní 365 denní

Zóna

Obyčejné Zlevněné ① Obyčejné Zlevněné ① Obyčejné Zlevněné ① Zaměstnanecké

101 Ústí n. L. ④ 160 Kč             40 Kč               565 Kč             141 Kč             1 500 Kč          375 Kč             285 Kč             

201 Most 120 Kč             30 Kč               400 Kč             100 Kč             1 080 Kč          270 Kč             200 Kč             

211 Komořany-Záluží 120 Kč             30 Kč               400 Kč             100 Kč             1 080 Kč          270 Kč             200 Kč             

221 Litvínov 120 Kč             30 Kč               400 Kč             100 Kč             1 080 Kč          270 Kč             200 Kč             

201 Most -                                                                                        

221 Litvínov
170 Kč             40 Kč               600 Kč             150 Kč             1 600 Kč          400 Kč             200 Kč             

211 Komořany-Záluží                                                                                                  

- 221 Litvínov
150 Kč             35 Kč               520 Kč             130 Kč             1 400 Kč          350 Kč             200 Kč             

201 Most -                                                                                                              

211 Komořany-Záluží
150 Kč             35 Kč               520 Kč             130 Kč             1 400 Kč          350 Kč             200 Kč             

301 Děčín ④ 149 Kč             37 Kč               541 Kč             135 Kč             1 423 Kč          355 Kč             276 Kč             

371 Varnsdorf 75 Kč               18 Kč               260 Kč             65 Kč               700 Kč             175 Kč             140 Kč             

401 Teplice 150 Kč             37 Kč               530 Kč             132 Kč             1 260 Kč          315 Kč             266 Kč             

461 Bílina 75 Kč               18 Kč               260 Kč             65 Kč               700 Kč             175 Kč             140 Kč             

501 Chomutov 165 Kč             38 Kč               572 Kč             132 Kč             1 540 Kč          377 Kč             293 Kč             

511 Jirkov 158 Kč             38 Kč               546 Kč             132 Kč             1 470 Kč          367 Kč             293 Kč             

501 Chomutov -                                                                                                                 

511 Jirkov
165 Kč             38 Kč               572 Kč             132 Kč             1 540 Kč          377 Kč             293 Kč             

661 Roudnice nad 

Labem
75 Kč               18 Kč               260 Kč             65 Kč               700 Kč             175 Kč             140 Kč             

① Zlevněné:

Elektronická platba - úhrada DÚKapkou, BBK nebo elektronickou peněženkou

DÚKapka - mobilní aplikace pro nákup a používání jízdních dokladů, nabídka jízdních dokladů bude rozšiřována postupně

BBK - bezkontaktní bankovní karta (platební karta), podporují pouze někteří dopravci, platby bez zadání PIN pouze do 500 Kč

Elektronická peněženka - funkcionalita na bezkontaktní čipové kartě DÚK (BČK DÚK)

MHD - městská hromadná doprava, MAD - městská autobusová doprava, PAD - příměstská autobusová doprava

Žáci a studenti 18-26:    .prokázání platným žákovským nebo studentským průkazem denního nebo prezenčního studia (ISIC)

Senioři nad 65 let:        ..prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo 

……………………….……..digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození

Tarifní jednice

Zlevněné ① Zlevněné ① Zlevněné ①

Hotovostní i elektronická platba                                             

(jízdní doklady v papírové podobě                                   

i na bázi BČK DÚK a DÚKapky)

Hotovostní i elektronická platba                                             

(jízdní doklady v papírové podobě                                   

i na bázi BČK DÚK a DÚKapky)

Hotovostní i elektronická platba                                             

(jízdní doklady v papírové podobě                                   

i na bázi BČK DÚK a DÚKapky)

④ pro zónu 101 Ústí n. L. lze zakoupit i na bázi BBK (uznáváno pouze na linkách MHD) a v mobilní aplikaci SEJF nebo od data vyhlášení na 

.............................www.dpmul.cz v Mobilní aplikaci DPmÚL (uznáváno pouze na linkách MHD a PAD). Informace podává pouze DPmÚL a.s.                                                                                                                                                                                     

.....pro zónu 301 Děčín lze ukládat též na BBK a Děčínskou kartu (uznáváno pouze na linkách MAD). Informace podává pouze DPMD, a.s.

Hotovostní i elektronická platba                                             

(jízdní doklady v papírové podobě                                   

i na bázi BČK DÚK a DÚKapky)

Hotovostní i elektronická platba                                             

(jízdní doklady v papírové podobě                                   

i na bázi BČK DÚK a DÚKapky)

Hotovostní i elektronická platba                                             

(jízdní doklady v papírové podobě                                   

i na bázi BČK DÚK a DÚKapky)

Děti a mládež 6-18 let:   od 15 let prokazování úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem nebo žákovským průkazem 

………………………….…..nebo studentským průkazem (ISIC)



Ceník DÚK Platnost od: 1. 7. 2021

Ostatní časové jízdné jednozónové v zóně 101 Ústí nad Labem

105 Kč        

135 Kč        

310 Kč        

370 Kč        

110 Kč        

805 Kč        

970 Kč        

2 800 Kč     

3 990 Kč     

0 Kč 

0 Kč 

⑬ lze zakoupit pouze na bázi BBK

⑭ lze zakoupit pouze na bázi BBK nebo BČK DÚK

Ostatní časové jízdné jednozónové v zóně 201 Most

4 000 Kč     

1 000 Kč     

Ostatní časové jízdné jednozónové v zóně 221 Litvínov

4 000 Kč     

1 000 Kč     

Ostatní časové jízdné relační v zónách 201 Most - 211 Komořany-Záluží,

201 Most - 221 Litvínov, 201 Most - 211 Komořany-Záluží

365 denní obyčejná (relace 201-221) 6 000 Kč     

365 denní zlevněná (relace 201-221) 1 500 Kč     

365 denní obyčejná (relace 211-221) 5 000 Kč     

1 250 Kč     

5 000 Kč     

1 250 Kč     

Ostatní časové jízdné jednozónové v zóně 401 Teplice

7 denní seniorská 60-65 130 Kč        

30 denní seniorská 60-65 440 Kč        

90 denní seniorská 60-65 1 020 Kč     

90 denní pro Městskou policii Teplice, Policie ČR OŘ Teplice 1 100 Kč     

90 denní pro přepravu psa 760 Kč        

365 denní seniorská 70+  1 100 Kč     

365 denní zlevněná pro členy Svazu bojovníku za svobodu,

Konfederace politických  vězňů a Svazu PTP

365 denní přenosné pro Městskou policii Teplice 830 Kč        

Ostatní časové jízdné relační v zónách 501 Chomutov - 511 Jirkov ④

7 denní seniorská SD 30 Kč          

30 denní seniorská SD 100 Kč        

90 denní seniorská SD 285 Kč        

365 denní seniorská SD 1 000 Kč     

④ lze ukládat též na původní kartu BUS KARTA. Bližší informace podává pouze DPCHJ, a. s.

Jednodenní síťové jízdné Euro-Nisa-Ticket (jízdní doklady pouze v papírové podobě) ②

Cena 

260 Kč   

390 Kč   

Pro 3 osoby                       (3 osoby bez omezení věku a maximálně 2 děti do 15 let) 430 Kč   

Pro 4 osoby                       (4 osoby bez omezení věku a maximálně 2 děti do 15 let) 470 Kč   

Pro 5 osob                         (5 osob bez omezení věku a maximálně 2 děti do 15 let) 510 Kč   

90 Kč     

② platí jeden den a do 04:00 hodin následujícího dne, čas zakoupení musí předcházet času kontroly

Elektronická platba - úhrada BBK nebo elektronickou peněženkou (pro úhradu jízdních dokladů na této straně nelze použít DÚKapku)

BBK - bezkontaktní bankovní karta (platební karta), podporují pouze někteří dopravci, platby bez zadání PIN pouze do 500 Kč

Elektronická peněženka - funkcionalita na bezkontaktní čipové kartě DÚK (BČK DÚK)

MHD - městská hromadná doprava, PAD - příměstská autobusová doprava

7 denní zvýhodněné - D (pro důchodce -65) ⑫

Vydává pouze DPmÚL a.s.                                                                 

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Jízdenky na bázi BBK                                                                    

(uznáváno pouze na linkách MHD),                                                                                    

nebo v mobilní aplikaci SEJF                                                                                                                              

a v Mobilní aplikaci DPmÚL                                                                                                 

(uznáváno pouze na linkách MHD a PAD)                                                                                                                                                                                      

-                                                                                                                                  

Informace podává pouze DPmÚL a.s. 

7 denní zvýhodněné - J (pro osobu přepravující dítě do věku 3 let) ⑫

30 denní zvýhodněné - D (pro důchodce -65) ⑫

30 denní zvýhodněné - J (pro osobu přepravující dítě do věku 3 let) ⑫

30 denní zvýhodněné - N (pro osoby omezené na svéprávnosti) ⑬

90 denní zvýhodněné - D (pro důchodce -65) ⑫

90 denní zvýhodněné - J (pro osobu přepravující dítě do věku 3 let) ⑫

180 denní obyčejné nad 18 let ⑫

365 denní obyčejné nad 18 let ⑫

Hotovostní i elektronická platba                                                                                                                                                                                                                                                                      

(jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)

365 denní pro bezplatnou přepravu ⑭

1825 denní pro bezplatnou přepravu ⑭

365 denní obyčejné nad 18 let Hotovostní i elektronická platba                                                                                                                                       

(jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)365 denní zlevněné

365 denní obyčejné nad 18 let Hotovostní i elektronická platba                                                                                                                                                               

(jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)365 denní zlevněné

Hotovostní i elektronická platba                                                                                                                                                                                          

(jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)365 denní zlevněná (relace 211-201)

365 denní obyčejná (relace 201-211)

365 denní zlevněná (relace 201-211)

⑫ lze zakoupit na bázi BBK, BČK DÚK, v mobilní aplikaci SEJF a od data vyhlášení na www.dpmul.cz v Mobilní aplikaci DPmÚL 

Jízdní kolo/pes

500 Kč        

Hotovostní i elektronická platba                                                                                                                                                                                                                                                       

(jízdní doklady pouze na bázi BČK DÚK)

Hotovostní i elektronická platba

Pro 1 osobu                       (1 osoba bez omezení věku a maximálně 2 děti do 15 let)

Pro 2 osoby                       (2 osoby bez omezení věku a maximálně 2 děti do 15 let)



Ceník DÚK + VVO ⑧ Platnost od: 1. 7. 2021 do: 31. 7. 2021 .

Jednotlivé jízdné

Z tarifu DÚK Do tarifu VVO

Altenberg (63) 46 Kč 35 Kč

Dippoldiswalde (60)

Bad Gottleuba (71)

Freital (61)

Pirna (70)

Dresden (10)

Verbundraum

Altenberg (63) 34 Kč 30 Kč

Dippoldiswalde (60)

Bad Gottleuba (71)

Freital (61)

Pirna (70)

Dresden (10)

Verbundraum

Altenberg (63) 27 Kč 26 Kč

Dippoldiswalde (60)

Bad Gottleuba (71)

Freital (61)

Pirna (70)

Dresden (10)

Verbundraum

Jednotlivé jízdné

Z tarifu VVO Do tarifu DÚK

Teplice (401) 4,60 € 3,20 €

Dubí (421) 3,90 € 2,80 €

Dubí/Cínovec (423) 3,40 € 2,30 €

Teplice (401) 6,70 € 4,60 €

Dubí (421) 6,00 € 4,20 €

Dubí/Cínovec (423) 5,50 € 3,70 €

Teplice (401) 9,00 € 6,10 €

Dubí (421) 8,30 € 5,70 €

Dubí/Cínovec (423) 7,80 € 5,20 €

Teplice (401) 11,20 € 7,50 €

Dubí (421) 10,50 € 7,10 €

Dubí/Cínovec (423) 10,00 € 6,60 €

⑧ prodej pouze na lince 398 a 360, jízdní doklady pouze v papírové podobě,

…..směr VVO prodej pouze v Kč, směr DÚK prodej v EUR

Obyčejné                                                                  

nad 15 let
Dítě 6-15 let

T
e

p
li

c
e

 (
4

0
1

)

107 Kč 88 Kč

120 Kč 100 Kč

142 Kč 110 Kč

D
u

b
í 

(4
2

1
) 97 Kč 87 Kč

110 Kč 98 Kč

132 Kč 107 Kč

Dresden (10) 

Verbundraum

D
u

b
í/

C
ín

o
v

e
c

 

(4
2

3
)

88 Kč 78 Kč

101 Kč 90 Kč

125 Kč 101 Kč

Obyčejné                                                                         

nad 15 let
Dítě 6-15 let

Altenberg (63)

Dippoldiswalde (60)                                                           

Bad Gottleuba (71)

Freital (61)        Pirna 

(70)



Ceník DÚK + VVO ⑧ Platnost od: 1. 8. 2021 .

Jednotlivé jízdné

Z tarifu DÚK Do tarifu VVO

Altenberg (63) 47 Kč 35 Kč

Dippoldiswalde (60)

Bad Gottleuba (71)

Freital (61)

Pirna (70)

Dresden (10)

Verbundraum

Altenberg (63) 34 Kč 30 Kč

Dippoldiswalde (60)

Bad Gottleuba (71)

Freital (61)

Pirna (70)

Dresden (10)

Verbundraum

Altenberg (63) 28 Kč 26 Kč

Dippoldiswalde (60)

Bad Gottleuba (71)

Freital (61)

Pirna (70)

Dresden (10)

Verbundraum

Jednotlivé jízdné

Z tarifu VVO Do tarifu DÚK

Teplice (401) 4,70 € 3,20 €

Dubí (421) 3,90 € 2,80 €

Dubí/Cínovec (423) 3,50 € 2,30 €

Teplice (401) 6,70 € 4,60 €

Dubí (421) 6,00 € 4,20 €

Dubí/Cínovec (423) 5,50 € 3,70 €

Teplice (401) 9,00 € 6,10 €

Dubí (421) 8,30 € 5,70 €

Dubí/Cínovec (423) 7,80 € 5,20 €

Teplice (401) 11,20 € 7,50 €

Dubí (421) 10,50 € 7,10 €

Dubí/Cínovec (423) 10,00 € 6,60 €

⑧ prodej pouze na lince 398 a 360, jízdní doklady pouze v papírové podobě,

…..směr VVO prodej pouze v Kč, směr DÚK prodej v EUR

Obyčejné                                                                  

nad 15 let
Dítě 6-15 let

T
e

p
li

c
e

 (
4

0
1

)

107 Kč 88 Kč

120 Kč 100 Kč

142 Kč 110 Kč

D
u

b
í 

(4
2

1
) 97 Kč 87 Kč

110 Kč 98 Kč

132 Kč 107 Kč

Dresden (10) 

Verbundraum

D
u

b
í/

C
ín

o
v

e
c

 

(4
2

3
)

88 Kč 78 Kč

101 Kč 90 Kč

125 Kč 101 Kč

Obyčejné                                                                         

nad 15 let
Dítě 6-15 let

Altenberg (63)

Dippoldiswalde (60)                                                           

Bad Gottleuba (71)

Freital (61)        Pirna 

(70)



Ceník DÚK + VVO ⑧ Platnost od: 1. 7. 2021 do: 31. 7. 2021

Týdenní  jízdné Týdenní  jízdné

Z tarifu DÚK Do tarifu VVO Z tarifu VVO Do tarifu DÚK

Altenberg (63) 708 Kč 423 Kč Teplice (401) 26,20 € 15,70 €

Dippoldiswalde (60) Dubí (421) 23,50 € 15,00 €

Bad Gottleuba (71) Dubí/Cínovec (423) 21,50 € 14,50 €

Freital (61) Teplice (401) 40,80 € 26,60 €

Pirna (70) Dubí (421) 38,10 € 25,90 €

Dresden (10) Dubí/Cínovec (423) 36,10 € 25,40 €

Verbundraum Teplice (401) 56,90 € 38,70 €

Altenberg (63) 633 Kč 404 Kč Dubí (421) 54,20 € 38,00 €

Dippoldiswalde (60) Dubí/Cínovec (423) 52,20 € 37,50 €

Bad Gottleuba (71) Teplice (401) 72,40 € 50,20 €

Freital (61) Dubí (421) 69,70 € 49,50 €

Pirna (70) Dubí/Cínovec (423) 67,70 € 49,00 €

Dresden (10)

Verbundraum

Altenberg (63) 581 Kč 391 Kč

Dippoldiswalde (60)

Bad Gottleuba (71)

Freital (61)

Pirna (70)

Dresden (10)

Verbundraum

Měsíční  jízdné Měsíční  jízdné

Z tarifu DÚK Do tarifu VVO Z tarifu VVO Do tarifu DÚK

Altenberg (63) 2 157 Kč 1 232 Kč Teplice (401) 79,90 € 45,60 €

Dippoldiswalde (60) Dubí (421) 70,30 € 43,20 €

Bad Gottleuba (71) Dubí/Cínovec (423) 63,50 € 41,50 €

Freital (61) Teplice (401) 121,90 € 77,00 €

Pirna (70) Dubí (421) 112,30 € 74,60 €

Dresden (10) Dubí/Cínovec (423) 105,50 € 72,90 €

Verbundraum Teplice (401) 167,80 € 111,30 €

Altenberg (63) 1 897 Kč 1 167 Kč Dubí (421) 158,20 € 108,90 €

Dippoldiswalde (60) Dubí/Cínovec (423) 151,40 € 107,20 €

Bad Gottleuba (71) Teplice (401) 212,60 € 145,00 €

Freital (61) Dubí (421) 203,00 € 142,60 €

Pirna (70) Dubí/Cínovec (423) 196,20 € 140,90 €

Dresden (10)

Verbundraum

Altenberg (63) 1 715 Kč 1 121 Kč

Dippoldiswalde (60)

Bad Gottleuba (71)

Freital (61)

Pirna (70)

Dresden (10)

Verbundraum

⑧ prodej pouze na lince 398 a 360, jízdní doklady pouze v papírové podobě,

…..směr VVO prodej pouze v Kč, směr DÚK prodej v EUR

Obyčejné                                                                

nad 15 let
Dítě 6-15 let

Obyčejné                                                                                    

nad 15 let
Dítě 6-15 let

T
e

p
li

c
e
 (

4
0
1
) Altenberg (63)

1 103 Kč 718 Kč

1 537 Kč 1 044 Kč Dippoldiswalde (60) 

Bad Gottleuba (71)

1 956 Kč 1 355 Kč

Freital (61)                                                               

Pirna (70)

D
u

b
í 

(4
2
1
) 1 028 Kč 699 Kč

Dresden (10) 

Verbundraum1 462 Kč 1 025 Kč

1 881 Kč 1 336 Kč

D
u

b
í/

C
ín

o
v

e
c
 

(4
2
3
)

976 Kč 686 Kč

1 410 Kč 1 012 Kč

1 829 Kč 1 323 Kč

Obyčejné                                                                                               

nad 15 let
Dítě 6-15 let

Obyčejné                                                                                                    

nad 15 let
Dítě 6-15 let

T
e

p
li

c
e
 (

4
0
1
) Altenberg (63)

3 291 Kč 2 080 Kč

4 530 Kč 3 006 Kč Dippoldiswalde (60) 

Bad Gottleuba (71)

5 740 Kč 3 916 Kč

Freital (61)                                                                                        

Pirna (70)

D
u

b
í 

(4
2
1
) 3 031 Kč 2 015 Kč

Dresden (10) 

Verbundraum4 270 Kč 2 941 Kč

5 480 Kč 3 851 Kč

D
u

b
í/

C
ín

o
v

e
c
 

(4
2
3
)

2 849 Kč 1 969 Kč

4 088 Kč 2 895 Kč

5 298 Kč 3 805 Kč



Ceník DÚK + VVO ⑧ Platnost od: 1. 8. 2021

Týdenní  jízdné Týdenní  jízdné

Z tarifu DÚK Do tarifu VVO Z tarifu VVO Do tarifu DÚK

Altenberg (63) 723 Kč 427 Kč Teplice (401) 26,80 € 15,80 €

Dippoldiswalde (60) Dubí (421) 23,80 € 15,00 €

Bad Gottleuba (71) Dubí/Cínovec (423) 21,80 € 14,60 €

Freital (61) Teplice (401) 41,40 € 26,70 €

Pirna (70) Dubí (421) 38,40 € 25,90 €

Dresden (10) Dubí/Cínovec (423) 36,40 € 25,50 €

Verbundraum Teplice (401) 57,50 € 38,80 €

Altenberg (63) 641 Kč 406 Kč Dubí (421) 54,50 € 38,00 €

Dippoldiswalde (60) Dubí/Cínovec (423) 52,50 € 37,60 €

Bad Gottleuba (71) Teplice (401) 73,00 € 50,30 €

Freital (61) Dubí (421) 70,00 € 49,50 €

Pirna (70) Dubí/Cínovec (423) 68,00 € 49,10 €

Dresden (10)

Verbundraum

Altenberg (63) 588 Kč 393 Kč

Dippoldiswalde (60)

Bad Gottleuba (71)

Freital (61)

Pirna (70)

Dresden (10)

Verbundraum

Měsíční  jízdné Měsíční  jízdné

Z tarifu DÚK Do tarifu VVO Z tarifu VVO Do tarifu DÚK

Altenberg (63) 2 209 Kč 1 245 Kč Teplice (401) 81,80 € 46,10 €

Dippoldiswalde (60) Dubí (421) 71,20 € 43,40 €

Bad Gottleuba (71) Dubí/Cínovec (423) 64,50 € 41,80 €

Freital (61) Teplice (401) 123,80 € 77,50 €

Pirna (70) Dubí (421) 113,20 € 74,80 €

Dresden (10) Dubí/Cínovec (423) 106,50 € 73,20 €

Verbundraum Teplice (401) 169,70 € 111,80 €

Altenberg (63) 1 923 Kč 1 173 Kč Dubí (421) 159,10 € 109,10 €

Dippoldiswalde (60) Dubí/Cínovec (423) 152,40 € 107,50 €

Bad Gottleuba (71) Teplice (401) 214,50 € 145,50 €

Freital (61) Dubí (421) 203,90 € 142,80 €

Pirna (70) Dubí/Cínovec (423) 197,20 € 141,20 €

Dresden (10)

Verbundraum

Altenberg (63) 1 741 Kč 1 128 Kč

Dippoldiswalde (60)

Bad Gottleuba (71)

Freital (61)

Pirna (70)

Dresden (10)

Verbundraum

⑧ prodej pouze na lince 398 a 360, jízdní doklady pouze v papírové podobě,

…..směr VVO prodej pouze v Kč, směr DÚK prodej v EUR

Obyčejné                                                                

nad 15 let
Dítě 6-15 let

Obyčejné                                                                                    

nad 15 let
Dítě 6-15 let

T
e

p
li

c
e
 (

4
0
1
) Altenberg (63)

1 118 Kč 722 Kč

1 552 Kč 1 048 Kč Dippoldiswalde (60) 

Bad Gottleuba (71)

1 971 Kč 1 359 Kč

Freital (61)                                                               

Pirna (70)

D
u

b
í 

(4
2
1
) 1 036 Kč 701 Kč

Dresden (10) 

Verbundraum1 470 Kč 1 027 Kč

1 889 Kč 1 338 Kč

D
u

b
í/

C
ín

o
v

e
c
 

(4
2
3
)

983 Kč 688 Kč

1 417 Kč 1 014 Kč

1 836 Kč 1 325 Kč

Obyčejné                                                                                               

nad 15 let
Dítě 6-15 let

Obyčejné                                                                                                    

nad 15 let
Dítě 6-15 let

T
e

p
li

c
e
 (

4
0
1
) Altenberg (63)

3 343 Kč 2 093 Kč

4 582 Kč 3 019 Kč Dippoldiswalde (60) 

Bad Gottleuba (71)

5 792 Kč 3 929 Kč

Freital (61)                                                                                        

Pirna (70)

D
u

b
í 

(4
2
1
) 3 057 Kč 2 021 Kč

Dresden (10) 

Verbundraum4 296 Kč 2 947 Kč

5 506 Kč 3 857 Kč

D
u

b
í/

C
ín

o
v

e
c
 

(4
2
3
)

2 875 Kč 1 976 Kč

4 114 Kč 2 902 Kč

5 324 Kč 3 812 Kč



Ceník DÚK + VMS ⑧ Platnost od: 1. 7. 2021 .

Jednotlivé jízdné

Z tarifu DÚK Do tarifu VMS

Reitzenhain (33) 40 Kč 20 Kč

Marienberg (26, 64) 50 Kč 25 Kč

Reitzenhain (33) 32 Kč 16 Kč

Marienberg (26, 64) 40 Kč 20 Kč

Reitzenhain (33) 24 Kč 12 Kč

Marienberg (26, 64) 30 Kč 15 Kč

Jednotlivé jízdné

Z tarifu VMS Do tarifu DÚK

Hora Sv. Šebestiána 

(524)
4,00 € 2,70 €

Křimov (521) 4,00 € 2,70 €

Chomutov (501) 5,70 € 3,80 €

Hora Sv. Šebestiána 

(524)
4,00 € 2,70 €

Křimov (521) 4,00 € 2,70 €

Chomutov (501) 5,70 € 3,80 €

Další uznávané jízdní doklady DÚK+VMS na lince 588
Síťové jízdné DÚK (jízdní doklady v papírové podobě i na bázi BČK DÚK)

Síťové jízdné VMS

⑧ prodej pouze na lince 588, jízdní doklady pouze v papírové podobě,

.....směr VMS prodej pouze v Kč, směr DÚK prodej v EUR

Marienberg (26, 64)

Reitzenhain (33)

Obyčejné                                                                  

nad 15 let
Dítě 6-15 let

C
h

o
m

u
to

v
 

(5
0

1
)

K
ři

m
o

v
 (

5
2

1
)

H
o

ra
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v
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Š
e

b
e

s
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á
n
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(5
2

4
)

Obyčejné                                                                         

nad 15 let
Dítě 6-15 let
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Úvod 

Tyto smluvní přepravní podmínky integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje 
(dále jen „SPP DÚK“) platí u dopravců uvedených v příloze č. 1 těchto SPP DÚK (dále jen 
„Dopravce“ nebo „Dopravci“) na linkách integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého 
kraje (dále jen „DÚK“) uvedených v příloze č. 2 těchto SPP DÚK.  

