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VÝROČNÍ ZPRÁVA
2017
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Hlavním účelem, pro který byla organizace zřízena, je plnění funkce vnitřního
dopravce Ústeckého kraje, který zajišťuje dopravní obslužnost Ústeckého
kraje poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících na základě
smluv o veřejných službách v přepravě cestujících dle zákona
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2
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1.

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Identifikace
Název:

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum,
400 01 Ústí nad Labem

Identifikační číslo: 062 31 292
Právní forma:

Příspěvková organizace

Datum vzniku:

1. července 2017

Datum zápisu:

2. srpna 2017

Spisová značka:

Pr 1129 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Zřizovatel:

Ústecký kraj

Sídlo:

Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum,
400 02 Ústí nad Labem

Identifikační číslo: 708 92 156

Statutární orgán:
Ředitel: Ing. MILAN ŠLEJTR

Den nástupu do funkce: 1. listopadu 2017

Počet členů:

1

Způsob jednání: Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Podepisování
za organizaci se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu organizace
(lze nahradit razítkem), jménu a funkci připojí ředitel svůj podpis.
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Předmět činnosti:
1.

Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v rozsahu, způsobem
a za podmínek stanovených ve smlouvách o veřejných službách v přepravě
cestujících.

2.

Zabezpečení dopravní obslužnosti za krizových stavů.

3.

Dispečerské řízení provozu.

4.

Budování, provoz a rozvoj informačních, odbavovacích a platebních systémů
pro cestující.

5.

Vydávání čipových karet či jiných médií pro odbavení cestujících, prodej
jízdních dokladů a produktů dopravce.

6.

Provoz informačních kanceláří.

7.

Poskytování informačních služeb dálkovým přístupem a prostřednictvím
telefonní informační linky.

8.

Provoz mobiliáře dopravní telematiky.

9.

Umísťování zastávkových označníků a jejich příslušenství a provádění jejich
oprav, údržby a obnovy.

10.

Výlep, umisťování a obnova papírových jízdních řádů na zastávkách.

Doplňková činnost:
1.

Silniční motorová doprava osobní.
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2.

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI

Vážení budoucí zákazníci,
vážené kolegyně a kolegové,
vážení obchodní partneři,

jsem velmi rád, že vás všechny mohu touto cestou srdečně
pozdravit a předložit k prostudování první výroční zprávu
za rok 2017 nově založené Dopravní společnosti Ústeckého
kraje, příspěvkové organizace.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 26. 6. 2017 schválilo Usnesením č. 045/6Z/2017
Zřizovací listinu příspěvkové organizace „Dopravní společnost Ústeckého kraje,
příspěvková organizace“, a to s účinností od 1. července 2017. Svou činnost zahájila
téměř na konci předchozího roku, kdy se zejména věnovala všem nezbytným
legislativním povinnostem pro její vlastní provoz v následujících letech.
Dopravní společnost má své sídlo na adrese Velká Hradební 3118/48, Ústí nad
Labem. Od nového roku ale působí v budově České spořitelny na Mírovém náměstí,
kde má k dispozici v pronájmu 5 kanceláří.
Jedním z jejích hlavních pilířů je vytvoření kvalitního, spolehlivého a loajálního týmu,
ochotného poskytnout veškeré své úsilí a odborné znalosti pro zajištění dopravní
obslužnosti oblastí Ústeckého kraje. Byly tedy zahájeny přípravy na stanovení
kvalifikačních podmínek pro klíčové pozice ve vedení společnosti, jako jsou
technický náměstek, dopravní náměstek, ekonomický náměstek. Výběrová řízení
pak byla vyhlášena na začátku letošního roku.
Toto však nebyla jediná výběrová řízení, kterými se dopravní společnost zabývala
od svého založení. Probíhaly přípravy obchodních a technických podmínek
pro veřejné zakázky na nákup autobusů pro oblasti Ústecko, Děčínsko a pro další
oblasti, kde bude zajišťována dopravní obslužnost od července 2019 a také
od ledna 2020.
Pro nové autobusy bude potřeba také zajistit potřebný počet řidičů. Uvědomujeme
si, že jejich získání nebude nic jednoduchého, neboť v této personální oblasti je velký
nedostatek i u jiných dopravních společností.
Před námi je ještě mnoho úkolů, které budeme muset vyřešit pro splnění účelu,
ke kterému byla dopravní společnost založena. Věřím, že tyto úkoly zvládneme
a od plánovaných termínů zahájíme kvalitní a spolehlivou dopravní obslužnost
pro své zákazníky – cestující.
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3.

SLOŽENÍ ORGÁNU SPOLEČNOSTI A JEJICH ZMĚNY V PRŮBĚHU ROKU 2017

Zřizovatel společnosti:

Ústecký kraj

Statutární orgán:

Ing. Jindřich Franěk – ředitel

Dozorčí rada:

Ing. Ivo Perna – předseda Dozorčí rady DS-ÚK
Ing. Petr Urbánek – místopředseda Dozorčí rady DS-ÚK
Ing. Jaroslav Vodička - člen Dozorčí rady DS-ÚK
Ing. Thomas Sebastien Müller – člen Dozorčí rady DS-ÚK

Změny ve složení Statutárního orgánu od 1. 11. 2017:
Statutární orgán:

4.

