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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci 
při zajišťování dopravní obslužnosti 
veřejnou linkovou dopravou a 
veřejnou drážní osobní dopravou č. 
16/SML2695 – Děčín

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
o uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou 
dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou č. 16/SML2695 se statutárním městem Děčín, sídlem Mírové 
náměstí 1175/5, 405 38 Děčín, IČ: 00261238, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;

B) mění

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 118/29Z/2016

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 118/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 v části A) takto: text „s tím, 
že rozhodování o uzavírání dodatků k předmětné smlouvě, které nebudou měnit obsah textu smlouvy, ale 
pouze přílohy této smlouvy, bude náležet do působnosti Rady Ústeckého kraje“ se s platností od 1. 7. 
2021 nahrazuje textem: „s tím, že rozhodování o uzavírání dodatků k předmětné smlouvě, které mění či 



doplňují obsah textu smlouvy či přílohy smlouvy, náleží do pravomoci Rady Ústeckého kraje“;

C) mění

Číslo revokovaného/doplňovaného usnesení: 119/29Z/2016

usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 119/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 v části A) takto: text „s tím, 
že rozhodování o uzavírání dodatků k předmětné smlouvě, které nebudou měnit obsah textu smlouvy, ale 
pouze přílohy této smlouvy, bude náležet do působnosti Rady Ústeckého kraje“ se s platností od 1. 7. 
2021 nahrazuje textem: „s tím, že rozhodování o uzavírání dodatků k předmětné smlouvě, které mění či 
doplňují obsah textu smlouvy či přílohy smlouvy, náleží do pravomoci Rady Ústeckého kraje“.

Důvodová zpráva:
Ústecký kraj uzavřel dne 27. 5. 2016 se statutárním městem Děčín Smlouvu o spolupráci při zajišťování 
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou (dále jen „Smlouva“), 
dále byly uzavřeny 3 dodatky. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 22. 2. 2021 také smlouvu o 
kumulativní novaci výše uvedené smlouvy, ve které se statutární město Děčín zavázalo vůči Ústeckému kraji 
spolupodílet se na vyrovnání tržeb MHD, resp. na vzniklém propadu tržeb za období od 1. 3. 2020 do 30. 6. 
2020.
V čl. III. odst. 8 Smlouvy se smluvní strany zavazují zajistit, že k 1. lednu 2019 a dále k 1. lednu každého 
druhého následujícího roku trvání Smlouvy budou pro období příslušného a bezprostředně následujícího 
kalendářního roku všechny jednotlivé tarifní položky upraveny tak, že budou vynásobeny koeficientem 
rovnajícím se poměru mezi a) průměrnou výší bazického indexu – míry inflace vyjádřené přírůstkem indexu 
spotřebitelských cen k základnímu období za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od července roku o 
dva roky předcházejícího kalendářního roku a b) průměrnou výší bazického indexu – míry inflace vyjádřené 
přírůstkem indexu spotřebitelských cen k základnímu období za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od 
července 2014 do června 2015, a to dle dat uveřejněných Českým statistickým úřadem. Nový ceník bude 
platný od 1. 7. 2021 a je přílohou č. 1 dodatku č. 4.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi je předmětem dodatku č. 4 také výpočet referenční tržby pro rok 
2021 a stanovení nového vzorce pro výpočet referenční tržby pro rok 2022. Při výpočtu referenčních tržeb na 
rok 2021 byl zohledněn podíl na propadu tržeb, kterým se město Děčín spolupodílelo na propadu tržeb 
způsobeném koronavirovou krizí (I. vlna koronavirové krize v období od března do června 2020 ve výši 5 mil. 
Kč). Pro výpočet byla také upravena definice skutečných tržeb za příslušné období. Dosud bylo ve vzorci 
počítáno se skutečnými tržbami dosaženými v rámci příslušné části DÚK v příslušném období ze všech 
jízdních dokladů, jejichž počáteční nebo cílová zóna byla zóna Děčín. V novém vzorci jsou skutečné tržby ze 
všech jízdních dokladů za příslušné období, jejichž počáteční a cílová zóna bude zóna Děčín. Dále je vzorec 
doplněn o výši podílu Města na propadu tržeb za příslušná období, který Město uhradí Kraji a se kterým bude 
počítáno jako by to byla tržba.
Výše referenční tržby pro rok 2021 na 1 km činí 20,31 Kč (pro rok 2020 byla výše referenční tržby 23,41 Kč).
Usnesením č. 118/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016 si Zastupitelstvo Ústeckého kraje vyhradilo dle § 37 zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), v platném znění, pravomoc rozhodnout o uzavření Smlouvy o 
spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní dopravou mezi 
Ústeckým krajem, IČ 70892156, a Statutárním městem Děčín, IČ 00261238, s tím, že rozhodování o 
uzavírání dodatků k předmětné smlouvě, které nebudou měnit obsah textu smlouvy, ale pouze přílohy této 
smlouvy, bude náležet do působnosti Rady Ústeckého kraje. Stejně tak usnesením č. 119/29Z/2016 ze dne 
25. 4. 2016 si Zastupitelstvo Ústeckého kraje vyhradilo dle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zařízení), v platném znění, pravomoc rozhodnout o uzavření Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní 
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní dopravou mezi Ústeckým krajem, IČ 70892156, a 
městem Bílina IČ 00266230, s tím, že rozhodování o uzavírání dodatků k předmětné smlouvě, které nebudou 
měnit obsah textu smlouvy, ale pouze přílohy této smlouvy, bude náležet do působnosti Rady Ústeckého 
kraje. Vzhledem k četnosti uzavíraných dodatků, ve kterých dochází ke změně obsahu textu smlouvy (změna 
výše referenčních tržeb, změny tarifů apod.) a z důvodu zbytečných časových prodlev doporučujeme 
navrhnout Zastupitelstvu Ústeckého kraje přenést výše uvedené rozhodování do působnosti Rady Ústeckého 
kraje (stejně jako např. u měst Teplice a u Ústí nad Labem).
Usnesením č. 038/15R/2021 ze dne 5. 5. 2021 navrhuje Rada Ústeckého kraje Zastupitelstvu Ústeckého 
kraje rozhodnout o uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti 
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou č. 16/SML2695 se statutárním městem Děčín, 
sídlem Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín, IČ: 00261238 a změnit usnesení ZÚK č. 118/29Z/2016 a č. 
119/29Z/2016 ze dne 25. 4. 2016.
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