Koordinátorem DÚK je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02. 

čl. 1. Použití těchto podmínek 

1.1 Dopravci vyhlašují tyto SPP DÚK v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 
v platném znění, v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, a dle 
vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, 
v platném znění (dále jen „Přepravní řád“) a v souladu se zákonem č. 114/1995, o 
vnitrozemské plavbě, v platném znění. 

1.2 SPP DÚK platí pro přepravu osob, jejich zavazadel a živých zvířat ve veřejné silniční osobní 
dopravě a ve veřejné drážní osobní dopravě provozované v rámci DÚK zúčastněnými 
Dopravci a stanovují podmínky pro vznik přepravní smlouvy, podmínky přepravy, práva, 
povinnosti a odpovědnost cestujících a Dopravců zapojených v DÚK.  

1.3 Bližší způsob a postup při uplatňování cen a určených podmínek stanovuje Tarif Dopravy 
Ústeckého kraje (dále jen „Tarif DÚK“). 

čl. 2. Základní pojmy 

DÚK je integrovaný dopravní systém Dopravy Ústeckého Kraje provozovaný na území definovaném 
tarifními zónami. 

SPP jsou smluvní přepravní podmínky 

Tarif DÚK stanovuje výši jízdného a přepravného, způsob nabytí a platnost jízdních dokladů 
a způsob jejich použití. 

Dopravní karta DÚK (též DK DÚK nebo BČK DÚK) je bezkontaktní čipová karta sloužící jako nosič 
elektronických jízdenek a elektronických peněz v DÚK. 

DÚKapka je mobilní aplikace, umožňující nákup a použití elektronických jízdních dokladů DÚK 
prostřednictvím mobilního zařízení, jako je telefon, tablet nebo obdobné zařízení s přístupem 
k internetu (v textu je název DÚKapka skloňován). Podmínky jejího užívání jsou stanoveny 
obchodními podmínkami v příloze č. 5 Tarifu DÚK. Cena jízdních dokladů zakoupených 
prostřednictvím DÚKapky odpovídá ceně elektronické platby dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného 
v příloze č. 1 Tarifu DÚK. 

Mobilní jízdenky DPmÚL jsou elektronické jízdenky na bázi SMS jízdenky, mobilní aplikace SEJF 
a mobilní aplikace DPmÚL. Jsou uznávány pouze v zóně 101 Ústí n. L. na linkách MHD a PAD. 
Informace podává pouze DPmÚL. Podmínky pro jejich výdej a platnost jsou uvedeny v příloze č. 4 
Tarifu DÚK. 

Příjmový doklad je potvrzení o uskutečněné platbě za jízdenku uloženou na BČK DÚK nebo 
o vkladu elektronických peněz do elektronické peněženky uložené na BČK DÚK. Příjmový doklad 
o zaplacení není jízdním dokladem. Jako jízdenka slouží elektronický zápis na BČK DÚK, kterým se 
cestující při případné kontrole musí prokázat (jízdní doklad na bázi BČK DÚK). 

Pověřená osoba je zaměstnanec dopravce nebo Ústeckého kraje, který se prokáže identifikačním 
štítkem, kontrolním odznakem nebo průkazem Dopravce nebo Ústeckého kraje. 

MHD je městská hromadná doprava. V rámci Tarifu DÚK a SPP DÚK je jako MHD označována 
městská autobusová a městská trolejbusová doprava. 

MAD Děčín je městská autobusová doprava Děčín. 

DPMD je Dopravní podnik města Děčína, a.s., provozovatel linek MAD Děčín.  

BBK je bezkontaktní bankovní karta (kreditní nebo debetní platební karta a to i emulovaná do 



 
Strana 3 z 22 

 

mobilních telefonů, hodinek apod.). BBK je možné použít na linkách MAD Děčín dopravce DPMD 
v souladu s dokumentem  „Všeobecné obchodní podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních 
bankovních karet určených pro odbavení ve vozidlech Dopravního podniku města Děčína, a. s.“, 
linkách MHD v Chomutově a Jirkově dopravce DPCHJ v souladu s dokumentem „Všeobecné 
obchodní podmínky pro vydávání a užívání bezkontaktních bankovních karet určených pro odbavení 
ve vozidlech Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s.“ a na linkách MHD Ústí n. L. 
dopravce DPmÚL v souladu s dokumentem  „Všeobecné obchodní podmínky užívání bezkontaktní 
platební karty na linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.“. Při 
platbách jízdného prostřednictvím BBK je cena jízdného rovna ceně odpovídající  elektronické 
platbě dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK. Při platbě prostřednictvím 
BBK ve vozidlech je vydán papírový jízdní doklad (mimo použití BBK v režimu Check in/Check out 
a jako identifikátoru k elektronické časové jízdence).    

DPCHJ je Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s., provozovatel linek MHD zajišťujících 
dopravní obslužnost obcí: Chomutov, Jirkov, Černovice, Droužkovice, Spořice, Údlice, Otvice a 
Březno. 

DPmML je DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova a. s., provozovatel linek MHD zajišťujících 
dopravní obslužnost obcí Mostu, Litvínova a přilehlých obcí, na kterých jsou uznávány pouze 
integrované papírové doklady DÚKintegrované jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi 
DÚKapky (nevydává a neuznává jízdní doklady na bázi BČK DÚK a nepoužívá elektronickou 
peněženku na BČK DÚK). 

BUS KARTA je bezkontaktní čipová karta, vydávaná dopravcem DPCHJ před zapojením do DÚK. 
BUS KARTU je možné použít pouze na linkách MHD dopravce DPCHJ v souladu s „Obchodními 
podmínkami pro vydání a užívání bezkontaktní čipové karty“ ve vozidlech DPCHJ a. s. Při platbách 
jízdného z BUS KARTY je cena jízdného rovna ceně jako v případě platby z elektronické peněženky 
BČK DÚK dle Ceníku jízdného DÚK uvedeného v příloze č. 1 Tarifu DÚK. 

Děčínská karta je bezkontaktní platební karta ve formě „stickeru“, vydávaná dopravcem DPMD a 
Statutárním městem Děčín.  Děčínská karta má stejné vlastnosti jako BBK. 

PAD je příměstská autobusová doprava, linky uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK s označením 401 až 
899. 

ČD jsou České dráhy a. s., které jsou integrovány do DÚK, Na železničních regionálních linkách ČD 
uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je přednostně vydáván i uznáván tarif DÚK, tarif ČD je zde 
vydáván i uznáván; na železničních dálkových linkách ČD uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK  je 
vydáván i uznáván tarif DÚK (v definovaných úsecích) a vydáván i uznáván tarif ČD; pro cesty mimo 
DÚK je vydáván i uznáván tarif ČD na celou zamýšlenou trasu ve spojích ČD. 

GW Train je GW Train Regio, a.s., která je integrována do DÚK, uznává a vydává jízdní doklady 
DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a nabíjí elektronické peněženky na BČK DÚK. Nevydává 
vlastní BČK DÚK a v případě cesty mimo Ústecký kraj bude přednostně nabízen tarif a SPP GW 
Train. Na linkách GW Train uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván také tarif a SPP GW 
Train. 

ARRIVA vlaky je ARRIVA vlaky s.r.o., která je integrována do DÚK, uznává a vydává jízdní doklady 
DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a nabíjí elektronické peněženky na BČK DÚK. Nevydává 
vlastní BČK DÚK a v případě cesty mimo Ústecký kraj bude přednostně nabízen tarif a SPP ARRIVA 
vlaky. Na linkách ARRIVA vlaky uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván také tarif a SPP 
ARRIVA vlaky. 

PID je Pražská integrovaná doprava, jejíž vybrané linky uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK jsou 
integrovány do DÚK. a uznávajíJsou zde uznávány pouze integrované jízdní doklady DÚK 
v papírové podobě i na bázi DÚKapky integrované papírové doklady DÚK (nevydávají a 
neuznávajínejsou zde uznávány jízdní doklady na bázi BČK DÚK a nepoužívají nelze použít 
elektronickou peněženku na BČK DÚK). Na linkách PID uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je 
uznáván tarif DÚK s výjimkou bezplatných přeprav, platí však tarif PID a SPP PID. Na vybraných 
linkách DÚK uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK je uznáván tarif PID s výjimkou bezplatných přeprav, 
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platí však tarif DÚK a SPP DÚK. 

Länderbahn je Die Länderbahn GmbH DLB, železniční dopravce, na jehož lince L7 (specifikovaný 
úsek), uvedená též v příloze č. 2 SPP DÚK je kromě tarifu DÚK vydáván a uznáván také tarif Trilex.  

VVO je dopravní svaz Horního Polabí sdružující dopravce v části německé spolkové země Sasko (s 
centrem ve městě Drážďany). 

Tarif DÚK + VVO je tarif, který je v prodeji na linkách uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK a nabízí 
se jen z vybraných zón DÚK do vybraných zón VVO, nebo naopak. Tento jízdní doklad se řídí 
tarifem a SPP DÚK na území Ústeckého kraje nebo tarifem VVO na území VVO. Na území DÚK 
i VVO se nabízí tyto jízdní doklady: jízdenka pro jednotlivou jízdu, 7denní či 30denní jízdní doklad. 
Vyjmenované jízdní doklady jsou pouze papírové, integrované. 

VMS je dopravní svaz Střední Sasko sdružující dopravce v části německé spolkové země Sasko (s 
centrem ve městě Chemnitz). 

 

Tarif DÚK + VMS je tarif, který je v prodeji na linkách uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK a nabízí 
se jen z vybraných zón DÚK do vybraných zón VMS, nebo naopak. Tento jízdní doklad se řídí 
tarifem a SPP DÚK na území Ústeckého kraje nebo tarifem VMS na území VMS. Na území DÚK 
i VMS se nabízí tyto jízdní doklady: jízdenka pro jednotlivou jízdu. Jízdní doklady jsou pouze 
papírové. Na území DÚK jsou integrované a na území VMS platí pouze na lince 588. 

DPmÚL je Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., provozovatel linek MHD v Ústí nad Labem 
a příměstských linek do Chlumce, Přestanova a Dolních Zálezel. Na linkách MHD Ústí nad Labem 
a na linkách do Chlumce, Přestanova a Dolních Zálezel s přepravou dle Tarifu DÚK a SPP DPmÚL 
tohoto provozovatele jsou uznávány integrované jízdní doklady vydané v souladu s tímto Tarifem 
DÚK a platné dle SPP DÚK. Na linkách PAD uvedených v příloze č. 2 SPP DÚK jsou uznávány též 
částečně integrované mobilní jízdenky DPmÚL. 

SPP DPmÚL jsou Smluvní přepravní podmínky Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. 
a platí na linkách městské hromadné dopravy provozované tímto dopravcem. 

Ve smyslu těchto SPP DÚK je vozidlem jakýkoliv dopravní prostředek používaný dopravci DÚK 
k zajištění přepravy osob, jejich zavazadel a živých zvířat na linkách uvedených v příloze č. 2 SPP 
DÚK, tedy i plavidlo na lodní lince uvedené v příloze č. 2 SPP DÚK. 

čl. 3. Vznik a plnění přepravní smlouvy  

3.1 Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vzniká mezi Dopravci zúčastněnými na 
přepravě a cestujícím závazkový právní vztah, jehož obsahem je závazek každého na 
přepravě zúčastněného Dopravce v části přepravy, kterou v rámci uzavřené přepravní 
smlouvy realizuje, cestujícího přepravit řádně a včas spoji uvedenými v platných jízdních 
řádech za podmínek stanovených Přepravním řádem, SPP DÚK, Tarifem DÚK a závazek 
cestujícího zaplatit cenu za přepravu podle Tarifu DÚK a dodržovat podmínky Přepravního 
řádu, SPP DÚK, Tarifu DÚK. Při přepravě vlakem ČD rovněž platí závazek cestujícího a SPP 
a tarif ČD, při přepravě vlakem GW Train rovněž platí závazek cestujícího a SPP a tarif GW 
Train, při přepravě vlakem ARRIVA vlaky rovněž platí závazek cestujícího a SPP a tarif 
ARRIVA vlaky, při přepravě linkami zařazenými do PID rovněž platí závazek cestujícího a SPP 
PID, při přepravě na linkách provozovaných DPmÚL rovněž platí závazek cestujícího a SPP 
DPmÚL, při přepravě s dopravci zařazenými do VVO provozujícími integrované linky i na 
území DÚK platí závazek cestujícího a SPP DÚK jen na území Ústeckého kraje, při přepravě 
vozidlem městské hromadné dopravy je povinen dodržovat rovněž SPP a tarif vyhlášené 
dopravcem MHD.  

3.2 Každý Dopravce zúčastněný na přepravě odpovídá za přepravu po té části přepravní cesty, 
kterou zajišťuje. Jakoukoliv škodní událost vzniklou při přepravě je cestující povinen 
neprodleně nahlásit pověřené osobě Dopravce viz odst. 3.4. 
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3.3 Přepravní smlouva je uzavřena a dochází k jejímu plnění, jestliže cestující využije svého 
práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla nebo vstoupí do prostoru 
Dopravce označeného jako veřejnosti přístupný pouze s platným jízdním dokladem. 
Přepravní smlouva je též uzavřena, umožní-li Dopravce, aby cestující nastoupil do vozidla 
a jízdné zaplatil bezodkladně po nástupu do vozidla. 

3.4 Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle 
uzavřené přepravní smlouvy. Za splnění přepravní smlouvy se považuje provedení přepravy 
v jiném než sjednaném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy 
pověřenou osobou. 

3.5 Cestující je sám zodpovědný za to, že nastoupí do správného vozidla v nástupní stanici, 
přestoupí v přestupní stanici a z vozidla v cílové stanici vystoupí včas, na stanovených 
místech a na správné straně a zakoupí si správný jízdní doklad pro danou cestu v souladu 
s Tarifem DÚK a SPP DÚK. 

3.6 V případě, že zbývající čas platnosti jízdního dokladu cestujícímu neumožňuje dle jízdního 
řádu dojet do další stanice, cestující nebude připuštěn k další přepravě (Tento bod se 
nevztahuje na mimořádné události způsobené na straně dopravců). 

3.7 Dopravce je povinen vydávat písemné potvrzení o omezení nebo zastavení dopravy, 
vynechání nebo doby zpoždění svého spoje, jestliže o to cestující požádá. Místa vydávání 
potvrzení jsou informační kanceláře příslušných dopravců nebo otevřené pokladny 
železničních stanic. Potvrzení o zpoždění spoje vydávají pověřené osoby:  

a) u dopravců Autobusová doprava s.r.o. Podbořany, Autobusy Karlovy Vary a. s., , 
Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o a dopravců provozujících turistické linky ve 
vozidlech, 

b) u dopravce ARRIVA CITY s.r.o. v informační kanceláři, 

c) u železničních dopravců ve vozidlech a v otevřených pokladnách, 

d) v rámci PID se zpožděnky nevydávají. 

čl. 4. Povinnosti cestujícího  

4.1 Cestující je povinen zejména: 

a) seznámit se před uzavřením přepravní smlouvy s platným Přepravním řádem, SPP DÚK 
a s platným Tarifem DÚK, v případě, že nástupní, výstupní stanice nebo obě stanice leží 
mimo území DÚK též jiným tarifem a SPP Dopravce a v případě přestupu na linky MHD 
Ústí nad Labem také SPP DPmÚL, 

b) zaujmout v prostoru stanice takové místo, aby mohl být pověřenou osobou včas před 
příjezdem do stanice spatřen, 

c) nastupovat do vozidel PAD a MHD pouze předními dveřmi (v případě linek MHD Ústí nad 
Labem se nástup řídí dle SPP DPmÚL), nastupovat do vozů/souprav železničních 
dopravců všemi dveřmi, 

d) vstupovat na přístavní můstek včetně lávky pouze za účelem nastupování a vystupování 
a až po přistání lodi, přičemž nastupující cestující musí dát přednost vystupujícím 
cestujícím, 

e) nastupovat na loď a vystupovat z lodi pouze vchodem obsluhovaným posádkou lodi, 

f) opatřit si platný jízdní doklad před zahájením cesty a prokázat se jím neprodleně při 
nástupu do vozidla, případně si jízdní doklad při nástupu zakoupit u pověřené osoby ve 
vozidle, anebo v případě nastoupení do vlaku ve stanici, kde není výdejna jízdenek nebo 
je uzavřena, nejpozději do okamžiku, kdy bude pověřenou osobou vyzván k předložení 
jízdních dokladů, 

g) po zakoupení jízdního dokladu si jízdní nebo příjmový doklad převzít, 
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h) při převzetí jízdenky se přesvědčit, zda mu byla jízdenka vydána podle jeho požadavků; 

i) mít při zahájení přepravy, po celou dobu přepravy a v okamžiku vystupování z vozidla 
platný jízdní doklad (kterým je též platný průkaz opravňující cestujícího k bezplatné 
přepravě), jímž se prokáže při kontrole jízdních dokladů, včetně platného průkazu 
opravňujícího ke slevě, je-li sleva poskytnuta, 

j) zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost provozu, bezpečnost 
a plynulost přepravy, bezpečnost vlastní nebo ostatních cestujících a brát ohledy na 
ostatní osoby,  

k) uvolnit prostory či vyhrazená místa pro cestující s dětmi do 10 let, pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace a pro těhotné ženy těmto osobám, 

l) uvolnit místa cestujícím s platnou místenkou pro dané místo,  

m) dbát pokynů a příkazů pověřených osob, 

n) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li se 
cestující platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit jízdné a přirážku nebo nade vší 
pochybnost prokázat svou totožnost osobním dokladem, 

o) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za porušení povinností stanovených 
cestujícím Přepravním řádem nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy 
cestujících nebo jiné obtěžování cestujících,  

p) obsadit maximálně jedno místo k sezení, 

q) připoutat se, pokud je sedadlo vybaveno bezpečnostním pásem; v případě, že cestující 
stojí, je povinen se za jízdy držet, 

r) přepravovat zvíře pouze řádně zajištěné (v přepravní schráně nebo pouze s náhubkem 
a na vodítku), 

s) ve vozidlech PAD včas před výstupem použít příslušné signalizační zařízení pro výstup 
před zastávkou; pokud toto signalizační zařízení použil jiný cestující a uvnitř vozu svítí 
světelná signalizace „STOP“ nebo „ZASTAVÍME“, cestující signalizační zařízení pro 
výstup před zastávkou nepoužije. 

4.2 Ve vozidlech Dopravce je zakázáno: 

a) cestovat při cestě mezi stanicemi nástupní a cílové zóny mimo povolenou cestu, tedy 
mimo nejkratší cestu nebo mimo cestu s nejmenším počtem přestupů nebo mimo cestu 
s nejkratší docházkovou či přestupní vzdáleností, anebo mimo cestu časově 
nejvýhodnější, 

b) cestovat s použitím zóny/zón, které leží mimo Matici povolených cest DÚK uvedené 
v příloze č. 4 těchto SPP DÚK, 

c) pokračovat v cestování za zakoupenou cílovou zónu, 

d) cestovat s předměty, které mohou ohrozit bezpečnost a plynulost provozu, bezpečnost a 
plynulost přepravy, zdraví a bezpečnost vlastní nebo ostatních cestujících (zejména 
zbraně, střelivo, výbušniny, drogy, chemikálie, jedy apod.), 

e) mluvit za jízdy na osobu řídící vozidlo, 

f) chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě 
audiovizuální techniku, 

g) kouřit (včetně tzv. elektronických cigaret), 

h) provozovat podomní prodej; odkládat tiskoviny jakéhokoliv druhu,  

i) vyrušovat nebo obtěžovat ostatní cestující, 
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j) otevírat za jízdy dveře vozidla, deaktivovat zábranu proti vypadnutí nebo systém 
blokování dveří proti otevření, 

k) vyhazovat z vozidla předměty, nechat předměty vyčnívat z vozidla nebo se z vozidla 
vyklánět, 

l) vystupovat nebo nastupovat v místech, která nejsou stanicí, anebo pokud je vozidlo 
v pohybu,  

m) nastupovat do vozidla prohlášeného pověřenou osobou za obsazené, 

n) uvádět bezdůvodně v činnost signalizační zařízení ve vozidle, 

o) zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro osoby řídící nebo doprovázející 
vozidlo nebo v prostoru, který znemožňuje osobě řídící vozidlo bezpečný výhled 
z vozidla, nebo v prostoru, do něhož se otevírají dveře kabiny strojvedoucího,  

p) bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla, 

q) znečisťovat ostatní cestující nebo vozidlo svým oděvem nebo svým jednáním, 
zavazadlem či přepravovaným zvířetem, 

r) poškozovat vozidlo. 

4.3 Do vozidel a z vozidel se smí nastupovat a vystupovat pouze ve stanicích, a není-li vozidlo v 
pohybu. Zastaví-li vozidlo z provozních důvodů mimo stanici nebo ve stanici, kde podle 
jízdního řádu nezastavuje, smí cestující vystoupit, případně i nastoupit jen se souhlasem 
pověřené osoby. Pokud je ohlášen odjezd nebo pokud se zavírají dveře, je zakázáno 
nastupovat do vozidla či vystupovat z vozidla. 

4.4 V prostorách určených pro cestující je zakázáno: 

a) kouřit (včetně tzv. elektronických cigaret), 

b) znečisťovat ostatní cestující, prostory nebo zařízení svým oděvem nebo svým jednáním, 

c) chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě 
audiovizuální techniku, 

d) provozovat podomní prodej; odkládat tiskoviny jakéhokoliv druhu,  

e) vyrušovat nebo obtěžovat ostatních cestující, 

f) umožnit pohyb zvířat, zejména psů bez vodítka a bez náhubku. 

4.5 Do prostor určených pro veřejnost označených jako prostory přístupné jen na základě 
platného jízdního dokladu je možno vstupovat jen s tímto jízdním dokladem; na dráze 
celostátní a regionální též s jiným dokladem opravňujícím ke vstupu do těchto prostor. Každý, 
kdo se v těchto prostorách nachází, se na požádání pověřené osoby prokáže příslušným 
planým dokladem. 

4.6 Z důvodu ochrany majetku a zajištění bezpečnosti cestujících a zaměstnanců Dopravního 
podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. je v označených vozidlech MHD prostor pro cestující 
monitorován kamerovým systémem se záznamem. Správcem osobních údaje je Dopravní 
podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., IČ: 64053466, příjemci osobních údajů jsou Městská 
policie a Policie ČR. Bližší údaje ke kamerovému systému jsou cestujícím k dispozici na 
stránkách dopravního podniku v sekci osobní údaje. 

4.7 Při prokázaném znečištění nebo poškození vozidel a při porušení zákazu kouření budou 
účtovány skutečné náklady na úklid, nejméně však 100 Kč při okamžité úhradě na místě, 
příp. 500,- Kč při dodatečné platbě, případné další nároky Dopravce zůstávají nedotčeny. 

4.8 Porušení povinností a zákazů uvedených v čl. 4 se považuje za porušení SPP DÚK a pokud 
cestující tyto povinnosti a zákazy poruší, může být z přepravy vyloučen. 
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čl. 5. Jízdní doklad 

5.1 Cestující se pro účely kontroly uzavření přepravní smlouvy po dobu jejího plnění prokazuje 
platným jízdním dokladem. Jízdní doklady je cestující povinen předložit ke kontrole na 
každou výzvu pověřené osoby Dopravce, který část dopravy provádí, nebo pověřené osoby 
Ústeckého kraje, a to kdykoliv během přepravy nebo při pobytu v prostoru Dopravce 
označeném jako veřejnosti přístupný s platným jízdním dokladem. 

5.2 Platným jízdním dokladem je nepoškozená papírová jízdenka, nebo čitelná elektronická 
jízdenka na bázi BČK DÚK, DÚKapky, BBK nebo Mobilní jízdenky DPmÚL v odpovídající 
ceně, tarifní kategorii, územní (zónově vymezené) a časové platnosti. Druhy jízdních 
dokladů, ceny jízdného a územní a časová platnost a další tarifní podmínky DÚK jsou 
stanoveny Tarifem DÚK. 

5.3 Integrovaný papírový jízdní doklad DÚK a elektronický jízdní doklad na bázi DÚKapky 
umožňuje přestup mezi dopravními prostředky jednotlivých Dopravců zapojených do DÚK. 
Částečně integrované jízdní doklady na bázi BČK DÚK umožňují přestup mezi dopravními 
prostředky vybraných Dopravců zapojených do DÚK, viz příloha č. 1 SPP DÚK a příloha č. 
2 SPP DÚK. 

5.4 Při zakoupení jízdenky prostřednictvím BČK DÚK, případně pouze při nahrání časového 
kuponu na BČK DÚK (v případě, že cestující platí hotovostně, respektive vkládá peníze na 
BČK DÚK) cestující obdrží papírový doklad o zaplacení, který slouží jako doklad o zaplacení 
nebo jako doklad pro případnou reklamaci (dále jen „příjmový doklad“). Jízdním dokladem je 
pouze zápis jízdního dokladu na BČK DÚK, kterým se cestující při případné kontrole musí 
prokázat. Papírový příjmový doklad o zaplacení není sám o sobě jízdním dokladem, ale 
slouží pouze jako potvrzení o uskutečněné transakci (např. při reklamaci nebo pro daňové 
účely cestujícího či jeho zaměstnavatele apod.). 