Ing. Milan Šlejtr – ředitel

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI V ROCE 2017

RADA
ÚSTECKÉHO KRAJE

ŘEDITEL
(asistentka ředitele)

Dopravní
náměstek

Vedení společnosti:

Technický
náměstek

Ekonomický
náměstek

DOZORČÍ
RADA

Personalista

Ing. Milan Šlejtr – ředitel
neobsazeno – dopravní náměstek společnosti
neobsazeno – technický náměstek společnosti
neobsazeno – ekonomický náměstek společnosti
neobsazeno – personalista
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5.

PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ

Ústecký kraj jako první u nás rozhodl o založení vlastního provozovatele autobusové
dopravy – Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Hlavním
důvodem bylo nařízení vlády o zvýšení minimální mzdy řidičům autobusů. Dopravci
museli respektovat tento právní předpis a mzdy řidičům od 1. ledna 2017
navýšit. Příslušné částky, se kterými při výběrových řízeních nepočítali, požadovali
kompenzovat od Ústeckého kraje. Ten každému svému smluvnímu autobusovému
dopravci vyčlenil 5,7 mil. korun, více mu uzavřené smlouvy a zákon neumožňují. Dalo
se předpokládat, že některým dopravcům tato částka nepokryje celé období
do konce smlouvy v roce 2024, na které jsou, resp. jejich dodatky, uzavřeny,
a nebudou mít proto zájem dopravu v Ústeckém kraji dále zajišťovat. Kraj
dopravcům vyšel vstříc a umožnil těm, kteří nechtěli dopravní obslužnost dále
provozovat, ukončit dopravu již za dva roky.
V tuto chvíli je jasné, že od 1. července 2019 převezme dopravní společnost
dopravu ve všech oblastech (např. Ústecko, Děčínsko, Vejprtsko, Litoměřice, Louny,
Žatecko, Bílinsko a další), kde v současné době jezdí dopravní společnosti BusLine a.s.
a ČSAD Slaný. Od 1. ledna 2020 pak v oblastech Dolní Poohří, Teplicko a Příměstská
doprava Teplice, kde ukončí svoji činnost další dopravce – ARRIVA CITY s.r.o. Jedinou
výjimkou je dopravní společnosti Autobusy Karlovy Vary, která potvrdila Krajskému
úřadu Ústeckého kraje zájem pokračovat v plnění uzavřené smlouvy a sjednaných
oblastech. Většinu autobusové dopravy v Ústeckém kraji tedy převezme a bude
zajišťovat DS-ÚK.
Pro pořízení autobusů byla zvolena forma operativního leasingu, kdy dodavatel zajistí
nejen dodávku nových autobusů a jejich kompletního vybavení, ale také kompletní
servis, tzn. jak záruční, tak mimozáruční. Je to první veřejná zakázka podobného
charakteru, kdy se rozloží celková doba nájmu na 5 let a nezatíží rozpočet dopravní
společnosti hned při jejím vzniku a tím i rozpočet a hospodaření Ústeckého kraje, jako
jejího zřizovatele. Do budoucna uvažujeme o využití i jiných forem pořízení (nákupu)
nových autobusů, a to formou úvěru s podporou bankovních ústavů nebo
dotačních programů.
Výhledově od roku 2020 by měla dopravní společnost zabezpečit dopravní
obslužnost na 126 linkách s 286 autobusy, bude potřebovat 500 zaměstnanců, z toho
407 řidičů. Uvedené počty jsou orientační a budou upřesňovány se zaváděním
dopravní obslužnosti v jednotlivých oblastech.

6.

PERSONÁLNÍ OBLAST

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách:
Kategorie:

Rok 2017

THP (vč. managementu)

0,32
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7.

INFORMACE O ZŘIZOVATELI ORGANIZACE

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Pr 1129 vedená
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem,
PSČ: 400 01, IČO: 062 31 292.
Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad
Labem-centrum, PSČ: 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 708 92 156.
Statutárním orgánem organizace je: ředitel, který je jmenovaný a odvolávaný Radou
Ústeckého kraje.
Kontrolním a iniciativním orgánem organizace je dozorčí rada. Členy dozorčí rady
jmenuje a odvolává Rada Ústeckého kraje. Složení dozorčí rady, její postavení, práva
a povinnosti, jakož i další skutečnosti potřebné pro její činnost jsou vymezeny
ve statutu dozorčí rady, který schvaluje Rada Ústeckého kraje.
Mezi Zřizovatelem a Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací,
byly v účetním období roku 2017 uzavřeny tyto dohody a smlouvy:
Název:

IČO:

Smluvní vztah

Ústecký kraj

708 92 156

Dohoda o poskytování součinnosti
podpůrnému orgánu (17/SML3277)

Ústecký kraj

708 92 156

Smlouva o bezúplatném převodu věcí
movitých (17/SML3892/OS/MAJ)
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8.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

9.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
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9.

ZÁKLADNÍ KONTAKTY

Název: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo společnosti:

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:

062 31 292

DIČ:

CZ06231292

Kontaktní adresa:

Mírové náměstí 2/5, 400 01 Ústí nad Labem

e-mail:

info@ds-uk.cz

web:

www.ds-uk.cz

číslo datové schránky:

dqtu9y9

Kontakty:
ředitel společnosti

Ing. Milan Šlejtr

e-mail:

slejtr.m@ds-uk.cz

asistentka ředitele

Bc. Věra Koutská

e-mail:

koutska.v@ds-uk.cz
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