5.5 Papírový příjmový doklad o zaplacení vydaný při zakoupení jízdního dokladu na BČK DÚK 
obsahuje tyto údaje:  

 jednotné záhlaví obsahující: 

 text „Příjmový doklad“, 

 text „DÚK“, 

 název, adresu, IČ a DIČ Dopravce, který vydal jízdní doklad, 

 místo prodeje: 

 vozidla - číslo linky a spoje nebo číslo vlaku, 

 předprodej - název předprodejního místa, 

 datum a čas prodeje, 

 časová platnost jízdního dokladu na BČK DÚK, ke kterému je příjmový doklad vydáván 
(pokud je jízdní doklad časově omezen): 

 datum a čas začátku platnosti jízdního dokladu, 

 datum a čas konce platnosti jízdního dokladu, 

 relační platnost jízdního dokladu na BČK DÚK (pokud je jízdní doklad na BČK DÚK 
časově omezen): 

 název a číslo výchozí a cílové zóny (pokud jízdní doklad neplatí pro všechny 
zóny DÚK), 

 text „Síťová jízdenka“ (pouze v případě nákupu jízdního dokladu platného pro 
všechny zóny DÚK, tj. např. jednodenní lístek pro zavazadlo, jednodenní síťová 
jízdenka DÚK), 

 druh jízdného, 

 cena v Kč včetně DPH, 

 sazba DPH, 

 logické a fyzické číslo BČK DÚK, 

 zůstatek elektronické peněženky na BČK DÚK (pouze v případě platby z elektronické 
peněženky). 
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5.6 Papírový jízdní doklad DÚK obsahuje tyto údaje: 

 jednotné záhlaví obsahující: 

 text „Jízdní doklad DÚK“, 

 název, adresu, IČ a DIČ Dopravce, který vydal jízdní doklad, 

 místo prodeje: 

 vozidla - číslo linky a spoje nebo číslo vlaku, 

 předprodej - název předprodejního místa, 

 datum a čas prodeje, 

 časová platnost jízdního dokladu (pokud je jízdní doklad časově omezen): 

 datum a čas začátku platnosti jízdního dokladu, 

 datum a čas konce platnosti jízdního dokladu, 

 územní platnost jízdního dokladu: 

 název výchozí a cílové zóny (pokud je jízdní doklad omezen zónově) nebo 
informaci o platnosti v DÚK (v případě síťových jízdenek), (oblast územní 
platnosti se v případě jízdenek Labe-Elbe a Euro-Nisa na papírové jízdní 
doklady neuvádí) 

 text „Síťová jízdenka“ (pouze v případě jízdního dokladu platného pro všechny 
zóny DÚK), nebo výpis nadzón, které může cestující pro svou cestu použít, 

 přestupnost: 

 text „nepřestupní“ (v případě neintegrovaných jízdních dokladů vydaných na 
konkrétní spoj), 

 název tarifu, 

 cena v Kč včetně DPH, 

 sazba DPH. 
 
5.7 Elektronický jízdní doklad zobrazený v DÚKapce obsahuje tyto údaje: 

 text „Jízdní doklad DÚK“, 

 časová platnost jízdního dokladu (pokud je jízdní doklad časově omezen): 

 datum a čas začátku platnosti jízdního dokladu, 

 datum a čas konce platnosti jízdního dokladu, 

 územní platnost jízdního dokladu: 

 název výchozí a cílové zóny (pokud je jízdní doklad omezen zónově) nebo 
informaci o platnosti v DÚK (v případě síťových jízdenek),  

 text „Síťová jízdenka“ (pouze v případě jízdního dokladu platného pro všechny 
zóny DÚK), nebo výpis nadzón, které může cestující pro svou cestu použít, 

 přestupnost: 

 text „nepřestupní“ (v případě neintegrovaných jízdních dokladů vydaných na 
konkrétní spoj), 

 název tarifu, 

 cena v Kč včetně DPH, 

 ochranné kontrolní prvky: 

 běžící aktuální čas s přesností na sekundy, 

 grafický obrazec, 

 2D kód. 
 

5.8 Papírový příjmový doklad o zaplacení vydaný při zakoupení jízdního dokladu na BČK DÚK a 
papírový jízdní doklad DÚK je vytištěn na termocitlivém papíru s ochrannými prvky. Cestující 
je povinen chránit tyto doklady před jejich poškozením, zejména před sluncem, vodou, 
teplotou nad 40°C, měkčeným PVC, uhlovým a samopropisovacím papírem, organickými 
rozpouštědly, změkčovadly, lepidly. Pro potřeby archivace je cestující povinen opsat si číslo 
jízdenky (u autobusových dopravců je značeno „ČL“ jako číslo lístku). 
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5.9 Jako platný jízdní doklad ve vyjmenovaných linkách DÚK a jejich vyznačených úsecích dle 
přílohy č. 2 SPP DÚK je uznáván i papírový jízdní doklad PID, včetně dokládání nároku na 
slevu, s výjimkou bezplatných přeprav. Cestující, který se neprokáže jízdním dokladem dle 
Tarifu DÚK nebo nedoloží nárok na slevu dle Tarifu PID, je posuzován jako cestující DÚK. 
Tarifní pásma PID jsou uvedena v příslušných jízdních řádech vyjmenovaných linek DÚK. 
Přirážky k jízdnému za nedodržení přepravní a tarifní kázně se řídí Tarifem DÚK a SPP DÚK. 

5.10 Jako platný jízdní doklad ve vyjmenovaných linkách PID dle přílohy č. 2, je uznáván i jízdní 
doklad DÚK, včetně dokládání nároku na slevu, s výjimkou bezplatných přeprav. Cestující, 
který se neprokáže jízdním dokladem dle Tarifu DÚK nebo nedoloží nárok na slevu dle Tarifu 
DÚK, je posuzován jako cestující PID. Tarifní zóny DÚK jsou uvedeny v příslušných jízdních 
řádech vyjmenovaných linek PID. Přirážky k jízdnému za nedodržení přepravní a tarifní 
kázně se řídí Tarifem PID a SPP PID. 

5.11 Jako platný jízdní doklad na lince L7 (specifikovaný úsek) Länderbahn GmbH dle přílohy č. 2, 
je uznáván i jízdní doklad DÚK, včetně dokládání nároku na slevu, s výjimkou bezplatných 
přeprav. Cestující, který se neprokáže jízdním dokladem dle Tarifu DÚK nebo nedoloží nárok 
na slevu dle Tarifu DÚK, je posuzován jako cestující se společností Länderbahn GmbH. 

5.12 Papírový jízdní doklad DÚK + VVO bude uznán na území DÚK jako jízdní doklad DÚK a na 
území VVO jako jízdní doklad VVO. Jízdní doklad DÚK + VVO obsahuje časovou a místní 
platnost na území DÚK a na území VVO obdobně dle odst. 5.6 s doplňujícím textem 
v německém jazyce. Tyto jízdní doklady budou vydávat pouze dopravci s umožněným 
prodejem tarifu DÚK + VVO. Tito dopravci jsou uvedeni v příloze č. 2.  

čl. 6. Placení jízdného, jízdní doklady a jejich prodej 

6.1 Předprodej jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu se neprovádí. Tyto jízdní doklady platí od 
okamžiku jejich zakoupení S výjimkou DÚKapky, kde se předprodej a počátek platnosti 
jízdních dokladů řídí obchodními podmínkami v příloze č. 5 Tarifu DÚK. 

6.2 Jízdní doklady pro libovolné zóny/relace lze zakoupit: 

a) v otevřených osobních pokladnách železničních stanic na území Ústeckého kraje, 

b) v předprodejních místech Dopravců,  

c) ve vozidlech u pověřených osob, na linkách MHD jen omezený sortiment (jízdenky pro 
jednotlivou jízdu a 1denní jízdenky), 

d) v mobilní aplikaci DÚKapka, 

e) jako Mobilní jízdenky DPmÚL pro linky MHD a PAD v zóně 101 Ústí n. L., 

f) na BBK pro linky MAD Děčín v zóně 301 Děčín též prostřednictvím e-shopu DPMD,a.s. 
(www.dpmas.cz), 

g) na karty vydané DPCHJ a.s. též prostřednictvím e-shopu DPCHJ a.s. (www.dpchj.cz), 

h) na BBK pro linky MHD DPmÚL též prostřednictvím eShop EOS, 

i) v samoobslužných automatech dopravců. 

6.3 Předprodej časových jízdenek je možný nejdříve 14 dní před prvním dnem platnosti, 
předprodej časových jízdenek jednozónových pro zónu 401 Teplice u dopravce ARRIVA 
CITY s.r.o. 1 měsíc před prvním dnem platnosti a 2 měsíce při zakoupení časového kupónu 
přes e-shop DPMD.  

6.4 Cestující je povinen zaplatit jízdné před zahájením jízdy, neprodleně po nastoupení do 
vozidla nebo v případě nastoupení do vlaku ve stanici, kde není výdejna jízdenek nebo je 
uzavřena, nejpozději do okamžiku, kdy bude vyzván k předložení jízdních dokladů. 
V případech, kdy cestující nastoupí do vlaku ve stanici, kde není výdejna jízdenek nebo je 
uzavřena, je cestující odbaven bez manipulační přirážky. Cestující je povinen o vystavení 
jízdenky sám požádat u pověřené osoby nejpozději v okamžiku, kdy bude vyzván 
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k předložení jízdních dokladů. Výše manipulační přirážky ve vlacích se řídí SPP železničního 
dopravce. 

6.5 Při nákupu jízdenky za zlevněné jízdné je cestující starší 15 let povinen bez vyzvání předložit 
průkaz na slevu bez vyzvání, nebude-li v zónách s MHD stanoveno jinak ve SPP nebo v tarifu 
Dopravce provozujícího MHD v dané zóně. 

6.6 Ve vozidlech PAD (linky PAD jsou uvedeny v příloze č. 2 SPP DÚK) je možný prodej jízdních 
dokladů u řidiče pouze s výchozí zónou odpovídající příslušné stanici. Ve vozidlech MHD 
Teplice je možný prodej jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu s nástupní zónou odpovídající 
příslušné stanici, jednozónových časových jízdních dokladů pro zónu 401 Teplice 
s počátkem platnosti v době prodeje jízdního dokladu (není umožněn předprodej časových 
jízdenek) a jednodenních síťových jízdenek Labe-Elbe s počátkem platnosti v den prodeje. 
V tarifních zónách s informační kanceláří Dopravce zapojeného do DÚK může být 
v některých časech prodej časových jízdenek u řidiče omezen. 

6.7 Ve vozidlech MHD Chomutov a Jirkov je možný prodej jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu 
pouze ze zóny 501 Chomutov nebo ze zóny 511 Jirkov a jednodenních síťových. Ve 
vozidlech MHD Chomutov a Jirkov není umožněn prodej časových jízdenek. 

6.8 Ve vozidlech MHD DPmÚL je umožněn prodej jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu do zón 
s obsluhou MHD a jednodenních síťových jízdenek DÚK v samoobslužném terminálu pro 
bezhotovostní platbu u předních dveří. Ostatní relační papírové jízdní doklady pro jednotlivou 
jízdu si cestující kupuje u řidiče vozidla bezhotovostní platbou.       

6.9 Cestující je povinen jízdné uhradit mincemi nebo bankovkami, které jsou adekvátní výši 
placeného jízdného (v případě hrazení jednotlivého jednozónového jízdního dokladu nemá 
pověřená osoba povinnost přijímat hotovost převyšující 200 Kč). Pověřená osoba nemá 
povinnost přijímat a rozměňovat bankovky nad 1 000 Kč nebo poškozené peníze.  

6.10 Pokud to provozně technické podmínky či limity stanovené bankou neumožňují, nelze 
vyžadovat provedení úhrady jízdného bankovní kartou. Cestující je povinen jízdné uhradit 
jiným způsobem. 

6.11 V MAD Děčín a MHD Chomutov a Jirkov jsou hotovostní platby přijímány pouze 
prostřednictvím mincovního automatu. V tomto případě cestující, který platí jízdné 
v hotovosti, je povinen připravit si odpočítané mince a vhodit je, bez prodlení po nástupu do 
vozidla, jako celou částku do odbavovacího zařízení. Platí-li za více osob, je povinen předem 
ohlásit jejich počet a osoby, za které platí, jsou povinny nastupovat s ním společně. Automat 
přijímá mince v hodnotě 1, 2, 5, 10, 20, a 50 Kč a přeplatek nevrací. Po vhození příslušné 
částky za jízdné automat vytiskne cestujícímu jízdenku. 

6.12 Jízdní doklad je platný po dobu uvedenou na tomto jízdním dokladu, není-li uvedeno jinak. 
Přerušení jízdy je v rámci doby platnosti jízdenky možné s výjimkou neintegrovaných 
jízdenek pro jednotlivou jízdu v případě tarifů MHD v zónách s MHD. 

6.13 Reklamace jízdenky je třeba uplatnit do 3 minut po vydání jízdenky. Na pozdější reklamace 
nebude brán zřetel. Reklamace z přepravy cestujících a zavazadel mohou být zaslány poštou 
nebo e-mailem na adresu Dopravce. 

čl. 7. Neplatné jízdní doklady 

7.1 Jízdní doklady, použité v rozporu s Přepravním řádem, tarifem a SPP, jsou neplatné a mohou 
být zabaveny; toto platí zvláště pro jízdní doklady, které 

a) jsou poškozeny, ušpiněny nebo nečitelné tak, že již nemohou být zkontrolovány, 

b) údaje na nich byly svévolně změněny, 

c) jsou použity neoprávněnými osobami,  

d) jsou použity pro jiné jízdy, než je přípustné, 
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e) nejsou platné v dané zóně (jsou použity mimo povolenou cestu stanovenou Tarifem DÚK 
nebo mimo povolené kontrolní nadzóny stanovené Maticí povolených cest DÚK), 

f) jsou neplatné z důvodu uplynutí doby platnosti nebo z jiných důvodů, 

g) nejedná se o originál. 

7.2 Jízdenka, která opravňuje k přepravě pouze ve spojení s jiným dokladem, osvědčením příp. 
průkazem na slevu jízdného nebo s osobním průkazem, který je uveden v tarifních 
podmínkách, je neplatná a může být odebrána, pokud toto osvědčení nebo průkaz nebude 
na vyžádání předložen. 

7.3 Předložený průkaz na slevu musí být platný v daném čase, (u žákovských průkazů 
prokazující věk do 18 let platnost průkazu není podmínkou), není-li stanoveno jinak, musí být 
ověřený vydavatelem průkazu, musí obsahovat všechny údaje, tyto údaje nesmějí být 
svévolně změněny, průkazy nesmí být poškozeny, nesmějí být použity neoprávněnými 
osobami a nesmí být poškozeny, ušpiněny nebo nečitelné tak, že již nemohou být 
zkontrolovány. Musí se jednat o originál.  

7.4 Odebrání jízdenky je na vyžádání písemně potvrzeno. 

7.5 Jízdní doklady na bázi DÚKapky se řídí i obchodními podmínkami v příloze č. 5 Tarifu DÚK.  

čl. 8. Neplatné žákovské průkazy 

8.1 Za ztracené nebo odcizené žákovské průkazy a nevyužité jízdenky se náhrada neposkytuje 
a duplikáty se nevystavují.  

8.2 Žákovský průkaz je považován za neplatný jestliže: 

a) cestující nedodržel podmínky pro jeho použití stanovené přepravním řádem, tarifem nebo 
SPP dopravce, 

b) nejsou vyplněné předepsané údaje nebo jsou vyplněné zjevně nesprávně, 

c) je používán bez požadované fotografie, 

d) je poškozen nebo upraven tak, že z něj nejsou patrné údaje potřebné pro kontrolu 
správnosti jeho použití, 

e) údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny, 

f) je použit neoprávněnou osobou, 

g) uplynula doba jeho platnosti, s výjimkou cestujících ve věku od 15 let do 18 let, kdy je 
průkaz použit pouze k prokázání věku cestujícího, 

h) průkaz je vystaven na delší dobu, než je 30. 9. následujícího školního roku u žáků 
základních škol a studentů středních škol, resp. dobu přesahující den ukončení 
aktuálního akademického roku u studentů vysokých škol (zejména případy, kdy je průkaz 
vydán na více let),  

i) student dosáhl věku, kdy ztrácí nárok na příslušné zlevněné jízdné (tj. průkaz je vystaven 
s platností překračující 26. narozeniny) nebo 

j) nejde o originál. 

8.3 Neplatný žákovský průkaz podle písmen b) až j) je pověřená osoba dopravce nebo osoba 
pověřená MD (v souladu se smlouvou uzavřenou mezi MD a dopravcem) k provádění 
kontroly oprávněna odebrat. Odebrání žákovského průkazu cestujícímu písemně potvrdí. 
Odebere-li dopravce nebo osoba uvedená v předchozí větě žákovský průkaz vydaný jiným 
dopravcem, postoupí jej dopravci, který žákovský průkaz vydal. 
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čl. 9. Přirážky k jízdnému 

9.1 Osobou pověřenou ke kontrole jízdních dokladů a oprávněnou dávat cestujícím pokyny 
a příkazy je řidič, strojvedoucí, vlakvedoucí, průvodčí, kapitán lodi, posádka lodi nebo jiná 
osoba pověřená Dopravcem či Ústeckým krajem a vybavená průkazem, identifikačním 
štítkem, příp. odznakem Dopravce nebo Ústeckého kraje. 

9.2 Pověřená osoba je oprávněna:  

a) uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného 
a přirážky k jízdnému, anebo vyžadovat od cestujícího prokázání se osobními údaji 
potřebnými pro vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na 
místě, 

b) vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným 
jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému nebo přirážku 
za porušení přepravních podmínek na místě nebo se neprokáže osobními údaji 
potřebnými pro vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na 
místě, 

c) vyloučit z přepravy cestujícího, který nastoupil do vozidla zjevně ovlivněn alkoholem nebo 
jinou návykovou látkou, pokud ohrožuje nebo může ohrozit bezpečnost a plynulost 
dopravy nebo veřejný pořádek, vzbuzuje veřejné pohoršení a odpor nebo ohrožuje 
cestující a zaměstnance Dopravce, 

d) vyloučit cestujícího z přepravy pokud cestující přes upozornění nedodržuje Přepravní 
řád, SPP DÚK, Tarif DÚK nebo nerespektuje pokyny a příkazy pověřené osoby,  

e) nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním 
dopravované, pokud jsou překážkou bezpečné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví 
cestujících nebo pokud jejich dopravu neumožňují SPP DÚK. 

9.3 Cestující je povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému:  

a) pokud nemá platný jízdní doklad, 

b) pokud si platný jízdní doklad obstaral, ten však při kontrole neukáže, 

c) pokud nepředloží požadované osvědčení, oprávnění příp. průkaz na slevu jízdného nebo 
jiný doklad dle Tarifu DÚK a těchto SPP DÚK opravňující cestujícího ke slevě uvedené 
na jízdním dokladu, 

d) pokud nemá platný jízdní doklad pro přepravu zavazadel či živých zvířat, které 
přepravuje, pokud je toto dle tarifu nutné. 

Pronásledování v trestním nebo správním řízení tímto zůstává nedotčeno. Ustanovení 
odst. 9.3 a) až d) se neuplatňují, pokud zakoupení platné jízdenky nebo označení jízdenky 
nebylo možné z důvodů, za které nenese cestující odpovědnost. 

9.4 Přirážka k jízdnému činí 1500 Kč a cestující, kteří jsou v prodlení s úhradami těchto závazů 
déle než 30 kalendářních dnů od provedené kontroly, bude dopravce vymáhat právní cestou. 
U železničních dopravců viz odst. 9.10. 

9.5 Přirážka k jízdnému se v případě, kdy cestující zaplatí jízdné/přepravné a přirážku na místě 
ve vozidle nebo do sedmi kalendářních dnů od uložení na pobočce Dopravce, snižuje na 700 
Kč. U železničních dopravců viz odst. 9.10. 

9.6 Pokud se cestující při kontrole jízdních dokladů prokáže jen průkazem opravňujícím ke slevě 
bez platné jízdenky nebo zlevněnou papírovou jízdenkou bez předložení platného průkazu 
na slevu, považuje se za cestujícího bez platné jízdenky. V takovém případě zaplatí v 
závislosti na věku obyčejné jízdné nebo zlevněné jízdné pro děti do 15 let, a to z nástupní do 
cílové stanice. Cena předložené jízdenky pro jednotlivou jízdu se odečítá. Kromě toho zaplatí 
přirážku k jízdnému. 
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9.7 Cestující, který se při kontrole neprokáže platným jízdním dokladem, je povinen uvést své 
osobní údaje a na vyžádání předložit osobní doklad. Pokud cestující odmítne pověřené 
osobě své osobní údaje prokázat, bude o pomoc požádána Policie ČR nebo Městská policie. 

9.8 Přirážka se sníží v případech uvedených v odst. 9.3 b) a c) na 50 Kč, pokud cestující během 
15 kalendářních dnů od uložení předloží na pobočce Dopravce, případně osobě pověřené 
Dopravcem svou časovou jízdenku uloženou na osobní nepřenosné BČK DÚK resp. povinné 
osvědčení, oprávnění příp. průkaz na slevu jízdného nebo osobní doklad, který je nutno 
dokládat spolu s jízdenkou. Z dodatečně předložených časových jízdních dokladů a 
povinných osvědčení, oprávnění, příp. průkazů na slevu jízdného, musí vyplývat jejich 
platnost v době kontroly. U železničních dopravců viz odst. 9.10. 

9.9 Prokázání osobních údajů v případech uvedených v SPP DÚK není v rozporu se zákonnými 
předpisy o ochraně osobních údajů, neboť se nejedná o sběr dat za účelem jejich 
zpracovávání a shromažďování, ale pouze za účelem zajištění práva. 

9.10 Pověřená osoba ve vlaku je oprávněna uložit cestujícímu, který se neprokázal platným 
jízdním dokladem z příčin na jeho straně a nepožádal o odbavení jízdním dokladem dle 
těchto SPP DÚK, zaplacení jízdného z nástupní do cílové stanice a zaplacení přirážky. Výše 
přirážky ve vlacích a její případné snížení se řídí SPP železničního dopravce. 

čl. 10. Vrácení jízdného 

10.1 Právo na vrácení jízdného nebo části jízdného za plně nevyužitou nebo jen částečně 
nevyužitou časovou jízdenku z důvodů na straně cestujícího vzniká pouze u elektronických 
jízdenek s 30denní a delší časovou platností uložených na nosiči BČK DÚK, DÚKapka a BBK 
(osobních i anonymních) u Dopravce, který daný nosič vydal. Správu BČK DÚK vydaných 
dopravci AD Podbořany a ČSAD Slaný převzal dopravce DSÚK. Cestují spolu s BČK DÚK 
musí předložit i platný certifikát vydaný k dané BČK DÚK. 

10.2 Cestujícímu bude vyplacen návratek ve výši uznané ceny časové jízdenky, od které se vždy 
odečte srážka, zaokrouhlená aritmeticky na celé koruny. Srážka vyjadřuje oprávněnou výši 
nákladů, které nese Dopravce při uplatnění práva z přepravní smlouvy. 

10.3 Srážka se vypočte maximálně do výše ceny časové jízdenky v závislosti na počtu dosud 
uplynulých dnů platnosti jízdenky včetně prvního dne platnosti a dne, kdy cestující uplatnil 
právo z přepravní smlouvy, 

a) u 30denních jízdenek: cena jízdenky x počet uplynulých dnů platnosti x 0,06, 

b) u 90denních jízdenek: cena jízdenky x počet uplynulých dnů platnosti x 0,02, 

c) u 180denních jízdenek: cena jízdenky x počet uplynulých dnů platnosti x 0,01, 

d) u 365denních jízdenek: cena jízdenky x počet uplynulých dnů platnosti x 0,005, 

V případě vrácení jízdenky na BČK DÚK před začátkem její platnosti činí srážka 10 % z ceny 
vraceného dokladu, minimálně 30 Kč.  

Dopravce je oprávněn ve výjimečných situacích srážku snížit nebo neodečítat. 

10.4 Nárok na vrácení jízdného nevzniká: 

a) při vyloučení z přepravy, 

b) při odebrání jízdenek, neplatných dle čl. 7, 

c) u jízdenek dle obchodních nabídek uvedených v Tarifu DÚK, 

d) a u zvláštního jízdného zaměstnaneckého. 

čl. 11. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace 

11.1 Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace a také cestující s dětmi do 10 let věku 
mají přednost při obsazení míst k sezení, která jsou určena pro přepravu těchto osob 
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a označena odpovídajícími piktogramy. Ostatní cestující mohou taková místa obsadit pouze 
tehdy, nenárokují-li jejich obsazení cestující, jimž jsou přednostně určena. 

11.2 Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají ve vozidle právo na místo k sezení 
na sedadlech pro ně vyhrazených a označených piktogramy. Pokud není u těchto osob jejich 
právo zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem. Jiný cestující, který 
rezervované místo obsadil, je povinen cestujícímu s omezenou schopností pohybu a 
orientace místo uvolnit. 

11.3 Dopravce přepraví cestující na vozíku pro invalidy, jestliže to technické provedení vozidla, 
obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují. Určení zaměstnanci Dopravce 
poskytnou cestujícímu veškerou dostupnou pomoc při nástupu, výstupu, nakládání 
a vykládání vozíků. Jestliže technické provedení vozidla přepravu vozíku pro invalidy 
umožňuje, zajistí Dopravce přístup do vozidla alespoň jedním označeným vstupem. 

11.4 Cestující na vozíku pro invalidy smí vystoupit a nastoupit do vozidla pouze s vědomím 
pověřené osoby. Vozík musí být po celou dobu přepravy zajištěn proti samovolnému pohybu. 

11.5 Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace dává řidiči autobusu nebo trolejbusu 
nebo strojvedoucímu znamení o úmyslu vystoupit před příjezdem do stanice, kde hodlá 
vystoupit, a to stisknutím speciálního signalizačního zařízení pro výstup starší osoby, výstup 
cestujícího s kočárkem nebo na vozíku pro invalidy, je-li s ním vozidlo vybaveno. Jinak 
použije běžné signalizační zařízení pro výstup nebo jiné zřetelné znamení dle možností 
cestujícího. 

11.6 U železničních dopravců se osoba s omezenou schopností pohybu a orientace přepravuje 
ve vozech, které takovou přepravu umožňují, bližší informace poskytnou zaměstnanci 
železničních stanic nebo pověřená osoba dopravce. Vozy se zvedací plošinou pro osoby 
na vozíku pro invalidy jsou označeny mezinárodním symbolem přístupnosti. Přeprava osob 
na vozíku pro invalidy ve vlacích ČD je realizována v souladu se SPP ČD. 

čl. 12. Přeprava osob na vozíku pro invalidy 

12.1 Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy v bezbariérovém vozidle. 

12.2 Dopravce přepraví cestujícího na vozíku pro invalidy i ve vozidle, které není bezbariérové, 
pokud je zajištěna pomoc při nástupu a výstupu a pokud to technické provedení vozidla 
umožňuje. 

12.3 Pro nástup a výstup cestujících na vozíku pro invalidy se zásadně používají dveře vozidla, 
označená piktogramem invalidního vozíku. 

12.4 Cestující na vozíku pro invalidy dává řidiči autobusu nebo trolejbusu znamení o úmyslu 
nastoupit zvednutím ruky nebo jiným zřetelným znamením dle možností cestujícího. 

12.5 Cestující na vozíku pro invalidy dává řidiči autobusu nebo trolejbusu nebo strojvedoucímu 
znamení o úmyslu vystoupit před příjezdem do stanice, kde hodlá vystoupit, a to stisknutím 
speciálního signalizačního zařízení pro výstup cestujícího na vozíku pro invalidy nebo výstup 
cestujícího s kočárkem, je-li s ním vozidlo vybaveno. Jinak použije běžné signalizační 
zařízení pro výstup nebo jiné zřetelné znamení dle možností cestujícího. 

12.6 Cestující na vozíku pro invalidy je povinen vozík ve vozidle umístit na místo, označené 
symbolem invalidního vozíku, a po dobu přepravy zajistit vozík proti samovolnému pohybu. 

12.7 Pokud v autobusové zastávce nebo v zastávce MHD zastaví více vozidel, je řidič povinen 
zajistit opětovné zastavení každého vozidla v úrovni označníku, pokud se ve stanici nachází 
osoba na vozíku pro invalidy nebo pokud se tato osoba nachází ve vozidle a signalizačním 
zařízením dala najevo svůj záměr z vozidla vystoupit na nejbližší zastávce.  

12.8 Ve vozidlech je zakázaná přeprava elektrického skútru určeného pro přepravu osoby 
s tělesným postižením nebo seniorů. 
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12.9 U železničních dopravců se osoba na vozíku pro invalidy přepravuje ve vozech, které takovou 
přepravu umožňují, bližší informace poskytnou zaměstnanci železničních stanic nebo 
pověřená osoba dopravce. Vozy se zvedací plošinou pro osoby na vozíku pro invalidy jsou 
označeny mezinárodním symbolem přístupnosti. Přeprava osob na vozíku pro invalidy ve 
vlacích ČD je realizována v souladu se SPP ČD. 

čl. 13. Přeprava zavazadel, dětských kočárků a jízdních kol 

13.1 Pro přepravu ručních zavazadel, spoluzavazadel a cestovních zavazadel ve vozidlech 
autobusové dopravy platí níže uvedená ustanovení. V MHD v Ústí nad Labem je cestující 
povinen dodržovat i SPP DPmÚL. Ve vlacích ČD je cestující povinen dodržovat i SPP ČD. 

13.2 Cestující může vzít s sebou k přepravě zavazadla, která vzhledem k jejich rozměru, délce 
nebo hmotnosti lze rychle a bez obtíží naložit a umístit ve vozidle nebo v prostoru pro 
zavazadla, a to za předpokladu, že neohrožují bezpečnost přepravy, nejsou ostatním 
cestujícím na obtíž a nejedná se o věci vyloučené z přepravy. Spoje, na kterých je přeprava 
zavazadel omezena, jsou označeny v jízdních řádech. Z přepravy jsou vyloučeny 
nebezpečné látky a nebezpečné předměty, zvláště  

a) nabité zbraně, 

b) hořlavé, výbušné, snadno vznětlivé, radioaktivní, těkavé a žíravé látky, topné plyny, 

c) věci a látky, které mohou způsobit nákazu, 

d) nezabalené nebo nechráněné věci, o které by se cestující mohli zranit, např. brusle bez 
chráničů, 

e) věc, kterou nelze ve vozidle umístit, protože jeden z jejích rozměrů přesahuje rozměry 
90 x 60 x 50 cm, 

f) věc tyčového tvaru, kterou nelze ve vozidle umístit, protože jeden z jejích rozměrů 
přesahuje 200 cm nebo průměr přesahuje 30 cm, 

g) věc tvaru desky, kterou nelze ve vozidle umístit, protože jeden z jejích rozměrů 
přesahuje rozměry 150 x 90 x 5 cm, 

h) věc o hmotnosti vyšší než 50 kg, 

i) věc, která by pro svůj odpudivý vzhled nebo zápach mohla být cestujícím na obtíž. 

13.3 Zavazadla se přepravují zásadně společně s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem, a to 
buď jako ruční zavazadla nebo jako spoluzavazadla. Jeden cestující s platnou jízdenkou 
může s sebou přepravovat maximálně 3 zavazadla, z nichž druhé a třetí nesmí přesáhnout 
rozměry 20 x 30 x 50 cm. 

13.4 Cestující s platnou jízdenkou může vzít s sebou do vozu bezplatně jako ruční zavazadlo věci 
snadno přenosné: 

a) které lze umístit na klíně nebo nad a pod místem, které obsadil, 

b) které nepřekročí ani jeden z rozměrů 70 x 40 x 30 cm, anebo překročí jeden z rozměrů 
70 x 40 x 30 cm a zároveň nepřekročí ani jeden z rozměrů 90 x 60 x 40 cm, 

c) zvířata ve zcela uzavřené schráně s nepropustným dnem, které nepřekročí ani jeden 
z rozměrů 70 x 40 x 30 cm nebo překročí jeden z uvedených rozměrů a zároveň 
nepřekročí rozměry 90 x 60 x 40 cm, 

d) nákupní tašky na kolečkách, 

e) dětské kočárky s dítětem (pro přepravu dětských kočárků bez dítěte platí ustanovení 
o přepravě spoluzavazadel), 

f) vozíky pro invalidy držitelů průkazů ZTP a ZTP/P, 

g) zdravotní pomůcky, 
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h) jedna souprava lyží (v obalu i bez obalu), 

i) sáně, 

j) snowboard,  

k) jeden pár bruslí s chrániči nebo jeden pár kolečkových bruslí. 

13.5 Všechna zavazadla, která překračují výše uvedené rozměry nebo neodpovídají definici 
ručního zavazadla, se řídí podmínkami pro přepravu spoluzavazadel.  

13.6 K integrovaným a částečně integrovaným časovým třicetidenním a delším časovým obdobím 
je přeprava zavazadla, nebo kola, nebo psa zdarma v časové a zónové platnosti 
vyjmenovaných kupónu.  

13.7 Cestující s platnou jízdenkou může vzít s sebou do vozidla jako spoluzavazadlo věci snadno 
přenosné, které nelze přepravit jako ruční zavazadlo, a: 

a) které svým charakterem vyžadují umístění na zvlášť určeném místě ve vozidle v prostoru 
pro cestující, 

b) které překračují jeden z rozměrů 90 x 60 x 40 cm, a zároveň nepřesáhnout rozměry:  

 90 x 60 x 50 cm u věcí tvaru kvádru,  

 200 cm délka a průměr 20 cm u věcí tvaru válce nebo tyče, 

 90 x 150 x 5 cm u věcí tvaru desky, 

c) prázdný dětský kočárek, 

d) zvíře ve schráně, pokud žádný její rozměr nepřesahuje rozměry 90 x 60 x 50 cm, 

e) pes bez schrány, 

f) svázaný vánoční stromek, 

g) velké cestovní tašky, kufry, krosny.  

13.8 Přeprava jiných věcí, které svými rozměry přesáhnou jeden nebo více rozměrů 
spoluzavazadla se neprovádí. 

13.9 Cestující musí přepravované věci umístit tak, aby neohrozily bezpečnost a řádnost provozu 
a nemohly obtěžovat ostatní cestující. 

13.10 Ve vozidlech MHD a PAD je uvedeno, kolik kočárků v něm může být nejvýše najednou 
přepravováno. Přepravu dalšího kočárku může řidič výjimečně povolit, pokud to umožňují 
provozní podmínky, konstrukce vozidla a nebude ohrožena bezpečnost dítěte v kočárku ani 
ostatních cestujících. Řidič může v oprávněném případě (ve vozidle je již přepravován vozík 
pro invalidy, jiný/é dětský/é kočárek/ky s dítětem, vozidlo je již plně obsazeno) přepravu 
dětského kočárku s dítětem odmítnout. Pro nástup a výstup cestujících s dětským kočárkem 
se zásadně používají dveře vozidla označená piktogramem kočárku. Cestující s dětským 
kočárkem dává řidiči znamení o úmyslu nastoupit zvednutím ruky, nastoupit může až po 
souhlasu řidiče. Cestující s dětským kočárkem dává řidiči znamení o úmyslu vystoupit před 
příjezdem do stanice, kde hodlá vystoupit, a to stisknutím speciálního signalizačního zařízení 
pro výstup s kočárkem, je-li s ním vozidlo vybaveno, jinak použije běžné signalizační zařízení 
pro výstup.  

13.11 Přeprava dětských kočárků pro spolucestující dítě je při současném nástupu upřednostněna 
před přepravou ostatních spoluzavazadel (v případech vyčerpání kapacity vhodných prostor 
pro přepravu). Cestující s dětským kočárkem je povinen kočárek ve vozidle umístit na místo, 
označené piktogramem kočárku, a po dobu přepravy zajistit kočárek proti samovolnému 
pohybu. Kočárek musí být umístěn tak, aby neznemožňoval nástup a výstup a pohyb 
cestujících ve vozidle. Po dobu přepravy musí být dítě z bezpečnostních důvodů umístěno 
v kočárku a osoba, která ho doprovází, se musí zdržovat v bezprostřední blízkosti kočárku a 
dbát na bezpečnost dítěte.  
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13.12 Přeprava jízdního kola spolu s cestujícím je možná pouze v případě dostatečných 
prostorových kapacit. V případě využití cyklovleku nebo nástavby na kola za autobusem, 
provede cestující naložení a upevnění kola (za pomoci upevňovadel dodaných v případě 
nutnosti řidičem) sám. Řidič vozu provede následně kontrolu správného upevnění. Přeprava 
jízdního kola může být při nedostatku místa odmítnuta. Zakoupením jízdního dokladu pro 
přepravu jízdního kola nevzniká nárok na jeho přepravu. Každý cestující smí přepravovat 
pouze jedno jízdní kolo. Přeprava se týká pouze:  

a) jízdních kol a koloběžek se dvěma koly a nejvýše jedním sedlem, 

b) složeného přídavného vozíku k jízdnímu kolu a  

c) jízdního kola s pomocným elektromotorem, a to pouze pokud je cestující sám schopen 
manipulace s kolem a je to technicky proveditelné. 

Motocykly a mopedy jsou z přepravy vyloučeny. Jízdní kola ve vlaku smí být přepravována 
pouze ve víceúčelových oddílech, v prostorech nástupu a v oddílech pro větší zavazadla 
se sklápěcími sedadly; ve vlacích ČD definují podmínky umístění jízdních kol SPP ČD. 
Přeprava jízdní kol se ve vlacích ČD uskutečňuje formou spoluzavazadla (pod dohledem 
cestujícího) nebo formou úschovy během přepravy (pod dohledem zaměstnance), služba je 
vyhlášena v jízdním řádu. Společnou přepravou jízdních kol nesmí být ohrožen pořádek 
a bezpečnost provozu a ostatní cestující nesmí být ohroženi příp. omezováni. Cestující 
s jízdním kolem je povinen jízdní kolo zajistit proti samovolnému pohybu a mít ho pod 
dohledem po celou dobu přepravy, aby byla zajištěna bezpečnost ostatních cestujících.  

13.13 Dopravní a provozní personál rozhodne v konkrétním případě, zda lze věci přepravit a kde 
musí být uloženy. 

13.14 Cena za přepravu spoluzavazadla a jízdního kola (přepravné) je stanovena Tarifem DÚK. V 
integrovaných spojích dálkové dopravy ČD do DÚK platí pro přepravu spoluzavazadel, 
cestovních zavazadel a jízdních kol také tarif dopravce. 

čl. 14. Přeprava živých zvířat 

14.1 Cestující může vzít s sebou drobná domácí a jiná malá zvířata, pokud tomu nebrání zvláštní 
předpisy, není-li jejich přeprava ostatním cestujícím na obtíž a jsou-li zcela uzavřena 
v klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem. Zvíře lze 
přepravovat jen v doprovodu cestujícího a pod jeho dohledem. Pro přepravu schrán se 
zvířaty, s výjimkou psů, platí ustanovení o přepravě ručních zavazadel nebo spoluzavazadel.  

14.2 Psi, kteří nejsou nebo nemohou být umístěni ve schránách jako příruční zavazadlo nebo 
spoluzavazadlo, mohou být přepravováni za předpokladu, že jsou na vodítku a mají 
odpovídající náhubek. Jeden cestující může vzít s sebou do vozidla nejvýše dva psy bez 
schrány. Pro tyto psy musí mít cestující zakoupeny jízdenky dle Tarifu DÚK. 

14.3 Všechna další zvířata a zvířata s nakažlivými nemocemi jsou z přepravy vyloučena.  

14.4 Pověřená osoba může z provozních důvodů s ohledem na bezpečnost cestujících 
a bezpečnost a plynulost dopravy přepravu psa bez schrány odmítnout, případně psa bez 
schrány z přepravy vyloučit. 

14.5 Vodící psy, doprovázející nevidomé, asistenční a služební psy nelze vyloučit z přepravy ani 
jejich přepravu odmítnout. Tito psi jsou přepravováni bezplatně a nemusí mít náhubek. 

14.6 Stejně jako v regionálních spojích, tak i v integrovaných spojích dálkové dopravy ČD do DÚK 
platí pro přepravu živých zvířat SPP ČD, a také tarif dopravce. 

čl. 15. DÚKapka - mobilní aplikace pro nákup jízdních dokladů 

15.1 DÚKapka je mobilní aplikace, umožňující nákup a použití elektronických jízdních dokladů 
DÚK prostřednictvím mobilního zařízení, jako je telefon, tablet nebo obdobné zařízení s 
přístupem k internetu. Podmínky jejího užívání jsou stanoveny obchodními podmínkami v 
příloze č. 5 Tarifu DÚK. 
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15.2 Cestující je odpovědný za funkčnost svého mobilního zařízení s instalovanou DÚKapkou po 
celou dobu přepravy. Pokud se cestující v okamžiku přepravní kontroly není schopen 
prokázat platným jízdním dokladem v DÚKapce, je považován za cestujícího bez platného 
jízdního dokladu. V případě, že cestující do 15 kalendářních dnů od uložení přirážky (článek 
9) předloží na pobočce Dopravce svou časovou jízdenku uloženou v DÚKapce 
s personifikovaným profilem, bude přirážka snížena na 50 Kč.  

15.3 Cestující je odpovědný za správný výběr potřebného jízdního dokladu zakoupeného a 
aktivovaného v DÚKapce (tarifní kategorie, územní a časová platnost). 

15.4 V případě zlevněných a zvýhodněných jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu a 1denních na 
bázi DÚKapky musí cestující prokázat nárok na slevu odpovídajícím průkazem. 

15.5 V případě časových vícedenních jízdních dokladů na bázi DÚKapky je nárok na slevu 
prokázán tarifním profilem v aplikaci. 

15.6 Po aktivaci zakoupeného jízdního dokladu v DÚKapce běží 1 minuta ochranného období 
před začátkem platnosti. Na linkách MHD a železničních dopravců je cestující povinen 
nastupovat do vozidel s již platným jízdním dokladem. Na linkách PAD je výjimečně umožněn 
nástup do vozidel i s jízdenkou s běžícím ochranným obdobím. 

15.7 V jedné DÚKapce mohou být aktivovány zároveň platné jízdní doklady pro jednotlivou jízdu 
i jednodenní pro více cestujících. 

15.8 Vícedenní jízdní doklady v DÚKapce jsou vázány na konkrétního cestujícího. 

15.9 Přepravní kontrola jízdních dokladů na bázi DÚKapky: 

a) cestující bez vyzvání ukáže pověřené osobě displej mobilního zařízení 
s vyobrazenou jízdenkou k ověření (popis jízdenky bod 5.7), 

b) u odbavovacích zařízení s možností automatické kontroly se přednostně provede 
automatické ověření jízdenky. Cestující bez vyzvání přiloží displej mobilního 
zařízení s vyobrazeným 2D kódem před čtečku 2D kódů k ověření (s odstupem cca 
10 cm). 

15.10 Případné reklamace DÚKapky jsou přijímány pouze na www.ds-uk.cz/dukapka, emailu 
dukapka@ds-uk.cz a telefonu č. 477 070 800 provozovaných dopravcem DSÚK. 

čl. 16. BČK DÚK (bezkontaktní čipové karty DÚK) 

16.1 U vybraných druhů jízdenek může Tarif DÚK stanovit jejich dostupnost pouze ve formě 
elektronického zápisu jízdního dokladu uloženého na BČK DÚK. 

16.2 Při zakoupení jízdenky na bázi BČK DÚK cestující obdrží i papírový doklad o zaplacení - 
příjmový doklad. Jako jízdní doklad slouží elektronický zápis na BČK DÚK, kterým se 
cestující při případné kontrole musí prokázat. Příjmový doklad o zaplacení není jízdním 
dokladem, ale slouží pouze jako potvrzení o uskutečněné transakci, které je potřeba 
v případě reklamace či ztráty BČK DÚK předložit. 

16.3 Podmínky pořízení BČK DÚK  a používání elektronické peněženky určuje Dopravce 
v Podmínkách pro vydávání a užívání BČK DÚK, které jsou k dispozici v informační kanceláři 
Dopravce. 

16.4 BČK DÚK jsou vydávány a uznávány pouze u vybraných Dopravců dle přílohy č. 1 SPP DÚK, 
v těchto variantách: 

a) anonymní (nepersonifikovaná) BČK DÚK je přenosná, neobsahuje osobní údaje držitele, 

b) osobní (personifikovaná) BČK DÚK je nepřenosná, na osobní BČK DÚK jsou vytištěné 
osobní údaje a fotografie držitele. 

Spolu s nově vyrobenou BČK DÚK obdrží zákazník i Certifikát BČK DÚK. Tento Certifikát 
BČK DÚK je nutné předložit při řešení reklamace, blokování, odblokování, výměny a dalších 
situací životního cyklu BČK DÚK. Konkrétní situace jsou popsány v Podmínkách pro 
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vydávání a užívání BČK DÚK, které jsou k dispozici v informační kanceláři Dopravce, který 
BČK DÚK vydal. 

16.5 Vydavatelem BČK DÚK je Dopravce, který vydal BČK DÚK a se kterým řeší držitel BČK DÚK 
všechny situace, které mohou v životním cyklu BČK DÚK nastat. Na základě dohody mezi 
jednotlivými vydavateli BČK DÚK může dojít k tomu, že správu karet vydaných původním 
vydavatelem převezme nový vydavatel (jiný z Dopravců zapojených do systému DÚK). O 
tomto kroku však musí být držitel karty informován v Podmínkách pro vydávání a užívání 
BČK DÚK zveřejněných původním vydavatelem. 

16.6 Na BČK DÚK je možné nahrát tzv. profily zákazníka. Na BČK DÚK anonymní i osobní lze 
nahrát pouze časovou jízdenku dle platného profilu zákazníka. Profily zákazníka mohou být 
na BČK DÚK dva. Držitel BČK DÚK má v případě osobní BČK DÚK na BČK DÚK dle data 
narození automaticky nastaven první profil zákazníka „dítě 6-18“ nebo „dospělý 18+“. 
V případě anonymní BČK DÚK je na BČK DÚK automaticky nastaven první profil zákazníka 
„přenosný“ a druhý „dospělý 18+“- tyto profily jsou neměnné. Libovolný vydavatel BČK DÚK 
je oprávněn na osobní BČK DÚK po předložení potřebných dokladů pro příslušnou kategorii 
cestujících (viz Tarif DÚK) nahrát libovolný profil zákazníka s výjimkou profilu „přenosný“. 
Výpis profilů zákazníka na osobní BČK DÚK je uveden v Tarifu DÚK v čl. 5. 

16.7 Koordinátor DÚK může omezit platnost některých jízdních dokladů pouze pro držitele 
osobních bezkontaktních čipových karet.  

16.8 Osobní BČK DÚK může použít jen její držitel. Při zakoupení a kontrole jízdních dokladů musí 
cestující předložit svou osobní BČK DÚK na kontrolu pověřené osobě, která zkontroluje, zda 
BČK DÚK používá její oprávněný držitel. 

16.9 BČK DÚK mají platnost 5 let od data vydání. Nárok na vypořádání financí uložených na BČK 
DÚK musí její držitel uplatnit do 2 měsíců po skončení platnosti BČK DÚK. 

16.10 Na BČK DÚK je možné mít uloženo max. 3 časové jízdenky.   

16.11 Při platbě jízdného pomocí BČK DÚK je používána aplikace „elektronická peněženka“. Jedná 
se o bezhotovostní platbu a z tohoto důvodu může být cena upřesněna na jednotlivé 
desetihaléře. Elektronická peněženka slouží k nákupu jízdních dokladů pro držitele BČK 
DÚK, spolucestujícího, případně zvíře a zavazadlo. Držitel BČK DÚK může pomocí 
elektronické peněženky zaplatit jakýkoliv papírový jízdní doklad (bez ohledu na typ tarifu), na 
který prokáže nárok v souladu s Tarifem DÚK. Na BČK DÚK lze uložit pouze jízdní doklady 
pro držitele karty; pro spolucestujícího, zavazadlo, psa nebo jiné zvíře je nutné zakoupit 
papírový jízdní doklad.   

16.12 V případě zjištění nefunkčnosti BČK DÚK při odbavení ve vozidle se postupuje následovně: 

a) má-li cestující příjmový (papírový) doklad o zakoupení jízdního dokladu na bázi BČK DÚK 
s platnou časovou a zónovou platností, která je na dokladu o zaplacení vyznačena, je mu 
tento doklad spolu s BČK DÚK uznán jako jízdní doklad; příjmový doklad bude pověřenou 
osobou označen textem „odbavení bez BČK“ a datem odbavení; takto označený příjmový 
doklad bude opravňovat k přepravě po dobu 3 pracovních dnů, 

b) v ostatních případech se musí cestující odbavit jízdenkou pro jednotlivou jízdu 
zaplacenou  jiným způsobem, 

c) cestující je povinen bezodkladně řešit reklamaci funkčnosti BČK DÚK na předprodeji 
Vydavatele BČK DÚK, 

d) při zjištění opakované jízdy na nefunkční BČK DÚK bez platného protokolu o probíhající 
reklamaci od Vydavatele BČK DÚK se musí cestující odbavit jízdenkou pro jednotlivou 
jízdu zaplacenou  jiným způsobem. 

16.13 V případě ztráty nebo odcizení BČK DÚK je cestující povinen BČK DÚK zablokovat 
u Vydavatele BČK DÚK. Správu BČK DÚK vydaných dopravci AD Podbořany a ČSAD Slaný 
převzal dopravce DSÚK. Při žádosti o blokaci je držitel BČK DÚK povinen předložit Certifikát 
BČK DÚK. Vydavatel BČK DÚK neodpovídá držiteli za škodu, která mu vznikla v důsledku 
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blokace BČK DÚK. Vydavatel BČK DÚK vrátí cestujícímu poměrnou část ceny za nevyužité 
časové jízdenky a zůstatek elektronické peněženky dle čl. 10. Lhůta pro vypořádání zůstatku 
elektronické peněženky a časových jízdenek je ze strany Vydavatele BČK DÚK maximálně 
30 dnů.  

16.14 V případě nefunkční BČK DÚK, kdy se zároveň nejedná o reklamaci, se postupuje též 
analogicky dle čl. 10.  

16.15 V případě reklamace BČK DÚK s platnou časovou jízdenkou může cestující využít tuto 
jízdenku i po dobu řešení reklamace, a to použitím tzv. náhradního dokladu. Náhradní doklad 
se skládá z Protokolu o reklamaci BČK DÚK (dále jen protokol) obsahující informaci o zónách 
i nadzónách a příjmového dokladu o zaplacení platné časové jízdenky na reklamované BČK 
DÚK. Pokud cestující příjmový doklad (papírový doklad) o zaplacení časové jízdenky na 
reklamované BČK DÚK nemá, může u Vydavatele BČK DÚK získat opis. Za vyhotovení 
opisu je účtován manipulační poplatek ve výši 20 Kč. 

16.16 Platnost náhradního dokladu je omezena buď uplynutím časové platnosti časové jízdenky 
nebo lhůtou pro vyřízení reklamace BČK DÚK (tato lhůta je vyznačena na protokolu). Je-li 
časová jízdenka platná i po vyřízení reklamace, je tato časová jízdenka přenesena na novou 
BČK DÚK. 

16.17 Pokud není reklamace uznána a cestující nepodá žádost o vydání nové BČK DÚK, postupuje 
se analogicky k bodu 16.14. Za rozhodující pro výpočet návratku se považuje den po datu, 
kdy cestující požádal o vrácení jízdného. 

16.18 Vkládání peněz na BČK DÚK se řídí následujícími pravidly: 

a) maximální celková uložená částka na BČK DÚK je 2 000 Kč, 

b) na předprodejních místech lze na BČK DÚK vložit libovolnou částku až do 2 000 Kč, 

c) u řidičů PAD a MHD Teplice a na turistických linkách lze na BČK DÚK vložit částku 
v násobcích 50 Kč minimálně však 100 Kč až do 2 000 Kč; cestující je povinen zaplatit 
přesným finančním obnosem, který požaduje vložit na BČK DÚK, 

d) na osobních pokladnách železničních stanic zařazených do systému DÚK lze vložit 
libovolnou částku až do 2 000 Kč, 

e) ve vlacích ČD na území DÚK lze vložit částku v násobcích 100 Kč minimálně však 100 
Kč až do 2 000 Kč; cestující je povinen zaplatit přesným finančním obnosem, který 
požaduje vložit na BČK DÚK; při nástupu v obsazené stanici je možné vkládání peněz 
na BČK DÚK s manipulační přirážkou dle SPP ČD, 

f) ve vlacích ostatních dopravců (mimo ČD) na území DÚK lze vložit částku v násobcích 50 
Kč minimálně však 100 Kč až do 2 000 Kč; cestující je povinen zaplatit přesným finančním 
obnosem, který požaduje vložit na BČK DÚK. 

čl. 17. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů 

17.1 V případě spotřebitelského sporu mezi cestujícím/spotřebitelem a dopravcem/prodávajícím, 
který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo vzájemnou dohodou, může cestující jako 
spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu příslušnému subjektu mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů, kterým je 

Česká obchodní inspekce 

Ústřední inspektorát - oddělení ADR 

Štěpánská 15 

120 00 Praha 2 

email: adr@coi.cz 

web: https://adr.coi.cz 
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čl. 18. Závěrečná ustanovení 

18.1 SPP DÚK s účinností od 15. prosince 2019 se zrušují dnem nabytí účinnosti těchto SPP 
DÚK. 

18.2 Tyto SPP pro přepravu cestujících, zavazadel a živých zvířat v DÚK nabývají účinnosti dnem 
14. června 2020. 

18.3 Úplné znění SPP DÚK a Tarifu DÚK je k dispozici: 

 v sídle Ústeckého kraje, 

 v informačních kancelářích Dopravců, 

 v otevřených železničních pokladnách zařazených do systému DÚK, 

 na internetových stránkách www.dopravauk.cz. 
 

Seznam příloh SPP Dopravy Ústeckého kraje 
Příloha č. 1: Seznam Dopravců zapojených do DÚK 
Příloha č. 2: Seznam linek zapojených do DÚK 
Příloha č. 3: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón v DÚK 
Příloha č. 4: Přehled povolených cest DÚK 
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Plně integrovaní dopravci - vydávají i uznávají jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi 
DÚKapky a BČK DÚK a nabíjejí elektronické peněženky BČK DÚK: 
 

1. ARRIVA CITY s.r.o., U Seřadiště 65/7, 101 00  Praha 10, IČO 26730448, 

2. Autobusy Karlovy Vary a. s., Sportovní 4, 360 09 Karlovy Vary, IČO 25332473, 

3. Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o., Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČO 06231292, 

4. Dopravní podnik města Děčína, a.s., Dělnická 106, 405 29 Děčín VI - Letná, IČO 
62240935, 

5. Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s., Školní 999/6, 430 01 Chomutov, 
IČO 64053466, 

6. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 26, 401 11, IĆO 25013891, 

7. AŽD Praha s. r. o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 Záběhlice, IČO 48029483, 

8. ARRIVA vlaky s.r.o., Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8, IČO 28955196, 

9. České dráhy a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO 70994226, 

10. Die Länderbahn CZ s.r.o., U Studánky 39/1, 400 07 Ústí nad Labem, IČO 08342849, 

11. GW Train Regio a.s, U Stanice 827/9, 400 03 Ústí nad Labem, IČO 28664116, 

12. KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 - Koloděje, IČO 27423069,  

13. MBM rail s.r.o., Žižkova 595, 551 01 Jaroměř, IČO 25277171, 

14. Labská plavební společnost, s.r.o., Kamenická 692/199, 405 02 Děčín II - Nové Město,   
IČO  27346471, 

15. Railway Capital a.s., Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5, IČO 2415807, 

16. RegioJet ÚK a.s., náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, IČO 07544014,  

17. Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH, Bahnhofstraße 14 a, 01796 
Pirna, (dopravce nenabíjí el. peněženky BČK DÚK), 

18. Die Länderbahn GmbH DLB, Oldřichovská 696, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ 29018889 

 

Dopravci uvedení v bodech 6 až 18 nevydávají vlastní BČK DÚK, uznávají BČK DÚK ostatních 
plně integrovaných dopravců uvedených v bodech 1 až 5. 

 
 
Částečně integrovaní dopravci - uznávají jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi 
DÚKapky; neuznávají BČK DÚK: 

 
1. ČSAD Střední Čechy, a.s., U Přístavu 811, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,       

IČO 27616347, 
2. ČSAD Česká Lípa a.s., Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5, IČO 25497987, 
3. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most, 

IČO 62242504 
4. ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů 885, 272 80 Kladno-Kročehlavy 
5. Transdev Střední Čechy s.r.o., Lubenská 1588, 269 01 Rakovník 
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Linky MHD - plně integrované linky - na těchto linkách jsou vydávány a uznávány jízdní doklady 
DÚK v papírové podobě i na bázi DÚKapky, BČK DÚK a elektronické peněženky na BČK DÚK: 
 
Ústí nad Labem 
 
2 Mírová - Poliklinika - Vozovna DP - Globus - Trmická - Pod Svahem - Divadlo - Hlavní 

nádraží 
3 Koštov konečná - Václavské náměstí - Jezero Milada - Nové Předlice - Divadlo - Hlavní 

nádraží 
5 Všebořice obch. centrum - Severní Terasa - Stříbrníky - Výstupní - Krásné Březno - (Pod 

Vyhlídkou) 
7 Severní Terasa - Mírová - Malátova - Poliklinika - Vozovna DP - Nové Předlice - Jezero 

Milada - Václavské náměstí 
9 Vozovna DP - Kaufland - Divadlo - Nové krematorium - (Nová Ves - Kojetice) 
11 Přestanov - Stradov - Chlumec - Všebořice obchodní centrum - Na Spálence - Hlavní 

nádraží 
13 Divadlo - Olšinky - Svádov nádraží - Svádov obec - Olešnice 
15 (Dolní Zálezly) - Vaňov - Divadlo - Božtěšice - (Neznabohy) - Habrovice - Strážky 
16 Strážky - Habrovice - Skorotice - (Neznabohy) - Božtěšice - Kpt. Jaroše - Všebořice 
17 (Předlická - Předlice Kolonice) - Vozovna DP - Kaufland - Divadlo - Brná - (Církvice) 
18 Všebořice obchodní centrum - Klíše lázně - (Metal) - (Jezero Milada) - Václavské náměstí 
19 Václavské náměstí - Jezero Milada - (Pod Svahem) - Divadlo - Pekařská - OD Květ - 

Sibiřská - (Ryjice) 
23 Dobětice - Severní Terasa - Hornická - Klíše Hvězda - Vozovna DP 
27 Vozovna DP - Klíšská - Divadlo - Střekov osada - Brná - (Církvice) 
41 NOČNÍ LINKA Klíše lázně - Divadlo - Krásné Březno - Mojžíř sídliště - Skalka 
42 NOČNÍ LINKA (Staré Předlice) - (U Vozovny) - (Václavské nám.) - Divadlo - Střekov II - 

Brná 
43 NOČNÍ DOPRAVA Severní Terasa - Mírová - Hornická - Divadlo - Malátova - Dobětice 
46 NOČNÍ DOPRAVA Všebořice - Divadlo - Výstupní - Pod Vyhlídkou 
51 Mírová - Severní Terasa - Divadlo - Krásné Březno - Skalka 
53 Severní Terasa - Mírová - Hornická - Divadlo - Malátova - Dobětice 
54 Všebořice - Městský stadion - Divadlo - Malátova - Dobětice 
55 (Severní Terasa) - Mírová - Hornická - Divadlo - Výstupní - Žežická 
56 Všebořice - Divadlo - Výstupní - Pod Vyhlídkou 
57 Klíše lázně - Divadlo - Krásné Březno - Mojžíř 
58 Klíše lázně - Divadlo - Výstupní - Krásné Březno - Skalka 
59 Klíše lázně - Divadlo - Krásné Březno - Pod Vyhlídkou 
60 Mírová - Masarykova nemocnice - Vinařská - Divadlo - Kamenný Vrch - Karla IV. 
61 Severní Terasa – Mírová – Malátova – Divadlo – Nové Předlice – (Globus) – Staré Předlice 
62 (Globus) - Divadlo - Kamenný Vrch - Karla IV. 
 
Teplice  
 
101 Nová Ves - Bílá cesta - Benešovo náměstí - Plavecká hala - Šanov II - Anger 
102 Řetenice,Tolstého - Nemocnice - Benešovo náměstí - Trnovany - Anger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
103 Prosetice - Pražská - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Trnovany - Šanov II - Panorama 
104 Hudcov - Nemocnice - Valy - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Plavecká hala - Panorama 
105 Řetenice,Tolstého - Nemocnice - Benešovo náměstí - Trnovany - Šanov II - Panorama 
106 Nová Ves - Novoveská - Bílá cesta - Třešňovka - Nemocnice - Jateční - Benešovo náměstí - 

Pražská - Šanov I lázně - Raisova - Panorama 
107 Řetenice,Tolstého - Nemocnice - Benešovo náměstí - Pražská - Prosetice 
108 Nová Ves - Bílá cesta - Třešňovka - Benešovo náměstí - Trnovany - Anger 
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111 Šanov I lázně - Pražská - Benešovo náměstí - Alejní - Bílá cesta - Nová Ves - Bílá cesta - 
Třešňovka - Nemocnice - Jateční - Hlavní nádraží - (Dopravní podnik) - Trnovany - Šanov II 
- Panorama (nostalgická linka) 

112 Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Trnovany - Olympia 
113 Prosetice - Šanov I lázně - Pražská - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Trnovany - Šanov 

II - Panorama 
122 Bystřany, hřbitov - Prosetice - Pražská - Šanov I lázně - Zeyerovo náměstí - Benešovo 

náměstí - Hlavní nádraží - Městské sály - Zemská - Luna - J. Koziny - Maršovská - 
Sobědruhy, Rudné doly - Sobědruhy - Olympia - Gagarinova - Šanov II  

123 Proboštov, Přítkov - Proboštov - Anger - Maršovská - J. Koziny - Luna - Zemská - Městské 
sály - Benešovo náměstí - Dubská - Hřbitovní - Libušina - Nemocnice - Buzulucká 

131 Anger - Maršovská - J. Koziny - Luna - Městské sály - Trnovany - Gagarinova - Panorama - 
Plavecká hala - Hlavní nádraží - Benešovo náměstí - Pražská - Prosetice - Bystřanská - Bílá 
cesta - Nová Ves (noční linka) 

 
Varnsdorf 
 
191 Mlékárna - Autobusové nádraží - Nemocnice 
 
Děčín 
 
201 Chrochvice - Nemocnice 

202 Bynov - Staré Město 

204 Letná - Březiny 

207 Želenice - Pod Nemocnicí 

208 Autobusové nádraží - Velká Veleň 

209 Autobusové nádraží - Nebočady 

210 Krásný Studenec - Maxičky 

212 Bělá - Folknáře 

214 Škrabky - Loubí ,Podskalí 

217 Autobusové nádraží - Zámek 

229 Bynov - Nebočady 

232 Želenice - Nebočady 

233 Chrochvice - Bynov 

237 Chrochvice - Nemocnice 

 
Bílina 
 
281 Bílina,sídl.ZCH- Bílina,žel.st.- Bílina,nám.- Bílina,poliklinika- Bílina,žel.st.- 

Bílina,pož.zbroj.- Bílina,sídl.ZCH 
282 Bílina,sídl.ZCH- Bílina,nám.- Bílina,hřbitov- Bílina,poliklinika- Bílina,VMG I- 

Bílina,hřbitov- Bílina,pož.zbroj.- Bílina,sídl.ZCH 
283 Bílina,VMG I- Chudeřice,záv.- Bílina,sídl.ZCH- Bílina,nám.- Bílina,poliklinika- 

Bílina,pož.zbroj.- Bílina,sídl.ZCH- Chudeřice,záv.- Bílina,VMG I 
 
Chomutov a Jirkov 
 

301    Globus - Kostnická - Moravská - Jirkov, aut.nádr.    
302    Chomutov, aut.nádr. - Severka - Písečná - Kaufland    
303    Povodí Ohře - Palackého - Jezero      
304    Podhorská - Autoškola - Palackého - Poliklinika     
306    Globus - Autoškola - Poliklinika      
307    Vodní - Palackého - Spořice - Vodní      
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308    Okály - Palackého – Droužkovice – Březno      
309    Masokombinát - Černovice       
310    Jirkov, aut.nádr. - Březenecká I - Globus     
311    Chomutov, žel.st. - Chomutov. aut.nádr. - Jirkov, aut.nádr.   
312    Okály - Chomutov, žel.zast. - Palackého - Důl J. Žižka    
313    Jirkov, aut.nádr. - Jirkov, žel.zast. - Kaufland     
314    Poliklinika - Palackého - Zadní Vinohrady - Poliklinika    
316    Chomutov, aut.nádr. - Jirkov, Staré Vinařice - Jirkov, aut. nádr.   
317    Chomutov, aut.nádr. - Údlice - Přečáply     
340    Jirkov, aut.nádr. - Jirkov, Horník - Palackého - Poliklinika    
341    Jirkov, Horník - Vodní - Palackého - Jirkov, Horník    
350    Písečná - Zahradní TIP - Palackého - Poliklinika     
351    Písečná - Zahradní TIP - Vodní - Chomutov, aut. nádr.    
352    Písečná - Zahradní I - Palackého - Poliklinika     
353    Písečná - Zahradní I - Čelakovského - Vodní - Palackého - Chomutov aut. nádr. 

 
Roudnice nad Labem 
 
368 Žižkova - Železniční stanice - Glazura (jsou uznávány i papírové doklady PID) 
 
Linky MHD Most a Litvínov - částečně integrované linky; na těchto linkách jsou uznávány jízdní 
doklady DÚK v papírové podobě i na bázi DÚKapky. BČK DÚK nejsou uznávány: 
 

1 
Litvínov, Citadela - Litvínov, nádraží - Záluží, CHEMOPETROL - Most, Souš - Most, 1. náměstí - 
Most, Velebudická 

2 Most, nádraží - Most, 1. náměstí - Most, Dopravní podnik - Most, Velebudická 

3 Litvínov, Citadela - Litvínov, nádraží - Záluží, CHEMOPETROL - Most, Souš - Most, nádraží 

4 
Litvínov,Citadela - Litvínov,nádraží - Záluží,CHEMOPETROL - Most,Souš - Most,1. náměstí - 
Most,Dopravní podnik 

5 Nádraží - OD PRIOR - Okružní,SHELL - Vtelno 

8 Litvínov, nádraží - Litvínov, průmyslová zóna Louka 

9 Dopravní podnik - Čepirohy, okály - Dopravní podnik 

10 Most,nádraží - Obrnice - Korozluky - Skršín,Dobrčice 

12 Dopravní podnik - Nádraží - Komořany - Záluží, CHEMOPETROL 

13 Litvínov,Křížatky - Litvínov,Janov - Litvínov - Lom - Osek 

14 Litvínov - Horní Jiřetín 

15 Litvínov, nádraží - Janov, škola - Litvínov, nádraží 

16 Kostelní hřbitov - Nádraží - Za Krematoriem - Nádraží - Kostelní hřbitov 

17 Dopravní podnik - Zahražany - Dopravní podnik 

18 Obchodní dům PRIOR - 14. ZŠ 

20 Nádraží - OD PRIOR - Zahražany - Čsl. Armády 

21 Litvínov,Janov,škola (Lom,Loučná,konečná) - Litvínov,Záluží,CHEMOPETROL 

22 Nádraží - Souš, Matylda 

23 Litvínov, poliklinika - Meziboří, stadion - Litvínov, poliklinika 

25 Halasova - Vtelno 

27 Litvínov, nádraží - Litvínov, Šumná 

28 Litvínov,Záluží - Horní Jiřetín 

30 Nádraží - Nemocnice - Nádraží 

31 Most,nádraží - Havraň - Havraň, JOSEPH 
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40 
Litvínov,Citadela - Litvínov,nádraží - Záluží,CHEMOPETROL - Most,nádraží - Most,1. náměstí - 
Most,Velebudická 

50 1. náměstí - Čsl. Armády 

51 Čepirohy, okály - Kino Kosmos 

53 Vtelno - 10. ZŠ 

60 Litvínov,Janov - Litvínov - Lom - Osek 

 
 
 
 
Linky PAD - linky příměstské autobusové dopravy, plně integrované linky - na těchto linkách 
jsou vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi DÚKapky a BČK DÚK 
a elektronické peněženky na BČK DÚK; v zóně 101 Ústí nad Labem i částečně integrované mobilní 
jízdenky DPmÚL platné dle Tarifu DÚK; dle tarifních pravidel Tarifu DÚK na vyjmenovaných linkách 
jsou uznávány i integrované papírové jízdní doklady PID s výjimkou bezplatných přeprav a nebo 
jsou vydávány speciální tarify DÚK+VMS A DÚK+VVO: 
 

398 Teplice-Dubí/Cínovec-Drážďany (na lince jsou vydávány a uznávány i jízdní 
dokladyjízdenky tarifu DÚK+VVO; jízdní dokladyjízdenky tarifu DÚK jsou uznáványplatné 
jen po na území ČR)   

401 Ebersbach-Jiříkov-Rumburk-Krásná Lípa-Rybniště-Chřibská (jízdenky tarifu DÚK jsou 
uznávány jen po na území ČR, jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány na celé lince) 

402 Varnsdorf-Chřibská-Česká Kamenice-Děčín (jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány na 
celé lince, jsou uznávány i doklady jízdenky Trilex jsou uznávány v úseku Varnsdorf-
Rybniště) 

403 Varnsdorf-Dolní Podluží-Chřibská,Krásné Pole (jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány 
na celé lince, jsou uznávány i doklady jízdenky Trilex jsou uznávány v úseku Varnsdorf-
Rybniště) 

405 Rumburk-Staré Křečany-Krásná Lípa-Doubice (jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány 
na celé lince) 

406 Lobendava-Dolní Poustevna (jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány na celé lince) 

407 Staré Křečany,Brtníky-Krásná Lípa-Varnsdorf-Großschönau (jízdenky Euro-Nisa-Ticket 
jsou uznávány na celé lince)  

408 Mikulášovice-Velký Šenov-Šluknov,Rožany (jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány na 
celé lince) 

409 Varnsdorf-Seifhennersdorf-Rumburk-V.Šenov/D.Poustevna (jízdenky tarifu DÚK neplatí 
při jsou uznávány pouze pro průjezd územím Německa, výstupu/nástupu na území 
Německajízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány na celé lince) 

410 Varnsdorf-Rumburk-Jiříkov-Šluknov-Velký Šenov-Lobendava,Severní (jízdenky Euro-
Nisa-Ticket jsou uznávány na celé lince) 

421 Česká Kamenice-Srbská Kamenice 

422 Benešov n. Pl.-Markvartice-Kerhartice-Č. Kamenice-Kunratice 

423 Benešov n.Pl. - Žandov - Verneřice 

424 Benešov n. Pl. -  Heřmanov,Blankartice - Heřmanov,Fojtovice 

431 Děčín - Malšovice,Javory - Malšovice,Borek 

432 Libouchec-Děčín-Labská Stráň-Janov 

433 Děčín-Jílové,Sněžník 

434 Děčín - Hřensko,Mezná - Jetřichovice - Chřibská - Krásná Lípa 

435 Česká Kamenice - Labská stráň - Hřensko - Schmilka (jen po území ČR) 

436 Děčín - Dobrná - Huntířov - Srbská Kamenice - Jetřichovice,Vysoká Lípa  

437 Děčín - Benešov n. Pl. - Verneřice - Rychnov 

438 Děčín-Hřensko-Hřensko,Mezná-Jetřichovice,Vysoká Lípa 

450 Chlumec - Ústí n.L. - Velké Březno - Děčín 
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451 Petrovice,Krásný Les-Ústí n.L.-Velké Březno-Homole u P.,Suletice 

452 Verneřice - Ústí n.L. - Bahratal (jen po území ČR) 

453 Libouchec-Velké Chvojno-Ústí n.L.-Malečov,Rýdeč 

454 Chuderov,Žežice-Ústí n.L.-Teplice,Sobědruhy 

455 Ústí n.L.-Povrly,Český Bukov 

456 Ústí n.L.-Hostovice-Stebno,Chvalov 

457 Ústí n.L.-Řehlovice-Řehlovice,Dubice 

458 Ústí n.L.-Krupka-Teplice,Sobědruhy 

459 Petrovice,Krásný Les-Petrovice 

460 Libouchec-Libouchec,Čermná 

462 Ústí n.L.-Libouchec-Jílové 

 
480 

 
Teplice-Chlumec 

481 Krupka,Bohosudov-Proboštov-Teplice-Žim 

482 Proboštov,Přítkov-Teplice-Kostomlaty p. Milešovkou 

483 Krupka,Vrchoslav-Teplice-Zabrušany-Duchcov 

484 Teplice-Krupka,Fojtovice 

485 Osek-Košťany-Teplice-Krupka,Soběchleby/Chlumec 

486 Osek-Duchcov-Teplice-Krupka, Soběchleby 

487 Dubí-Teplice-Krupka, Vrchoslav 

488 Duchcov-Teplice-Ústí nad Labem 

489 Dubí-Teplice-Modlany 

490 Dubí-Teplice-Modlany,Kvítkov-Modlany 

491 Dubí-Teplice-Duchcov 

492 Dubí-Teplice-Košťany-Hrob 

493 Teplice-Moldava,Dolní Moldava 

494 Teplice-Proboštov-Dubí 

495 Teplice-Duchcov-Osek 

501 Bílina-Osek-Litvínov,Záluží 

502 Teplice-Světec-Rtyně n.Bílinou,Velvěty 

503 Bílina-Ohníč-Teplice 

504 Teplice-Bílina-Louny 

506 Měrunice-Bílina-Lovosice 

508 Bílina-Lukov 

521 Litvínov-Brandov-Olbernhau (jen po území ČR) 

523 Litvínov-Český Jiřetín 

524 Litvínov,Záluží - Dubí - Chlumec 

525 Litvínov-Mariánské Radčice-Braňany 

526 
529 

Litvínov-Osek, Dlouhá Louka 
Litvínov-Velemyšleves,,Triangle-západ 

544 Lužice-Most-Strupčice 

545 Braňany-Most-Bělušice,Odolice 

560 Chomutov-Blatno-Kalek,Načetín 

561 Chomutov-Jirkov-Boleboř-Hora Sv. Kateřiny 

564 Chomutov-Jirkov-Litvínov,Janov 

565 Chomutov-Jirkov-Most 

568 Chomutov-Strupčice-Jirkov 

569 Chomutov-Údlice-Velemyšleves 
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570 Chomutov-Velemyšleves,,Triangle-západ 

571 Chomutov-Březno-Radonice 

572 Jirkov-Chomutov-Březno-Kadaň 

578 Chomutov-Kadaň-Podbořany 

580 Chomutov-Klášterec nad Ohří 

582 Vejprty-Kovářská-Boží Dar 

583 Vejprty-Annaberg-Buchholz (jen po území ČR) 

584 Jirkov-Chomutov-Boží Dar 

585 Jirkov-Chomutov-Kurort Oberwiesenthal (jen po území ČR) 

586 Chomutov-Výsluní-Vejprty 

587 Chomutov-Místo-Vejprty 

588 Chomutov-Hora Sv. Šebestiána-Marienberg (na lince jsou vydávány i jízdní doklady tarifu 
DÚK+VMS; síťové jízdné DÚK je platné na celé lince)  

600 Kadaň-Klášterec nad Ohří-Vejprty 

601 Kadaň,Tušimice-Klášterec nad Ohří-Okounov 

602 Klášterec nad Ohří-Domašín,Petlery 

603 Kadaň-Klášterec nad Ohří 

606 Kadaň-Podbořany 

608 Kadaň-Radonice-Veliká Ves-Podbořany 

620 Litoměřice - Hlinná,Tlučeň 

621 Velké Žernoseky - Malíč - Litoměřice - Žitenice,Skalice 

622 Litoměřice - Malečov,Rýdeč 

623 Bohušovice n.O. - Litoměřice - Třebušín - Lovečkovice - Verneřice 

624 Litoměřice - Býčkovice - Liběšice 

625 Litoměřice - Polepy - Hoštka - Štětí,Hněvice 

626 Litoměřice - Polepy,Hrušovany - Štětí,Radouň 

627 Litoměřice-Liběšice,Dolní Nezly 

628 Litoměřice - Žalhostice - Píšťany - Velké Žernoseky - Libochovany 

629 
630 

Litoměřice - Kamýk 
Úštěk-Úštěk,Lukov 

631 Liběšice - Lovečkovice,Touchořiny 

632 Lovečkovice-Úštěk,Konojedy 

633 Úštěk,Lukov - Snědovice - Štětí,Hněvice (jsou uznávány i doklady PID v úseku 
Štětí,Radouň - Štětí,sídliště) 

634 Štětí,Hněvice - Štětí,Újezd 

635 Úštěk - Hoštka - Štětí - Roudnice n. L. (jsou uznávány i doklady PID v úseku 
Roudnice n.L.,,aut.nádr. - Hoštka) 

636 Úštěk - Liběšice - Polepy - Roudnice n. L. 

637 Litoměřice-Brozany n.Ohří-Libochovice 

638 Litoměřice-Mšené-lázně-Martiněves,Radešín 

639 Štětí,Hněvice - Štětí (jsou uznávány i doklady PID po celé trase) 

646 Roudnice n.Labem-Ledčice (jsou uznávány i doklady PID po celé trase) 

651 Litoměřice-Lovosice-Malé Žernoseky 

655 Lovosice-Chotěšov-Libochovice 

660 Lovosice-Třebenice-Třebívlice-Libčeves-Most 

661 Litoměřice-Lovosice-Třebenice-Třebívlice-Libčeves 

662 Lovosice-Třebenice,Kocourov 

663 Lovosice-Velemín,Milešov-Velemín,Dobkovičky-Žalany 

664 Lovosice-Klapý-Třebívlice,Skalice 
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665 Lovosice-Klapý-Libochovice-Peruc 

666 Lovosice-Čížkovice,,cementárna 

672 Dušníky-Roudnice n.L., - Štětí - Snědovice,Sukorady - Dubá (jsou uznávány i doklady 
PID v úseku Roudnice n.L.,Na Kolečku - Štětí,žel.přejezd) 

675 Roudnice nad Labem-Horní Počaply-Račice-Roudnice nad Labem (jsou uznávány i 
doklady PID po celé trase) 

679 
680 

Lovosice-Libochovice-Mšené-lázně-Roudnice nad Labem 
Roudnice n. L. - Račiněves - Horní Beřkovice (jsou uznávány i doklady PID po celé trase) 

681 Brozany n.Ohří-Roudnice n.Labem-Černěves 

683 Litoměřice-Libotenice-Roudnice n.Labem-Horní Beřkovice (jsou uznávány i doklady PID 
v úseku Roudnice n. L.,,ČSAD - Horní Beřkovice, žel. přejezd) 

684 Roudnice nad Labem-Chodouny-Litoměřice 

685 
 
687 

Štětí-Hoštka-Roudnice nad Labem-Libochovice (jsou uznávány i doklady PID v úseku 
Roudnice n.L.,Na Kolečku - Štětí,sídliště) 
Roudnice nad Labem-Mšené lázně-Louny 

701 Žerotín-Louny-Postoloprty-Chomutov 

702 Chlumčany,Vlčí-Louny-Libčeves 

703 Třebívlice-Děčany-Louny-Bitozeves,,Triangle-východ 

704 Louny-Koštice-Třebívlice-Libčeves,Řisuty 

705 Louny-Slavětín-Peruc,Telce 

706 Třebívlice-Děčany-Libčeves 

713 Louny-Vinařice-Kozojedy (jsou uznávány i doklady PID v úseku Vinařice - Kozojedy) 

715 Louny-Ročov-Třeboc (jsou uznávány i doklady PID v úseku Ročov - Třeboc) 

716 Louny-Hřivice-Pnětluky 

717 Lipno,Lipenec-Tuchořice,Třeskonice 

718 Louny-Zálužice-Žatec 

721 Louny-Lenešice-Postoloprty-Havraň-Most 

723 Bitozeves,Nehasice-Postoloprty-Výškov,Počerady 

725 Louny - Lenešice - Výškov,Počerady 

726 Postoloprty-Lišany-Postoloprty 

731 Žatec-Velemyšleves,,Triangle-západ 

732 Žatec-Chomutov 

733 Žatec-Most 

734 Žatec-Postoloprty-Louny 

735 Žatec-Bitozeves-Blažim-Výškov,Počerady 

738 Žatec-Lišany-Postoloprty 

739 Žatec-Lipno-Louny 

741 Žatec-Kounov-Pnětluky 

742 Žatec-Deštnice-Měcholupy,Velká Černoc 

743 Žatec-Libořice-Podbořany 

744 Žatec-Podbořany-Blatno 

745 Žatec-Podbořany-Lubenec,Ležky 

750 Podbořany-Krásný Dvůr-Čeradice-Žatec 

751 Žatec-Čeradice-Radonice,Kadaňský Rohozec 

752 Žatec-Nové Sedlo,Břežany 

753 Žatec-Chbany-Kadaň,Prunéřov 

755 Žatec-Žiželice,Stroupeč 

762 Podbořany-Krásný Dvůr-Podbořany,Kněžice 

764 Podbořany-Velká Černoc 
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766 Podbořany - Jesenice 

773 (od 1. 2. 2021 jako 763) Podbořany-Kryry-Kolešov 

774 (od 1. 2. 2021 jako 767) Podbořany-Valeč 

778 (od 1. 2. 2021 jako 768) Podbořany-Nepomyšl-Podbořanský Rohozec 

801 Ústí n.L.-Chabařovice-Chlumec-Krupka 

802 Krupka,Soběchleby-Teplice-Dubí 

803 Teplice-Osek 

 
Pozn: Jízdní doklady do/z Německa jsou upraveny tarifem a SPP konkrétního dopravce. Pro cesty 
do/z Německa nelze použít Tarif DÚK a SPP DÚK. 
 
 
Železniční linky jsou zapojeny do DÚK pouze ve zde vyjmenovaném úseku; na těchto linkách 
jsou vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi DÚKapky a BČK DÚK 
a elektronické peněženky na BČK DÚK (v zóně 101 Ústí n. L. nelze použít částečně integrované 
mobilní jízdenky DPmÚL); železniční dopravci uznávají jízdní doklady DÚK pouze mezi stanicemi 
zde uvedenými, v nichž spoje na linkách a ve vyjmenovaných úsecích uvedených v příloze č. 2 
SPP DÚK v souladu s platným jízdním řádem zastavují za účelem nástupu nebo výstupu 
cestujících; ve vyhlášených rychlících musejí cestující mít platnou jízdenku DÚK pro celou trasu ze 
stanice nástupu minimálně do následující stanice nebo do dalších následujících stanic, kde rychlík 
zastavuje: 
 
Regionální linky: 
L2  Děčín - Česká Lípa - Liberec (jízdenky tarifu DÚK jsou uznáványDÚK v úseku Děčín - 

Žandov) 
L4  Mladá Boleslav  - Bakov nad Jizerou  - Rumburk (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány v 

úseku Jedlová - Rumburk, jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány v úseku Jedlová - 
Rumburk)) 

U1 Děčín - Ústí nad Labem - Most  - Chomutov - Kadaň-Prunéřov 
U2 Chomutov - Klášterec nad Ohří - Karlovy Vary (jízdenky tarifu DÚK jsou uznáványDÚK v 

úseku Chomutov - Perštejn) 
U3 (Děčín hl.n) - Ústí nad Labem - Teplice v Čechách - Litvínov 
U4 Ústí nad Labem - Roudnice nad Labem - Praha (jízdenky tarifu DÚK jsou uznáványDÚK 

v úseku Ústí nad Labem -  Hněvice, ode dne vyhlášení Kralupy nad Vltavou) 
U5 Ústí nad Labem - Úpořiny - Bílina - Most 
U6 Lovosice - Teplice v Čechách 
U7 Ústí nad Labem západ - Děčín 
U8 Děčín - Česká Kamenice - Rumburk (jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány v úseku 

Jedlová - Rumburk) 
U9 Rumburk - Rybniště - Varnsdorf (jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány na celé lince) 
U10 Litoměřice - Lovosice - Most 
U11 Česká Lípa - Litoměřice - Lovosice - Louny - Postoloprty (jízdenky tarifu DÚK jsou 

uznáványDÚK v úseku Dubičná - Postoloprty, (jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány 
v úseku Úštěk - Dubičná) 

U12 Osek město - Most - Louny - Rakovník (jízdenky tarifu DÚK jsou uznáványDÚK v úseku 
Osek - Kounov) 

U13 Most - Postoloprty - Žatec západ 
U14 Jirkov - Chomutov - Žatec - Lužná u Rakovníka (jízdenky tarifu DÚK jsou uznáványDÚK 

v úseku Jirkov - Deštnice) 
U15 Postoloprty - Louny 
U16 Chomutov - Kadaň - Prunéřov - Poláky 
RE20 Dresden - Litoměřice město (jízdenky tarifu DÚK jsou uznáványDÚK v úseku Děčín - 

Litoměřice) 
U21 Roudnice nad Labem - Bříza obec 
U22 Vraňany - Zlonice (jízdenky tarifu DÚK jsou uznáványDÚK v úseku Vraňany - Straškov) 
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U28 Děčín - Bad Schandau - Sebnitz - Rumburk (jízdenky tarifu DÚK jsou uznávány pouze 
pro průjezd územím NěmeckaDÚK neplatí při výstupu/nástupu na území Německa, 
(jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány v úseku Dolní Poustevna - Rumburk) 

U32/S32 Ústí nad Labem - Štětí - Lysá nad Labem (jízdenky tarifu DÚK jsou uznáványDÚK 
v úseku Ústí n. L. - Mělník) 

U40 Louny - Slaný (jízdenky tarifu DÚK jsou uznáványDÚK v úseku Louny - Telce) 
U51 Ústí nad Labem - Most - Chomutov - Klášterec nad Ohří 
U54 Hněvice - Roudnice nad Labem - Děčín 
U57 Rakovník - Blatno u Jesenice - Žlutice (jízdenky tarifu DÚK jsou uznáványDÚK v úseku 

Blatno u Jesenice - Libkovice) 
 
U dálkových linek kategorie rychlík „R“  jsou vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK v papírové 
podobě i na bázi DÚKapky a BČK DÚK a elektronické peněženky na BČK DÚK (v ostatních 
kategoriích vlaků dálkové dopravy nelze jízdní doklady DÚK použít): 
R14 Pardubice - Liberec - Ústí n. L. (jízdenky tarifu DÚK jsou uznáványDÚK v úseku Ústí n.L. - 

Benešov n.Pl.) 
R15 Praha - Ústí nad Labem - Karlovy Vary - Cheb (jízdenky tarifu DÚK jsou uznáványDÚK v 

úseku Ústí n.L.- Klášterec n.O.; DÚK v úseku Ústí n. L. - Hněvice, ode dne vyhlášení Ústí 
n. L. - Kralupy nad Vltavou, pouze na vybraných spojích v případě, že pravidelně zastavují 
v železničních stanicích tohoto úseku) 

R20 Praha - Ústí nad Labem - Děčín (jízdenky tarifu DÚK jsou uznáványDÚK v úseku Hněvice- 
Děčín, ode dne vyhlášení Kralupy nad Vltavou - Děčín) 

---- 
R22 Kolín - Česká Lípa - Rumburk - Šluknov (jízdenky tarifu DÚK jsou uznáványDÚK v úseku 

Jedlová - Šluknov, jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány v úseku Jedlová - Šluknov) 
R23 Kolín - Ústí nad Labem hl.n. (jízdenky tarifu DÚK jsou uznáványDÚK v úseku Mělník - Ústí 

n. L.) 
R25 Plzeň - Most (jízdenky tarifu DÚK jsou uznáványDÚK v úseku Blatno u Jesenice - Most) 
 
Pozn: Jízdní doklady do/z Německa jsou upraveny tarifem a SPP konkrétního dopravce. Pro cesty 
do/z Německa nelze použít Tarif DÚK a SPP DÚK. 
 
Linky PID jsou zapojeny do DÚK pouze částečně a jen ve vybraných úsecích; na těchto linkách jsou 
uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi DÚKapky. BČK DÚK nejsou uznávány. 
Úseková platnost jízdního dokladu je vyznačena v jízdních řádech a odpovídá pásmům stanoveným 
tarifem a SPP PID. DÚK uznáván v těchto úsecích: 
 
464 Mělník,Aut.st. - Horní Beřkovice,točnaMělník - Lužec n. Vlt. - Horní Beřkovice 

466 Mělník,Aut.st. - Kralupy n.Vlt.,Žel.st.Mělník - Veltrusy - Kralupy n. Vlt. 

467 Mělník,Poliklinika/ Mělník,Aut.st. - Roudnice n.L.,ČSADMělník - Cítov - Roudnice n. Lab. 

468 Mělník,Aut.st. - ČernoučekMělník - Dolní Beřkovice - Horní Beřkovice 

475 Mělník,Aut.st. - Bechlín,ObÚMělník - Dolní Beřkovice - Horní Počaply 

496 Kralupy n.Vlt.,Žel.st. - LedčiceKralupy n. Vlt. - Veltrusy  Ledčice 

560 Kolešov - Podbořany,aut.nádr.Kolešov - Podbořany 

583 Kroučová - Ročov 

585 Třeboc,Obchod - Ročov/Kroučová – VinařiceTřeboc - Ročov/Kroučová - Vinařice 

600 Kroučová,křiž. - Vinařice 

619 Kroučová, křiž. – RočovKroučová, křiž. - Vinařice 

 

Linky IDOL jsou zapojeny do DÚK pouze částečně a jen ve vybraných úsecích; na těchto linkách 

jsou uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi DÚKapky. BČK DÚK nejsou 

uznávány. 

 

469 Česká Lípa-Nový Bor-Česká Kamenice-Jetřichovice (jízdenky tarifu DÚK jsou 
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uznáványDÚK v úseku Česká Kamenice - Jetřichovice) 

460 Děčín - Česká Kamenice - Nový Bor (od vyhlášení jízdenky tarifu DÚK budou uznávány od 

12. 12. 2021DÚK v úseku Děčín - Česká Kamenice,,Nový Svět) 

 

Linka Die Länderbahn GmbH je zapojena do DÚK pouze částečně a jen ve vybraném úseku; na 

této lince jsou uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi DÚKapky. BČK DÚK 

nejsou uznávány. 

 

L7  Liberec - Zittau - Varnsdorf - Seifhennersdorf (jízdenky tarifu DÚK jsou uznáványDÚK v úseku 

Varnsdorf - Varnsdorf pivovar Kocour, jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány na celé lince) 

 
Turistické linky jsou plně integrované linky, na těchto linkách jsou vydávány a uznávány jízdní 
doklady DÚK v papírové podobě i na bázi DÚKapky a BČK DÚK a elektronické peněženky na BČK 
DÚK ; částečně integrované mobilní jízdenky DPmÚL nelze použítnejsou uznávány: 
 
Železniční turistické linky: 

T1 Turistická železniční linka Česká Kamenice - Kamenický Šenov   

T2 Děčín - Česká Kamenice - Brtníky - Mikulášovice (jízdenky Euro-Nisa-Ticket jsou uznávány 
v úseku Jedlová - Mikulášovice) 

T3 Turistická železniční linka Ústí nad Labem - Velké Březno - Zubrnice 

T4 Litoměřice - Lovosice - Chotiměř 

T5 Turistická železniční linka Libochovice - Mšené Lázně - Roudnice nad Labem 

T6 Turistická železniční linka Kadaň - Kadaňský Rohozec - Podbořany 

T7 Turistická železniční linka Chomutov - Vejprty 

T8 Turistická železniční linka Most - Osek/Děčín - Ústí nad Labem - Moldava v Krušných horách 

T9 Turistická železniční linka Liberec - Zittau - Varnsdorf - Rybniště - Krásná Lípa - Mikulášovice 
(jízdenky tarifu DÚK jsou uznáványDÚK v úseku Varnsdorf - Mikulášovice, jízdenky Euro-Nisa-
Ticket jsou uznávány v úseku Varnsdorf - Mikulášovice) 

T10 Turistická železniční linka Praha - Mladá Boleslav - Česká Lípa - Krásná Lípa - Mikulášovice 
(jízdenky tarifu DÚK jsou uznáványDÚK v úseku Jedlová - Mikulášovice, jízdenky Euro-Nisa-
Ticket jsou uznávány v úseku Jedlová - Mikulášovice) 

T11 Děčín - Telnice 
 
 
 
Lodní turistická linka: 
  

901 Turistická lodní linka Ústí nad Labem - Litoměřice (- Roudnice - Mělník) 
902 Turistická lodní linka Ústí nad Labem - Hřensko (- Bad Schandau) 
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Označení  Název zóny  Nadzóna 
 

101 Ústí nad Labem 10 Ústí nad Labem 

112 Řehlovice 11 Řehlovice 

113 Stebno 11 Řehlovice 

115 Habrovany 11 Řehlovice 

116 Řehlovice-Dubice 11 Řehlovice 

121 Chlumec 12 Chlumec 

122 Přestanov 12 Chlumec 

123 Chabařovice 12 Chlumec 

124 Telnice 12 Chlumec 

125 Petrovice-Krásný Les 12 Chlumec 

131 Libouchec 13 Libouchec 

133 Chuderov-Lipová 13 Libouchec 

135 Tisá 13 Libouchec 

136 Velké Chvojno 13 Libouchec 

137 Petrovice 13 Libouchec 

141 Povrly 14 Povrly 

142 Povrly-Mírkov 14 Povrly 

151 Velké Březno 15 Velké Březno 

152 Malé Březno UL 15 Velké Březno 

153 Zubrnice 15 Velké Březno 

154 Homole u Panny 15 Velké Březno 

161 Malečov 16 Malečov 

162 Tašov 16 Malečov 

171 Dolní Zálezly 17 Dolní Zálezly 

180 Mělník 18 Mělník 

181 Dolní Beřkovice 18 Mělník 

182 Cítov 18 Mělník 

183 Veltrusy 18 Mělník 

184 Býkev 18 Mělník 

185 Lužec n. Vlt. 18 Mělník 

186 Vraňany 18 Mělník 

187 Nová Ves 18 Mělník 

188 Jeviněves 18 Mělník 

189 Kralupy nad Vltavou 18 Mělník 

201 Most 20 Most 

202 Havraň-Lišnice 20 Most 

203 Korozluky 20 Most 

208 Malé Březno MO 20 Most 

211 Komořany-Záluží 21 Záluží 

221 Litvínov 22 Litvínov 

231 Braňany 23 Braňany 

232 Želenice 23 Braňany 

241 Bečov 24 Bečov 

242 Polerady 24 Bečov 

243 Volevčice 24 Bečov 

245 Bělušice 24 Bečov 

246 Skršín 24 Bečov 

247 Lužice 24 Bečov 
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252 Nová Ves v Horách 25 Horní Jiřetín 

253 Hora Svaté Kateřiny 25 Horní Jiřetín 

254 Brandov 25 Horní Jiřetín 

261 Český Jiřetín 26 Český Jiřetín 

262 Klíny 26 Český Jiřetín 

301 Děčín 30 Děčín 

311 Jílové 31 Jílové 

312 Těchlovice 31 Jílové 

318 Dobkovice 31 Jílové 

319 Malšovice 31 Jílové 

320 Sněžník 32 Hřensko 

321 Hřensko 32 Hřensko 

322 Mezná 32 Hřensko 

324 Bynovec 32 Hřensko 

325 Arnoltice 32 Hřensko 

326 Růžová 32 Hřensko 

327 Janov 32 Hřensko 

328 Labská Stráň 32 Hřensko 

329 Dolní Žleb 32 Hřensko 

331 Benešov nad Ploučnicí 33 Benešov nad Ploučnicí 

332 Františkov nad Ploučnicí 33 Benešov nad Ploučnicí 

333 Starý Šachov 33 Benešov nad Ploučnicí 

334 Žandov 33 Benešov nad Ploučnicí 

335 Merboltice 33 Benešov nad Ploučnicí 

336 Verneřice 33 Benešov nad Ploučnicí 

337 Valkeřice 33 Benešov nad Ploučnicí 

338 Heřmanov 33 Benešov nad Ploučnicí 

339 Malá Veleň 33 Benešov nad Ploučnicí 

341 Jetřichovice 34 Jetřichovice 

342 Vysoká Lípa 34 Jetřichovice 

343 Srbská Kamenice 34 Jetřichovice 

344 Kámen 34 Jetřichovice 

345 Huntířov 34 Jetřichovice 

346 Dobrná 34 Jetřichovice 

347 Ludvíkovice 34 Jetřichovice 

350 Kamenický Šenov 35 Česká Kamenice 

351 Česká Kamenice 35 Česká Kamenice 

352 Kunratice 35 Česká Kamenice 

353 Kytlice 35 Česká Kamenice 

354 Veselé 35 Česká Kamenice 

355 Markvartice 35 Česká Kamenice 

356 Horní Habartice 35 Česká Kamenice 

357 Janská 35 Česká Kamenice 

358 Velká Bukovina 35 Česká Kamenice 

359 Dolní Habartice 35 Česká Kamenice 

361 Chřibská 36 Chřibská 

362 Jedlová 36 Chřibská 

363 Rybniště 36 Chřibská 

364 Horní Podluží 36 Chřibská 

365 Jiřetín pod Jedlovou 36 Chřibská 
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366 Dolní Podluží 36 Chřibská 

371 Varnsdorf 37 Varnsdorf 

372 Varnsdorf-Studánka 37 Varnsdorf 

381 Rumburk 38 Rumburk 

382 Jiříkov 38 Rumburk 

384 Staré Křečany 38 Rumburk 

385 Brtníky 38 Rumburk 

386 Krásná Lípa 38 Rumburk 

387 Doubice 38 Rumburk 

391 Šluknov 39 Šluknov 

392 Velký Šenov 39 Šluknov 

393 Mikulášovice 39 Šluknov 

394 Vilémov DC 39 Šluknov 

395 Lipová 39 Šluknov 

396 Lobendava 39 Šluknov 

397 Dolní Poustevna 39 Šluknov 

401 Teplice 40 Teplice 

411 Duchcov 41 Duchcov 

421 Dubí 42 Dubí 

423 Dubí-Cínovec 42 Dubí 

431 Krupka 43 Krupka 

432 Krupka-Fojtovice 43 Krupka 

433 Modlany 43 Krupka 

441 Hrob 44 Hrob 

442 Horní Háj 44 Hrob 

443 Osek 44 Hrob 

444 Mikulov 44 Hrob 

445 Moldava-N.Město 44 Hrob 

446 Moldava 44 Hrob 

447 Košťany 44 Hrob 

448 Dolní Háj  44 Hrob 

451 Rtyně n.Bílinou 45 Rtyně n.Bílinou 

452 Žalany 45 Rtyně n.Bílinou 

453 Bořislav 45 Rtyně n.Bílinou 

454 Žim 45 Rtyně n.Bílinou 

455 Bžany 45 Rtyně n.Bílinou 

456 Kostomlaty p.Milešovkou 45 Rtyně n.Bílinou 

458 Bystřany 45 Rtyně n.Bílinou 

461 Bílina 46 Bílina 

473 Hrobčice 47 Hrobčice 

474 Lukov 47 Hrobčice 

475 Měrunice 47 Hrobčice 

477 Hrobčice-Červený Újezd 47 Hrobčice 

481 Hostomice 48 Hostomice 

482 Ohníč 48 Hostomice 

483 Světec-Chotějovice 48 Hostomice 

484 Ledvice 48 Hostomice 

485 Kladruby 48 Hostomice 

486 Světec 48 Hostomice 

491 Lahošť 49 Lahošť 
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492 Jeníkov 49 Lahošť 

493 Zabrušany 49 Lahošť 

501 Chomutov 50 Chomutov 

511 Jirkov 51 Jirkov 

521 Křimov 52 Křimov 

522 Blatno CV 52 Křimov 

523 Kalek 52 Křimov 

524 Hora Sv. Šebestiána 52 Křimov 

525 Málkov 52 Křimov 

526 Místo 52 Křimov 

527 Výsluní 52 Křimov 

531 Kadaň 53 Kadaň 

532 Kadaň-Prunéřov 53 Kadaň 

533 Kadaň-Tušimice 53 Kadaň 

541 Klášterec n.O. 54 Klášterec n.O. 

542 Domašín-Petlery 54 Klášterec n.O. 

543 Perštejn 54 Klášterec n.O. 

544 Okounov 54 Klášterec n.O. 

545 Domašín 54 Klášterec n.O. 

551 Vejprty 55 Vejprty 

552 Kryštofovy Hamry-Černý Potok 55 Vejprty 

553 Měděnec 55 Vejprty 

554 Kovářská 55 Vejprty 

555 Vejprty-Č.Hamry 55 Vejprty 

556 Loučná 55 Vejprty 

557 Boží Dar 55 Vejprty 

558 Kryštofovy Hamry 55 Vejprty 

559 Rusová 55 Vejprty 

561 Vilémov CV 56 Vilémov 

562 Rokle 56 Vilémov 

563 Pětipsy 56 Vilémov 

564 Račetice 56 Vilémov 

565 Veliká Ves 56 Vilémov 

566 Libědice 56 Vilémov 

567 Vilémov-Vinaře 56 Vilémov 

568 Chbany 56 Vilémov 

571 Vysoká Pec 57 Vysoká Pec 

572 Boleboř 57 Vysoká Pec 

573 Vrskmaň 57 Vysoká Pec 

574 Strupčice 57 Vysoká Pec 

575 Pesvice 57 Vysoká Pec 

576 Všestudy 57 Vysoká Pec 

581 Všehrdy 58 Všehrdy 

582 Nezabylice 58 Všehrdy 

583 Bílence 58 Všehrdy 

584 Hrušovany 58 Všehrdy 

585 Březno 58 Všehrdy 

591 Radonice 59 Radonice 

592 Mašťov 59 Radonice 

601 Litoměřice 60 Litoměřice 
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602 Mlékojedy 60 Litoměřice 

603 Hlinná 60 Litoměřice 

611 Velké Žernoseky 61 Velké Žernoseky 

612 Malíč 61 Velké Žernoseky 

613 Kamýk 61 Velké Žernoseky 

614 Libochovany 61 Velké Žernoseky 

615 Michalovice 61 Velké Žernoseky 

616 Píšťany 61 Velké Žernoseky 

617 Žalhostice 61 Velké Žernoseky 

619 Miřejovice 61 Velké Žernoseky 

621 Třebušín 62 Třebušín 

622 Ploskovice 62 Třebušín 

623 Chudoslavice 62 Třebušín 

624 Staňkovice LT 62 Třebušín 

625 Žitenice 62 Třebušín 

626 Trnovany 62 Třebušín 

627 Liběšice-Soběnice 62 Třebušín 

628 Býčkovice 62 Třebušín 

631 Úštěk 63 Úštěk 

632 Tuhaň 63 Úštěk 

633 Dubá 63 Úštěk 

634 Úštěk-Tetčiněves 63 Úštěk 

635 Liběšice LT 63 Úštěk 

637 Drahobuz 63 Úštěk 

638 Horní Řepčice 63 Úštěk 

641 Lovečkovice 64 Lovečkovice 

642 Levín 64 Lovečkovice 

651 Štětí 65 Štětí 

652 Snědovice 65 Štětí 

653 Štětí-Radouň 65 Štětí 

654 Hoštka 65 Štětí 

655 Vrutice 65 Štětí 

656 Vrbice 65 Štětí 

657 Račice 65 Štětí 

658 Horní Počaply 65 Štětí 

660 Oleško 66 Roudnice n.Labem 

661 Roudnice n.Labem 66 Roudnice n.Labem 

662 Židovice 66 Roudnice n.Labem 

663 Hrobce 66 Roudnice n.Labem 

664 Vědomice 66 Roudnice n.Labem 

665 Černěves 66 Roudnice n.Labem 

666 Chodouny 66 Roudnice n.Labem 

667 Kyškovice 66 Roudnice n.Labem 

668 Brzánky 66 Roudnice n.Labem 

669 Libotenice 66 Roudnice n.Labem 

671 Polepy 67 Polepy 

672 Křešice 67 Polepy 

673 Chotiněves 67 Polepy 

681 Dobříň 68 Dobříň 

682 Bechlín 68 Dobříň 



Příloha č. 3 SPP DÚK: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón 
 

 
Strana 6 z 9 

683 Libkovice p.Řípem 68 Dobříň 

684 Záluží 68 Dobříň 

685 Krabčice 68 Dobříň 

686 Kleneč 68 Dobříň 

687 Vražkov 68 Dobříň 

688 Račiněves 68 Dobříň 

691 Bříza 69 Bříza 

693 Straškov-Vodochody 69 Bříza 

694 Ctiněves 69 Bříza 

695 Černouček 69 Bříza 

696 Mnetěš 69 Bříza 

697 Kostomlaty p.Řípem 69 Bříza 

698 Horní Beřkovice 69 Bříza 

699 Ledčice 69 Bříza 

701 Lovosice 70 Lovosice 

711 Čížkovice 71 Čížkovice 

712 Vrbičany 71 Čížkovice 

713 Chotěšov 71 Čížkovice 

715 Sulejovice 71 Čížkovice 

716 Siřejovice 71 Čížkovice 

717 Úpohlavy 71 Čížkovice 

718 Černiv 71 Čížkovice 

719 Rochov 71 Čížkovice 

721 Libochovice 72 Libochovice 

722 Evaň 72 Libochovice 

723 Křesín 72 Libochovice 

724 Klapý 72 Libochovice 

728 Slatina 72 Libochovice 

729 Radovesice 72 Libochovice 

731 Třebenice 73 Třebenice 

732 Jenčice 73 Třebenice 

733 Dlažkovice 73 Třebenice 

734 Podsedice 73 Třebenice 

735 Vlastislav 73 Třebenice 

736 Třebenice, Medvědice 73 Třebenice 

737 Lkáň 73 Třebenice 

738 Sedlec 73 Třebenice 

739 Chodovlice 73 Třebenice 

741 Velemín 74 Velemín 

742 Velemín-jih 74 Velemín 

743 Vchynice 74 Velemín 

744 Chotiměř 74 Velemín 

745 Velemín-Milešov 74 Velemín 

751 Třebívlice 75 Třebívlice 

752 Třebívlice-Skalice 75 Třebívlice 

753 Děčany 75 Třebívlice 

761 Bohušovice n.O. 76 Bohušovice nad Ohří 

762 Brňany 76 Bohušovice nad Ohří 

763 Terezín 76 Bohušovice nad Ohří 

764 Dolánky n.Ohří 76 Bohušovice nad Ohří 
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765 Doksany 76 Bohušovice nad Ohří 

766 Brozany n.Ohří 76 Bohušovice nad Ohří 

767 Travčice 76 Bohušovice nad Ohří 

768 Keblice 76 Bohušovice nad Ohří 

769 Lukavec 76 Bohušovice nad Ohří 

771 Budyně nad Ohří 77 Budyně nad Ohří 

772 Přestavlky 77 Budyně nad Ohří 

773 Dušníky 77 Budyně nad Ohří 

774 Nové Dvory 77 Budyně nad Ohří 

775 Žabovřesky n.Ohří 77 Budyně nad Ohří 

776 Mšené-lázně 77 Budyně nad Ohří 

777 Mšenné-Lázně-Ječovice 77 Budyně nad Ohří 

778 Mšené-lázně - Brníkov 77 Budyně nad Ohří 

779 Martiněves 77 Budyně nad Ohří 

781 Malé Žernoseky 78 Malé Žernoseky 

782 Lhotka n.L. 78 Malé Žernoseky 

783 Prackovice n.L. 78 Malé Žernoseky 

801 Louny 80 Louny 

811 Postoloprty 81 Postoloprty 

812 Bitozeves 81 Postoloprty 

813 Staňkovice LN 81 Postoloprty 

814 Lišany 81 Postoloprty 

815 Výškov 81 Postoloprty 

816 Blažim 81 Postoloprty 

821 Hřivice 82 Hřivice 

822 Opočno 82 Hřivice 

823 Zbrašín 82 Hřivice 

824 Citoliby 82 Hřivice 

825 Líšťany 82 Hřivice 

827 Louny-Brloh 82 Hřivice 

831 Domoušice 83 Domoušice 

832 Kounov 83 Domoušice 

833 Pnětluky 83 Domoušice 

834 Ročov 83 Domoušice 

835 Třeboc 83 Domoušice 

836 Brodec 83 Domoušice 

837 Vinařice 83 Domoušice 

838 Kozojedy 83 Domoušice 

839 Tuchořice-Třeskonice 83 Domoušice 

841 Jimlín 84 Jimlín 

842 Postoloprty-Mradice 84 Jimlín 

843 Zálužice 84 Jimlín 

844 Liběšice LN 84 Jimlín 

845 Tuchořice 84 Jimlín 

846 Lipno 84 Jimlín 

851 Libčeves 85 Libčeves 

852 Lenešice 85 Libčeves 

853 Raná 85 Libčeves 

854 Kozly 85 Libčeves 

855 Chraberce - Mnichovský Týnec 85 Libčeves 
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856 Dobroměřice 85 Libčeves 

857 Břvany 85 Libčeves 

858 Želkovice 85 Libčeves 

859 Louny-Nečichy 85 Libčeves 

861 Černčice 86 Černčice 

862 Vršovice 86 Černčice 

863 Chožov 86 Černčice 

864 Obora 86 Černčice 

865 Počedělice 86 Černčice 

866 Koštice 86 Černčice 

867 Slavětín 86 Černčice 

868 Veltěže 86 Černčice 

871 Peruc 87 Peruc 

872 Peruc-Pátek 87 Peruc 

873 Peruc-Telce 87 Peruc 

874 Vrbno n. Lesy 87 Peruc 

881 Chlumčany 88 Chlumčany 

882 Blšany u Loun 88 Chlumčany 

883 Smolnice 88 Chlumčany 

884 Toužetín 88 Chlumčany 

885 Hříškov 88 Chlumčany 

886 Panenský Týnec 88 Chlumčany 

887 Žerotín 88 Chlumčany 

888 Nová Ves 88 Chlumčany 

889 Úherce 88 Chlumčany 

901 Žatec 90 Žatec 

911 Žiželice 91 Žiželice 

912 Velemyšleves 91 Žiželice 

917 Staňkovice,Triangle 91 Žiželice 

921 Měcholupy 92 Měcholupy 

922 Holedeč 92 Měcholupy 

923 Deštnice 92 Měcholupy 

924 Měcholupy-Velká Černoc 92 Měcholupy 

931 Podbořany 93 Podbořany 

932 Podbořany-sever 93 Podbořany 

933 Krásný Dvůr 93 Podbořany 

934 Libořice 93 Podbořany 

935 Blšany-Soběchleby 93 Podbořany 

936 Očihov 93 Podbořany 

937 Blšany 93 Podbořany 

941 Vroutek 94 Vroutek 

942 Vroutek-Lužec 94 Vroutek 

943 Nepomyšl 94 Vroutek 

944 Kryry 94 Vroutek 

945 Petrohrad 94 Vroutek 

946 Valeč 94 Vroutek 

947 Kolešov 94 Vroutek 

948 Kryry-Strojetice 94 Vroutek 

949 Podbořanský Rohozec 94 Vroutek 

951 Blatno LN 95 Blatno 
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952 Kryry-Stebno 95 Blatno 

953 Lubenec 95 Blatno 

954 Jesenice 95 Blatno 

961 Libočany 96 Libočany 

962 Čeradice 96 Libočany 

963 Nové Sedlo 96 Libočany 
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Krajský úřad 

Číslo smlouvy u poskytovatele:  
Číslo smlouvy u příjemce: 
  
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE 
uzavřená v souladu s ust. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.“) 

Smluvní strany 

Poskytovatel 

Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený:  
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXX 
E-mail/telefon: XXXXXXXXXXXX 
IČ: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu:  1630952/0800 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Příjemce 

(název/obchodní firma nebo jméno a příjmení): 
Sídlo: 
Zastoupený: (jméno a příjmení, funkce)  
Kontaktní osoba: (jméno a příjmení, funkce)  
E-mail/telefon:  
IČ:  
DIČ:  
Bank. spojení:  
číslo účtu: 
zapsaný v obchodním rejstříku u …………………, pod sp. zn.  ........../ v.............. rejstříku 
u ……………. úřadu v ……………../ v evidenci ………………………. v……………….. 
(výpis/kopie výpisu z obchodního rejstříku/z ……. rejstříku/ z ……… evidence příjemce 
je povinnou přílohou žádosti o dotaci). 
(dále jen „příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ/NEINVESTIČNÍ DOTACE 

(dále jen „smlouva“) 

Preambule 

Bod 15.2 Priloha 1.pdf k usnesení č. 049/16R/2021
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Smlouva se uzavírá v souladu se Zásadami Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje 
schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 036/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 
a subsidiárně též se Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí  
 Ústeckým krajem schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 013/13Z/2018 
dne 25. 6. 2018 (dále jen „Zásady“), které jsou pro příjemce závazné ve věcech touto smlouvou 
neupravených. 

Článek I. 

Předmět smlouvy, účel, výše a způsob poskytnutí dotace 

1. Poskytovatel v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. ….. ze dne ……. poskytuje 
příjemci ze svého rozpočtu investiční/neinvestiční dotaci ve výši ………….,- Kč (slovy: 
……..korun českých), která bude převedena bezhotovostně na účet příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 

2. Dotace je poskytnuta na realizaci projektu…název projektu…….(dále jen „Projekt“). 

3. Dotace je poskytována za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu ……..(doplní se označení 
příslušného pravidla de minimis – viz Zásady článek II. odst. 9). Poskytovatel uzavírá tuto 
smlouvu na základě následujícího prohlášení příjemce. 
Příjemce prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy se nezměnily okolnosti týkající 
se příjemcem přijatých podpor de minimis, jenž příjemce uvedl ve formuláři čestného 
prohlášení předkládaného jako povinnou přílohu žádosti o dotaci a není mu známa 
překážka, která by bránila poskytnutí podpory de minimis dle výše uvedeného nařízení 
Evropské komise. 

4. Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet příjemce, vedený na 
jeho jméno/název, který je uvedený v záhlaví této smlouvy, a to do 30 dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy. 

5. Pokud je příjemce plátce DPH, bude dotace poskytnuta pouze na účet zveřejněný 
v registru plátců vedeném správcem daně příjemce. 

Článek II. 

Podmínky použití dotace a doba, v níž má být stanoveného účelu dosaženo 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 smlouvy za účelem realizace 
předloženého Projektu, který musí být realizován v souladu s Žádostí o dotaci ze dne ….. 
a jejími přílohami. 

2. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. II. odst. 1.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných 
nákladů přímo souvisejících s realizací projektu a vzniklých a uhrazených v době 
realizace Projektu od…..do….. . Uznatelné a neuznatelné náklady jsou dále definovány 
v čl. XII. dotačního programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 
2020“.  

3. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 
uznatelných nákladech Projektu v maximální výši …………. %. Závazný finanční ukazatel 
nesmí být překročen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Projektu. 

4. Jako závazný časový ukazatel byl stanoven termín ukončení realizace Projektu, který 
je  nejdéle do ………. Pro příjemce je tento termín stanoven jako závazný časový ukazatel, 
který nesmí být překročen. 
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5. Dotace musí být využita v souladu s postupem a podmínkami stanovenými v dotačním 
programu „Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021“ (dále jen 
„Dotační program). 

6. Změny v rámci Projektu je možné provádět pouze postupem stanoveným čl. XIV. 
Dotačního programu. 

7. Náklady na pořízení použitého majetku (zejména strojního zařízení) je možné hradit 
v rámci Projektu pouze v případě, že se jedná o dlouhodobý (investiční) majetek a jeho 
pořizovací cena je podložena znaleckým posudkem v ceně obvyklé (dle zákona č. 
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), ve znění pozdějších předpisů) nebo tržním oceněním. Znalecký posudek 
nebo tržní ocenění je v tomto případě povinnou přílohou závěrečné zprávy. 

Článek III. 

Práva a povinnosti příjemce 

Příjemce prohlašuje, že dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje: 

1. Použít dotaci za účelem realizace předloženého Projektu, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. 

2. Vynaložit prostředky určené na realizaci Projektu hospodárně, účelně a efektivně, 
v souladu s rozpočtem Projektu, který byl doložen jako povinná příloha žádosti o poskytnutí 
dotace.  

3. Dotaci nepřevést na jiný subjekt. 

4. Dotaci nepoužít na úhradu DPH, je-li příjemce plátcem DPH s nárokem na uplatnění 
odpočtu této daně. 

5. Vést oddělené sledování v účetnictví, vedeném v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska poskytnuté výše dotace, tak 
i z hlediska celkových uznatelných nákladů Projektu, pokud účetnictví vede. 

Příjemce, který vede daňovou evidenci dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů je povinen zajistit podřízenou evidenci, ve které budou rozlišeny 
výdaje s konkrétní vazbou na Projekt.  

6. Označovat originály účetních dokladů souvisejících s Projektem informací o tom, že Projekt 
je spolufinancován Ústeckým krajem a číslem smlouvy o poskytnutí dotace. Doklady 
vztahující se k Projektu musí být úplné, průkazné a srozumitelné. 

7. Předat poskytovateli písemnou závěrečnou zprávu včetně finančního vypořádání, a to do 
1 měsíce od termínu ukončení realizace Projektu uvedeného v čl. II odst. 4. Ze 
závažných důvodů může být termín předložení závěrečné zprávy na žádost příjemce, 
postupem dle Zásad článku XII. odst. 6 prodloužen. Pokud byl Projekt ukončen před 
uzavřením této smlouvy, je příjemce povinen předložit poskytovateli finanční vypořádání 
poskytnuté dotace do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Závěrečná zpráva a finanční 
vypořádání dotace se předkládá na předepsaném formuláři ve strojově vyplněné (ne ruční) 
podobě. Formulář je uveřejněn na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-
ustecky.cz v sekci DOTACE a GRANTY/Podpora začínajících podnikatelů/DP podpora 
začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2021. 

I. Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

- označení příjemce; 
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- číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně smlouvy; 

- popis realizace Projektu včetně dodržování jeho harmonogramu, kvalitativní 
a kvantitativní výstupy Projektu; 

- přínos Projektu; 

- celkové zhodnocení Projektu; 

- doložení průkazného splnění publicity dle čl. VII. této smlouvy; 

- fotodokumentaci realizace Projektu; 

- plán udržitelnosti projektu.  

  

II. Finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnuté dotace) musí 
obsahovat: 

- přehled všech nákladů a výnosů Projektu; 

- přehled nákladů Projektu hrazených z dotace v členění dle účelového určení; 

- kopie účetních dokladů a podkladů pro vystavení těchto dokladů; 

- kopie dokladů o provedených platbách, tj. výdajový pokladní doklad nebo výpis 
z bankovního účtu nebo přehled transakční historie příp. doklad o provedení 
příslušné transakce vystavený bankou; 

- pracovní smlouvu/smlouvy zaměstnance/zaměstnanců a mzdový list/mzdové listy 
v případě, že byly z rozpočtu projektu hrazeny mzdové náklady; 

- doklad o přijetí dotace na bankovní účet příjemce; 

- výpis z odděleného účetnictví, jestliže je příjemce povinen účetnictví vést nebo 
výpis z daňové evidence, ve které budou rozlišeny výdaje s konkrétní vazbou na 
Projekt, vede-li příjemce daňovou evidenci; 

- účetní doklad prokazující uvedení do stavu způsobilého k užívání v souladu 
s příslušnou vyhláškou MF ČR provádějící zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů (u investiční dotace); 

- kopii celé dokumentace k realizaci veřejné zakázky v případě, že byla v rámci 
Projektu realizována veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; 

- znalecký posudek v ceně obvyklé nebo tržní ocenění, byl-li v rámci Projektu 
pořízen použitý dlouhodobý (investiční) majetek; 

- kopie vydaných rozhodnutí správních úřadů, souvisejících s realizací Projektu 
(např. kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí apod.), bylo-li správní řízení 
součástí Projektu; 

- přehled o vrácení nepoužitých prostředků do rozpočtu poskytovatele. 

 

8. V případě předávání dokumentů obsahující osobní údaje zaměstnanců (pracovní smlouvy, 
mzdové listy apod.) poskytovateli dotace, zajistit vůči zaměstnanci/zaměstnancům splnění 
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veškerých povinností, která mu plynou z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a  
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 

9. Umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití 
prostředků dotace v návaznosti na rozpočet Projektu a kontrolu zajištění udržitelnosti 
Projektu a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. Umožnit provádět 
kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace Projektu. 

10. V případě vykázaného vyššího procentuálního podílu dotace ve vztahu ke skutečným 
nákladům realizovaného Projektu, než jaký byl stanoven jako závazný ukazatel (viz čl. II 
odst. 3 smlouvy), prostředky, o které byl dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto 
prostředky příjemce poukáže zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byly poskytnuty,  
a to do 7 kalendářních dnů od schválení závěrečného vyúčtování dotace administrátorem 
programu. 

11. Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, z něhož mu byla poskytnuta 
v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady uvedené  
v plánovaném rozpočtu Projektu, a to do 7 kalendářních dnů od schválení závěrečného 
vyúčtování dotace administrátorem programu. 

12. Vrátit poskytnutou dotaci zpět na účet poskytovatele, z něhož byla dotace na realizaci 
Projektu poskytnuta, v případě, že se Projekt neuskuteční, nejpozději do 7 kalendářních 
dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl, současně písemně informovat 
poskytovatele o vrácení dotace. 

13. Respektovat závěry kontroly provedené v souladu se zákonem a dle čl. XI. Zásad.  

14. V případě, že je právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí  
o jeho likvidaci nebo přeměně podle příslušných právních předpisů bylo přijato 
až po předchozím souhlasu poskytovatele. Příjemce je povinen poskytovateli sdělit 
veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru 
poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace. 

15. Příjemce je povinen s poskytovatelem spolupracovat při plnění jeho povinnosti vůči Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže a Evropské komisi. 

 

Článek IV. 

Udržitelnost projektu 

1. Povinnost zajištění udržitelnosti Projektu je stanovena na 24 měsíců od termínu ukončení 
realizace Projektu uvedeného v čl. II. odst. 4. Příjemce dotace nesmí po dobu 24 měsíců 
od termínu ukončení realizace Projektu ukončit nebo přerušit svou podnikatelskou činnost, 
na kterou byla poskytnuta tato dotace.  

2. Majetek pořízený z dotace, nesmí příjemce dotace po dobu 24 měsíců od termínu 
ukončení realizace Projektu prodat, převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu, 
pronajmout, dát za předmět zástavy nebo zatížit jinými věcnými právy třetích osob nebo 
darovat. 

3. V případě zničení, poškození, ztráty, odcizení nebo jiné škodné události na majetku 
spolufinancovaném z  dotace je příjemce povinen tento majetek opětovně pořídit nebo 
uvést do původního stavu, a to v nejbližším možném termínu, nejpozději však k datu 
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ukončení udržitelnosti Projektu. V případě nedodržení této povinnosti je příjemce dotace 
povinen vrátit část dotace, která byla použita na pořízení tohoto majetku. 

4. Příjemce je povinen předložit poskytovateli první písemnou zprávu o zajištění 
udržitelnosti Projektu do posledního dne 13 měsíce následujícího po termínu 
ukončení realizace Projektu uvedeného v článku II. odstavci 4 a druhou písemnou 
zprávu o zajištění udržitelnosti Projektu do posledního dne 25. měsíce následujícího 
po termínu ukončení realizace Projektu v článku II. odstavci 4. V případě doručení 
poštou je rozhodující datum razítka podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje. Příjemce 
doručí zprávu o zajištění udržitelnosti Projektu osobně nebo poštou či prostřednictvím 
datové schránky Ústeckého kraje, nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem 
do Elektronické podatelny ÚK, epodatelna@kr-ustecky.cz  

5) Příjemce je v období udržitelnosti dále povinen: 

a) neprodleně, nejdéle však do 7 pracovních dnů, informovat administrátora dotačního 

programu o  skutečnostech, které mají vliv na udržitelnost projektu; 

b) umožnit pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu dle článku XV. 

Dotačního programu.  

 

Článek V. 

Porušení rozpočtové kázně 

1. Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). V případě, 
že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně použije nebo 
zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. 
a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení s odvodem ve výši stanovené 
platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

2. V případě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně závažné, 
bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky poskytnuté dotace 
následovně: 

a) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou – 
výše odvodu činí 5 %, 

b) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí náhradní 
lhůty uvedené ve výzvě poskytovatele dle odst. 2 tohoto článku – výše odvodu činí 2 %, 

c) nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví vedeném v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak z hlediska 
poskytnuté výše dotace, tak i z hlediska celkových uznatelných nákladů Projektu, 
pokud účetnictví vede. – výše odvodu činí 10 %, 

d) nedodržení povinnosti zajistit podřízenou evidenci, ve které budou rozlišeny výdaje s 
konkrétní vazbou na Projekt, pokud vede daňovou evidenci dle zákona č. 586/1992 
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – výše odvodu činí 10 %, 

e) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že Projekt 
je spolufinancován Ústeckým krajem – výše odvodu činí 10 %, 
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f) nedodržení povinnosti publicity v případě informování sdělovacích prostředků – výše 
odvodu činí 5 %, 

g) nedodržení povinnosti publicity neoznačením publikací, internetových stránek či jiných 
nosičů „sponzorským vzkazem“ – výše odvodu činí 5 %, 

h) nedodržení povinnosti publicity neumístěním tabulky se „sponzorským vzkazem“ na 
stavbě nebo v její bezprostřední blízkosti (v případě investiční dotace) – výše odvodu 
činí 5 %, 

i) předložení zprávy o zajištění udržitelnosti do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené 
smlouvou – výše odvodu činí 2 %, 

4. V případě nedodržení povinnosti zajištění udržitelnosti Projektu bude výše odvodu činit 
maximálně poměrnou část dotace stanovenou podle počtu kalendářních dnů, po které 
nebyla povinnost zajištění udržitelnosti dodržena.  

5. Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se uloží odvod ve výši 
nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném použití 
peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 Sb. odpovídá 
odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, mimo případů, kdy se 
podle této smlouvy (odst. 3 tohoto článku) za porušení méně závažné povinnosti uloží 
odvod nižší. 

Článek VI. 

Výpověď a zrušení smlouvy 

1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil 
smluvní povinnost stanovenou touto smlouvou. Výpověď musí mít písemnou formu 
a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní lhůty, která činí 1 měsíc ode dne doručení 
výpovědi příjemce. Ve výpovědní lhůtě bude pozastaveno vyplácení dotace. 

2. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět smlouvu také v případě, že bylo vůči příjemci 

dotace zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy, a to zejména z důvodů 
uvedených v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, 
s ním vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, 
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví 
souhlas, smlouva nezaniká. 

4. Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 

5. Spory z právních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí ČR. 

Článek VII. 

Publicita 

1. Příjemce je povinen dodržet publicitu Projektu a to minimálně v tomto rozsahu: 
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a) v případě informování sdělovacích prostředků o Projektu uvést fakt, že Projekt byl 
podpořen Ústeckým krajem, 

b) na výstupech Projektu typu publikací, internetových stránek či jiných nosičů uvede 
příjemce skutečnost, že Projekt podpořil poskytovatel dotace (dále „Sponzorský vzkaz“) 
v provedení respektující logomanuál poskytovatele. Logomanuál je umístěn na 
webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz. Příjemce podpisem smlouvy 
výslovně prohlašuje, že se s daným logomanuálem seznámil. 

c) prezentovat poskytovatele nejméně po dobu realizace a udržitelnosti Projektu 
v rozsahu: 

 sponzorský vzkaz musí být umístěn v souladu s logo manuálem, v sídle Příjemce 
a dále v prostorách realizace Projektu, pokud to charakter Projektu umožňuje, 

 v případě pořízení dlouhodobého hmotného majetku musí být umístěna 
tabulka/plakát/štítek/samolepka se „Sponzorským vzkazem“ v provedení 
respektující logomanuál poskytovatele na viditelném místě tohoto majetku 
(budovy, stroje, zařízení, věci apod.) nebo v jeho blízkosti neumožňují-li technické 
podmínky umístit „Sponzorský vzkaz“ na majetek. 

 sponzorský vzkaz musí být umístěn na webových stránkách příjemce vztahujících 
se k Projektu, pokud příjemce webové stránky má. 

2. Logo Ústeckého kraje (poskytovatele) je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle 
zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb.  
o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek VIII. 

Ostatní ujednání 

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., správního řádu, případně 
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu.  

2.3. Varianta 1: Smluvní strany prohlašují, že …(Ústecký kraj v označení dle smlouvy)… 
jako subjekt povinný k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn poskytnout kompletní 
smluvní dokumentaci včetně všech plnění a výstupů dle této smlouvy žadatelům o 
informace. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smluvní dokumentace či výstupů dle 
této smlouvy neobsahuje obchodní tajemství, či nepožívá ochrany dle autorského práva a 
lze je proto poskytnout. 

Varianta 2: Smluvní strany prohlašují, že …(Ústecký kraj v označení dle smlouvy)… jako 
subjekt povinný k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je oprávněn poskytnout smluvní 
dokumentaci včetně plnění a výstupů dle této smlouvy žadatelům o informace. Smluvní 
strany prohlašují, že v souladu s uvedeným zákonem jsou z poskytnutí informací vyloučeny 
následující údaje či dokumenty: …… (zde se uvedou údaje, dokumenty či výstupy, které 
se případným žadatelům o informace neposkytnou) ……. Tyto údaje či dokumenty 
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nebudou uveřejněny ani v registru smluv, pokud se na smlouvu vztahuje povinnost 
uveřejnění v registru smluv. 

3.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž  
 každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

4.5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Příjemce prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na 
tom, že uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID……./na 
e-mail: ……@....... Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

5.6. O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje 
usnesením č. ………… ze dne ……………. 

V Ústí nad Labem dne ………………… 

 

V ………………… dne …………… 

……………………………………………. ……………………………………………… 

Poskytovatel 
Ústecký kraj 
 

Příjemce 
XXXXXXXXXXX 

  

 



Příloha č. 1 

1 

 

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 6/2021/RÚK ze dne 19. 5. 2021 
 – zvýšení rozpočtu Ústeckého kraje o částku 7 710 tis. Kč na celkový objem rozpočtu 
Ústeckého kraje 25 503 740 tis. Kč – obsahují následující rozpočtová opatření: 

 
 

1) zvýšení o částku 4 415 tis. Kč za podmínky schválení změny závazných ukazatelů radou 
kraje  
příjmy  
odvody příspěvkových organizací – zvýšení o částku 4 415 tis. Kč – odvod z fondu investic 

Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, 
příspěvkové organizace  

běžné výdaje  
odbor dopravy a silničního hospodářství – zvýšení o částku 4 415 tis. Kč – příspěvek na 

provoz pro Správu a údržbu silnic 
Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci 

 
 

2) zvýšení o částku 216 tis. Kč 
příjmy 
vrácené finanční prostředky – zvýšení o částku 216 tis. Kč – vratky účelových finančních 

prostředky v rámci Regionálního 
podpůrného fondu Ústeckého kraje 
z programu: 

 UZ 432 - Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel 
Ústeckého kraje, 140 tis. Kč, od příjemců: 

 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, 108 tis. Kč, 

 Centrum podpory zdraví, z. ú., 13 tis. Kč,  

 Péxis, centrum psychosomatické péče, s.r.o., 12 tis. Kč 

 K. P., 7 tis. Kč  -  čerpání nebylo v souladu s pravidly vyhlášeného programu 
 UZ 335 - Podpora na zmírnění následků koronaviru pro malé podnikatele a 

OSVČ od 20ti příjemců, 76 tis. Kč 
 
běžné výdaje 
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Regionální podpůrný fond Ústeckého kraje 

- zvýšení o částku 216 tis. Kč: 
 oblast zdravotnictví – UZ 432 - rezerva dotačního programu Podpora aktivit 

zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje, 140 tis. 
Kč 

 oblast strategie, přípravy a realizace projektů – UZ 333 - rezerva dotačního 
programu Podpora začínajících podnikatelů v ÚK, 76 tis. Kč 

 
 

3) zvýšení o částku 465 tis. Kč 
příjmy 
vrácené finanční prostředky – UZ 222 - zvýšení o částku 465 tis. Kč – vratky účelových 

finančních prostředky v rámci Fondu 

Ústeckého kraje z individuálních dotací 
oblasti strategie, přípravy a realizace 
projektů podle přílohy č. 4: 

 ostatní přijaté vratky minulých let, 428 tis. Kč 
 vratky minulých let od obcí, 28 tis. Kč  
 odvod za porušení rozpočtové kázně a penále, 9 tis. Kč 

 
 

bod 16.1 priloha 1.pdf k usnesení č. 051/16R/2021



Příloha č. 1 

2 

 

běžné výdaje 
odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Fond Ústeckého kraje – UZ 222 - zvýšení o 

částku 465 tis. Kč – individuální dotace 
oblasti strategie, přípravy a realizace 
projektů 

 
 

 
4) zvýšení o částku 2 614 tis. Kč 

příjmy  
neinvestiční transfery ze zahraničí – zvýšení o částku 2 614 tis. Kč – z operačního 

programu INTERREG CENTRAL EUROPE 
na projekt ECOS4IN  – podíl EU 

běžné výdaje 
odbor regionálního rozvoje, Fond rozvoje Ústeckého kraje – zvýšení o částku 2 614 tis. 

Kč na projekt „INTERREG CENTRAL 
EUROPE – ECOS4IN“ (evropský podíl) pro 
partnery projektu: 
 PP2 UNIVE, IT  – 492 tis. Kč 
 PP3 Pannon, HU – 297 tis. Kč 
 PP4 Biz - up, AT – 440 tis. Kč 
 PP5 Koprivnicki, HR – 706 tis. Kč  
 PP6 FGB, IT – 503 tis. Kč 
 PP7 MARR S. A., PL -  176 tis. Kč 
 

 
 
 

5) přesun ve výši 149 673 tis. Kč  
financování  
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků – zvýšení o částku                

-149 673 tis. Kč – splátka jistiny úvěrového 
rámce 2016 - 2023  

příjmy  
investiční přijaté transfery – zvýšení o částku 149 673 tis. Kč – dotace od Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu s 
podíly:  

UZ 17 968, státní rozpočet částka 8 315 tis. Kč  

UZ 17 969, Evropská unie částka 141 358 tis. Kč  
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Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 
2022 
 
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů 
předložených jednotlivými příkazci operací takto: 

 Běžný rozpočet – návrhy rozpočtu běžných příjmů, financování a výdajů předkládají 
příkazci operací věcně příslušných odborů, v případě fondů jejich správci. 

 Kapitálový rozpočet: 

1. Kapitálové příjmy a financování předkládají jednotliví příkazci operací za svůj 
odbor. 

2. Předkladateli kapitálových výdajů jsou: 

a) odbor investiční jako správce Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, 
ze kterého jsou financovány: 
 realizované stavební akce včetně příslušenství (příkazce odbor 

investiční): 

- oblast kanceláře ředitele, 

- oblast školství, mládeže a tělovýchovy, 

- oblast kultury a památkové péče, 

- oblast sociálních věcí, 

- oblast zdravotnictví, 

- oblast dopravy a silničního hospodářství, 

- oblast investiční. 
 pořízení nemovitých věcí a majetkoprávních vypořádání (příkazce 

odbor majetkový): 
V uvedených oblastech uplatňují jednotlivé odbory své návrhy 
prostřednictvím investičního a majetkového odboru. 

b) odbor investiční (mimo Fond investic a oprav Ústeckého kraje)  
za stavební akce včetně příslušenství týkající se Strategické průmyslové 
zóny Triangle, stavební akce financované z  úvěru 2017 – 2022 a úvěru 
2021 – 2025, 

c) odbor kancelář ředitele (mimo Fond investic a oprav Ústeckého kraje)  
za drobné stavební akce týkající se budov úřadu, 

d) jednotlivé odbory za věcně příslušnou oblast vyjma stavebních akcí a 
pořízení nemovitých věcí a majetkoprávních vypořádání, 

e) ostatní správci peněžních fondů pro kapitálové výdaje fondů. 

Rozpočet bude sestaven a předán na ekonomický odbor takto: 

1. v účetním programu NAVISION formou použití stávajících či založení nových karet 
rozpisu rozpočtu. Každá karta obsahuje tyto dimenze, pokud jsou stanoveny: 
 popis (příjmu, výdaje, financování) bude stručný a výstižný z důvodu omezeného 

počtu znaků, u dotací bude zkratka dotačního titulu, označení příjemce včetně 
stručného názvu projektu, u projektů EU bude na začátku zkratka operačního 
programu, 

 dodatečný popis bude podrobnější popis bez zkratek, příjemci finančních prostředků 
z rozpočtu kraje budou jednoznačně identifikováni včetně sídla a uvedení celého 
názvu projektu (slouží mimo jiné k identifikaci finančních operací v rámci 
Rozklikávacího rozpočtu Ústeckého kraje), výjimku tvoří údaje fyzických osob, které 
jsou nahrazeny odkazem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 analytické číslo účtu podle příslušného bankovního účtu (např. hlavní účet ÚK, 
projektové účty), 

 číslo odboru podle číselníku odborů, 
 číslo organizace podle číselníku organizací, 
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 odvětvové členění (paragraf pro příslušnou operaci) podle rozpočtové skladby 
(vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů), 

 druhové členění (položka) podle rozpočtové skladby, 
 účelový znak státní nebo krajský podle číselníku účelových znaků viz stránky 

Ministerstva financí ČR http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/informacni-
systemy/ciselnik-ucelovych-znaku a v účetním programu NAVISION, 

 nástroj a prostorová jednotka (projekty spolufinancované z EU a dalších finančních 
mechanismů) podle  číselníku viz stránky Ministerstva financí ČR 
https://www.statnipokladna.cz/cs/risre/sprava-ciselniku a rozpočtové skladby část F, 

 akce podle číselníku akcí (Směrnice o evidenci projektů, dotací a akcí a o provozu a 
používání Manažerského informačního systému v platném a účinném znění), název 
bude vždy uveden v celém znění bez zkratek. 

Částky budou v celých tisících Kč. 

2. komentář formou interního sdělení nebo tabulky předaný přes informační systém e-Spis. 

 

PŘÍJMY 

Předpokládanou výši příjmových položek rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 předkládají 
příkazci operací v členění podle rozpočtové skladby: 

 běžné příjmy: 

1. daňové příjmy – daně, poplatky za znečišťování ovzduší, poplatky za odebrané 
množství podzemních vod, správní poplatky. 

2. nedaňové příjmy – odvody z  fondů investic příspěvkových organizací, úroky  
na bankovních účtech, pronájmy, přijaté sankční platby, ostatní 
nedaňové příjmy atd. 

3. neinvestiční přijaté transfery – pouze garantované - např. transfer na výkon státní 
správy v rámci souhrnného dotačního vztahu, transfery 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na přímé 
náklady na vzdělávání, transfery Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, transfery  
na spolufinancování projektů z EU a dalších finančních 
mechanismů. 

 kapitálové příjmy: 

1. kapitálové příjmy – investiční dary, příjmy z prodeje nemovitých věcí - budou 
vycházet z celkové koncepce nakládání s majetkem 
Ústeckého kraje; 

2. investiční přijaté transfery – pouze garantované – např. transfer na spolu-
financování projektů z EU a dalších finančních mechanismů. 

VÝDAJE 

Do návrhu rozpočtu jsou zařazeny veškeré kontrahované výdaje přecházející z roku 2021 a 
předchozích let, u kterých je zřejmé, že budou hrazeny v roce 2022. Požadavky na výdaje 
vždy předkládá příkazce operace (a to včetně požadavků odborů, které nemají konkrétní výdaj 
rozpočtovaný ve svém rozpočtu), v případě fondů jejich správce. 
Celkový objem návrhu rozpočtu výdajů pro jednotlivé odbory je na základě Střednědobého 
výhledu rozpočtu Ústeckého kraje na období let 2022 – 2026 schváleného Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje dne 21. 6. 2021 dán takto:
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Odbory 
Návrh rozpočtu na rok 

2022 v tis. Kč  

Běžné výdaje celkem  

Kancelář hejtmana  

Kancelář ředitele  

Odbor ekonomický  

Odbor informatiky a organizačních věcí  

Odbor majetkový  

Odbor legislativně-právní  

Odbor regionálního rozvoje  

Odbor územního plánování a stavebního řádu  

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy  

Odbor kultury a památkové péče  

Odbor sociálních věcí  

Odbor zdravotnictví  

Odbor dopravy a silničního hospodářství  

Odbor životního prostředí a zemědělství  

Odbor investiční – SPZ Triangle  

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů  

Fond investic a oprav Ústeckého kraje  

Kapitálové výdaje celkem  

Kancelář hejtmana  

Kancelář ředitele  

Odbor ekonomický  

Odbor informatiky a organizačních věcí  

Odbor majetkový  

Odbor regionálního rozvoje  

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy  

Odbor kultury a památkové péče  

Odbor sociálních věcí   

Odbor zdravotnictví  

Odbor dopravy a silničního hospodářství  

Odbor životního prostředí a zemědělství  

Odbor investiční - SPZ Triangle  

Odbor investiční - akce financované z  úvěru 2017 - 
2022 

 

Odbor investiční – akce financované z úvěru 2021 - 
2025 

 

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů  

Fond investic a oprav Ústeckého kraje, z toho:  

Odbor majetkový  

Odbor investiční  

Uvedené objemy jsou pro odbory nejvýše přípustné. 

Návrhy na čerpání běžných a kapitálových výdajů předkládají jednotlivé odbory 
následovně: 

A) Kancelář hejtmana předkládá návrhy výdajů na: 
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 činnosti zajišťované odborem např. mediální prezentace, propagační materiál, akce 
hejtmana, věcné dary, cestovné, 

 integrovaný záchranný systém a krizové řízení včetně podpory jednotek sborů 
dobrovolných hasičů, 

 Fond pro mimořádné události Ústeckého kraje, 
mimo výdajů vymezených v dalších odstavcích. 

B) Kancelář ředitele předkládá návrhy výdajů na provoz krajského úřadu a zastupitelstva 
(odděleno paragrafem): 
 platy, odměny a další osobní výdaje včetně vzdělávání a cestovného (cestovné pouze 

zaměstnanci) vyjma uvedených výdajů hrazených z projektů, kde je příkazcem 
administrující odbor, 

 knižní publikace, tisk, vybavení kanceláří a spotřební materiál, 
 propagační materiál, 
 služby a investice spojené s chodem krajského úřadu a zastupitelstva, 
 poplatky, příspěvky za zaměstnance, pohoštění, 
 Fond zaměstnavatele, 
mimo výdajů vymezených v dalších odstavcích. 

C) Odbor ekonomický předkládá návrh výdajů na: 
 úroky z úvěru 2011 – 2014, z  úvěru 2017 – 2022 a z úvěru 2021 - 2025 
 daň z přidané hodnoty, 
 daň z příjmů právnických osob, 
 centrální rezervu, 
 nákup finančního majetku. 

D) Odbor informatiky a organizačních věcí předkládá návrhy výdajů na činnost krajského 
úřadu a zastupitelstva (odděleno paragrafem): 
 výpočetní a audiovizuální techniku, 
 služby telekomunikací a internet, 
 služby zpracování dat, 
 programové vybavení, údržbu a aktualizaci programového vybavení, 
 nákup aktivních prvků a obnovu serverů, 
 poštovné, 
 pouze pro zastupitele: refundace platů a souvisejících odvodů, občerstvení  

na jednání rady a zastupitelstva, 
 výdaje související s provozem „videokonference“. 

E) Návrhy výdajů na položku konzultační, poradenské a právní služby – studie, posudky 
a specifické požadavky na nákup služeb a všeobecného materiálu předkládají 
jednotlivé odbory pro svou oblast. Netýká se nákupu služeb a všeobecného materiálu 
spadajících do kompetence kanceláře ředitele, případně odboru informatiky  
a organizačních věcí. 

F) Návrhy výdajů na položku platby daní a poplatků předkládá obecně odbor kancelář 
ředitele vyjma bodu C), samostatně za svoji oblast včetně nákupu kolků odbor 
legislativně-právní a odbor majetkový (daň z nemovitých věcí). 

G) Návrhy výdajů na položku služby peněžních ústavů v rámci úřadu předkládá 
ekonomický odbor, odbor majetkový pro oblast pojištění včetně zastupitelstva (odděleno 
paragrafem), příkazci realizovaných projektů a správci fondů. 

H) Návrhy výdajů na položku nájemné předkládá obecně odbor majetkový, pro oblast 
veletrhů odbor strategie, přípravy a realizace projektů a odbor regionálního rozvoje a 
příkazci realizovaných projektů. Pro činnost zastupitelstva předkládá návrh výdajů 
kancelář hejtmana. 

I) Návrhy výdajů na úroky z úvěrového rámce 2016 – 2023 předkládá odbor regionálního 
rozvoje v rámci rozpočtu Fondu rozvoje Ústeckého kraje. 
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J) Svodné odbory předkládají návrhy příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím 
v členění: 
 na provoz, 
 účelový neinvestiční příspěvek, 
 na velkou údržbu, 
 účelový investiční příspěvek. 

K) Účelový příspěvek pro příspěvkové organizace z prostředků Ústeckého kraje nebo  
ze státního rozpočtu předkládá administrující odbor vždy s vědomím svodného odboru. 

L) Návrh rozpočtu dotačních programů kraje v rámci Regionálního podpůrného fondu 
Ústeckého kraje předkládá na základě podkladů od administrujících odborů odbor 
strategie, přípravy a realizace projektů jako správce fondu. 

M) Návrh rozpočtu finančních podpor (individuální dotace a dary) v rámci Fondu Ústeckého 
kraje předkládá na základě podkladů od administrujících odborů odbor strategie, 
přípravy a realizace projektů jako správce fondu. 

N) Výdaje na reklamní a propagační předměty mohou být součástí rozpočtu věcně 
příslušného odboru za podmínky plnění veřejné zakázky na nákup reklamních  
a propagačních předmětů Ústeckého kraje administrované odborem kanceláře 
hejtmana. V případě vyhlášení individuální veřejné zakázky je třeba její hodnotu přičíst 
k hodnotám zakázek dalších odborů. 

O) Projekty spolufinancované krajem jsou financovány v rámci Fondu rozvoje Ústeckého 
kraje. Návrhy výdajů na konkrétní projekty kraje vyjma platů a souvisejících výdajů 
předkládá administrující odbor prostřednictvím správce fondu dle skutečného stavu 
připravenosti k realizaci. Platy a související výdaje budou do rozpočtu projektu 
zapojovány na základě skutečné výplaty (přeúčtování).  
Obecně se jedná o spolufinancování včetně nezpůsobilých výdajů a předfinancování 
projektů. Pořízení nemovitých věcí případně pronájmy související s evropskými projekty, 
pokud jsou nezpůsobilým výdajem, mohou být financovány mimo rozpočet Fondu 
rozvoje Ústeckého kraje – toto bude výslovně uvedeno v komentáři, včetně jednotlivých 
finančních objemů.   

P) Návrhy jednotlivých odborů na stavební akce administrované investičním odborem 
v rámci Fondu investic a oprav Ústeckého kraje, vyjma projektů, jsou předloženy pouze 
prostřednictvím investičního odboru. Investiční odbor předkládá ekonomickému odboru 
rozpočet obsahující zejména stavební akce požadované svodnými odbory, které mají 
schválený investiční záměr, je-li to relevantní, a to v souladu se Zásadami  
pro předkládání a schvalování požadavků na stavební akce v oblasti investic a velké 
údržby na nemovitém majetku Ústeckého kraje. 

Q) Návrhy na stavební akce pro oblast Strategické průmyslové zóny Triangle, stavební 
akce financované z úvěru 2017 – 2022 a úvěru 2021 - 2025 jsou předloženy pouze 
prostřednictvím investičního odboru. Návrh na čerpání uvedených úvěrů na jiné 
investiční výdaje než stavební akce může výjimečně předložit i jiný odbor. 

R) Návrhy jednotlivých odborů na pořízení nemovitých věcí a případné jiné majetkoprávní 
vypořádání, vyjma financování z Fondu rozvoje Ústeckého kraje, jsou předloženy pouze 
prostřednictvím odboru majetkového do rozpočtu Fondu investic a oprav Ústeckého 
kraje – ekonomickému odboru předkládá správce fondu. 

S) Ostatní odbory, pokud není výše uvedeno jinak, předkládají návrh rozpočtu 
kapitálových výdajů přímo ekonomickému odboru. 

T) Kapitálový rozpočet je zpracován jako výčet jednotlivých akcí včetně předpokládaného 
finančního objemu. 

U) Dotace příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi jsou poskytovány na základě 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
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pozdějších předpisů (§ 28 odst. 15) prostřednictvím zřizovatele. V rozpočtu je použita 
rozpočtová skladba: číslo položky 5321/6341, číslo organizace obce atd. Při schvalovacím 
procesu ale nejde o dotaci obci. Výjimky tvoří např. dotace obecním školám a školským 
zařízením podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou 
poskytovány přímo organizaci položkou 5339. 

V) Návrh na čerpání výdajů výše neuvedených předkládá odbor odpovídající za věcně 
příslušnou oblast. 

FINANCOVÁNÍ 

V rámci financování jsou do rozpočtu 2022 zapojeny: 

- čerpání a splácení úvěrového rámce 2016 - 2023 - předkládá odbor regionálního 
rozvoje, 

- čerpání úvěru 2017 - 2022 - předkládá odbor investiční, 

- čerpání úvěru 2021 – 2025 - předkládá odbor investiční, 

- splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 - předkládá odbor ekonomický, 

- splátka jistiny úvěru 2017 - 2022- předkládá odbor ekonomický. 
 

PENĚŽNÍ FONDY 

Návrh rozpočtu peněžních fondů předkládá správce fondu v členění: 

 rekapitulace fondových finančních prostředků v návrhu rozpočtu ÚK roku 2022: 

1) Příjmy 2022: 

 úroky, 

 poplatky za využívání přírodních zdrojů a znečišťování ovzduší (Fond vodního 
hospodářství a životního prostředí Ústeckého kraje), 

 splátky půjček, 

 sankční platby, 

 dary, 

 neinvestiční a investiční přijaté transfery. 

2) Financování 2022 (pouze Fond rozvoje Ústeckého kraje): 

 čerpání úvěrového rámce 2016 - 2023 – požadavek na profinancování podílu EU 
případně státního rozpočtu v rámci projektů, 

 splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 – předpokládaná výše splátek 
z přijatých transferů. 

3) Výdaje 2022: 

Výdaje fondů budou rozděleny na: 

 běžné, 

 kapitálové. 

 rozpočet fondu roku 2022 (součástí je i zapojení předpokládaného zůstatku prostředků 
z minulých let) v členění po projektech/akcích včetně rekapitulační tabulky, ze které 
bude zřejmý požadovaný příděl z rozpočtu kraje do fondu: 
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Rekapitulační tabulka pro Fond investic a oprav Ústeckého kraje a ostatní fondy 
 v tis. Kč 

Zdroje 2022 Výdaje 2022 

Předpokládaný zůstatek 
na bankovních účtech 
k 31. 12. 2021  

Běžné 
výdaje 

Celkem, z toho:  

ze zůstatku roku 2021  

ze zdrojů roku 2022  

Příjmy 2022 - přijaté úroky  
Kapitálové 
výdaje 

Celkem, z toho:  

Příjmy 2022 - ….. 
 

ze zůstatku roku 2021 

 ze zdrojů roku 2022 

Zdroje celkem (ZC)  Výdaje celkem (VC)  

Příděl z rozpočtu 2022 (VC – ZC)  

 
Rekapitulační tabulka pro Fond rozvoje Ústeckého kraje 
 v tis. Kč 

Zdroje 2022 Výdaje 2022 

Předpokládaný zůstatek na 
bankovních účtech k 31. 12. 
2021 

 

Běžné výdaje, z toho:  

- na spolufinancování  

- na spolufinancování ze 
zůstatku 2021  

- na financování ze státního 
rozpočtu  

Příjmy 2022 – přijaté úroky 
 

- na profinancování z vlastních 
prostředků  

Příjmy 2022 – přijaté transfery 
neinvestiční  

- úroky z úvěrového rámce 
2016 - 2023  

Příjmy 2022 - přijaté transfery 
investiční   

Kapitálové výdaje, z toho:  

- na spolufinancování  

Splátka jistiny úvěrového 
rámce 2016 – 2023 (-) 

 

- na spolufinancování ze 
zůstatku 2021   

- na financování ze státního 
rozpočtu  

Zapojení úvěrového rámce 
2016 - 2023 

 

- na profinancování z vlastních 
prostředků  

- na profinancování z úvěrového 
rámce 2016 - 2023  

Zdroje celkem (ZC)  Výdaje celkem (VC)  

Příděl z rozpočtu 2022 (VC – ZC)  

ROZPIS ROZPOČTU 
V souladu s předloženými návrhy jsou po schválení rozpočtu zastupitelstvem příjmy, výdaje  
a financování zahrnuty do rozpisu rozpočtu Ústeckého kraje. 

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 
Rozpočtová opatření do 5 tis. Kč (jednorázová) budou předložena jednotlivými odbory odboru 
ekonomickému v kumulaci do poloviny listopadu 2021. 
Rozpočtová opatření, týkající se transferů ze státního rozpočtu pro zřízené příspěvkové 
organizace, předkládá a administruje vždy odbor, který je zodpovědný za finanční vypořádání 
daného transferu se státním rozpočtem. 
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Povinná rozpočtová opatření na zvýšení nebo snížení přijatých transferů (třída 4) je nutné 
předložit odbory na ekonomický odbor nejpozději do 23. 12. 2021 tak, aby skutečné plnění 
odpovídalo upravenému rozpočtu. Rozpočtová opatření budou radou provedena ex post  
na prvním jednání v lednu 2022. 
 

V Ústí nad Labem dne 30. 4. 2021, zpracoval: odbor ekonomický 
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Harmonogram zpracování návrhu rozpočtu 
Ústeckého kraje na rok 2022 

 

 

Materiál Termín 

Příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 
(Finanční komise Rady Ústeckého kraje) 

4. 5. 2021 

Příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 
(Rada Ústeckého kraje) 

19. 5. 2021 

Příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 
(Finanční výbor Zastupitelstva Ústeckého kraje) 

14. 6. 2021 

Příprava rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 
(Zastupitelstvo Ústeckého kraje) 

21. 6. 2021 

Předání požadavků jednotlivých příkazců na rozpočet 2022 3. 9. 2021 

Zpracování podkladů rozpočtu roku 2022 ekonomickým 
odborem 

27. 9. 2021 

Projednání s jednotlivými odbory a vybilancování rozpočtu 
2022 členem rady ÚK pro ekonomickou oblast 

4. 10. – 22. 10. 2021 

Projednání návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 ve 
Finanční komisi Rady Ústeckého kraje 

9. 11. 2021 

Projednání návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 
v Radě Ústeckého kraje 

24. 11. 2021 

Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 
v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

27. 11. 2021 

Projednání návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 
ve Finančním výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje 

prosinec 2021 

Projednání návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2022 
v Zastupitelstvu Ústeckého kraje 

13. 12. 2021 

 

V Ústí nad Labem dne 17. března 2021 
Zpracoval: ekonomický odbor 

bod 16.3 priloha 3.pdf k usnesení č. 052/16R/2021


