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Téma prezentace

Výkony a smlouvy



Úvod do situace

2015 
„Jablonecká 

výzva“

2016
Nařízení vlády 

č. 336/2016

2017
Růst mezd řidičů

• jednání tripartity
• návrhy změn v ohodnocování řidičů 

linkové dopravy na celostátní úrovni

• povinnost dopravců vyplácet řidičům 
vyšší mzdu

• kolize s již uzavřenými smlouvami s 
ÚK vzhledem k „vysoutěženým“ 
nízkým cenám



Dohoda o změně uzavřených smluv 

dodatkem

• § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. - možnost 
navýšení hodnoty veřejné zakázky ve výši max. 5,7 mil. Kč.

Vyplývající možná řešení:
1. Nová smlouva na 

přechodné období 
(vzniklá z JŘBU)

2. Vznik krajského 
dopravce

3. Nová velká soutěž



• Řešení schopné provozu v ideálním případě za 1 + 1 rok

• Trh zajistí splnění kvalitativních požadavků přesně podle požadavku 
kraje a při minimalizaci ceny (= vše, co není požadováno, kraj nedostane)

• Kvalitu nutno přesně nastavit předem, během provozu změny 
komplikované, reálně až nemožné

• Doposud (2006 – 2016) bylo prostředí pro soutěže legislativně stabilní

• Rizika financování a reakcí na měnící se legislativu zaměstnanců (jako letos) 
či např. provozu vozidel/mýta se mohou kdykoliv opakovat

• 10 let je dlouhá doba, změna nároků dopravců (i oprávněných) těžko 
predikovatelná a v režimu ZZVZ těžko akceptovatelná

• Současná atmosféra mezi dopravci a soutěže v jiných krajích ukazují 
tendenci k napadání všeho a znemožnění ukončit soutěž (odvolávání, 
předběžná opatření, prodlužování lhůt apod.)

• Po našich soutěžích se žádné jiné významné úspěšně nedokončily

rizikem soutěží je tendence k řetězení provizorií JŘBU

Nová soutěž vs. vlastní doprava



Vznik Dopravní společnosti ÚK, p. o.

Výhody z pozice kraje



1) Volba právní formy společnosti (a. s. / p. o.)

2) Zřízení příspěvkové organizace (Zastupitelstvo 28. 6. 2017,
2. 8. 2017 zapsáno do OR) s dočasně pověřeným vedením vedoucím odboru 
dopravy a silničního hospodářství

3) Výběrové řízení na ředitele společnosti (nástup od 1. 11. 2017)

4) Budování nového vozového parku (v první vlně soutěž na 29 autobusů)

5) Vytváření zázemí nové společnosti (technické a personální)

6) Postupné přebírání oblastí (první oblast Ústecko) s nutným ostrým rozjezdem  
od 1. 7. 2019

Vznik Dopravní společnosti ÚK, p. o.



• koupě vozidel vs. pronájem vozidel

Aspekty zajištění autobusů

• Nové nízkopodlažní autobusy (LowEntry) s naklápěcí karoserií

• Informační hlasový systém pro cestující (hlášení zastávek)

• Odbavovací systém

• Vnější informační displeje pro cestující vpředu, z boku, vzadu

• Vnitřní informační LCD displej pro cestující

• Klimatizace pro cestující, povinnost udržovat 18-26°C celoročně

• Najížděcí plošina pro kočárek / invalidní vozík

• Definována minimální kapacita vozidla

• Vybavení vozidel GPS s on-line sledováním

• Sčítací zařízení ve vybraném počtu vozidel

• Kamerový systém vč. kamery couvací a kamery nehodové

Požadavky na výbavu vozidel:



• USB nabíječky

• Většina vozidel vybavena nosiči jízdních kol, jejichž systém 
upevnění umožní v zimním období nosiče zaměnit za ski-boxy

• Na pracovišti řidiče budou opěrky pro obě ruce, výdechy 
klimatizace, chladnička a uzamykatelná skříňka na jeho osobní 
věci

• Vozidla budou s automatickou převodovkou a na naftový pohon

• Počet pronajatých vozidel pokryje i vozidla zálohová

Aspekty zajištění autobusů



Realizované projekty:

• smart optimalizace jízdních řádů (integrální takový grafikon)

• vybavení vozidel GPS 

• integrované tarify (dnes vč. rekreačních drážních a lodních linek)

• webový portál Dopravy Ústeckého kraje (DÚK)

SMART DÚK



Připravované projekty:

• dispečink DÚK - integrace jízdních řádů, návazností a pozičních GPS zpráv 

do jednoho zobrazovacího a řídicího systému veřejné dopravy, který 

zároveň umožňuje komunikaci s vozidly a dispečinky dopravců

• SW rozhraní umožňující dodávání pozičních dat z vozidel třetím stranám 

(např. aplikace třetích stran, odjezdové infotabule apod.)

• systém pro generování a zobrazování virtuálních odjezdových tabulí pro 

všechny zastávky DÚK

• krajská mobilní aplikace, která bude v sobě zahrnovat část za dopravu 

• systém pro objednávání poptávkových spojů

• vyhledávač jízdních řádů DÚK s tarifním počítadlem

• systém pro publikování linkových a zastávkových JŘ na web

SMART DÚK



Potenciál pro budoucí smart řešení:

• další rozvoj webového portálu DÚK – oblasti dalšího propojování dat, 

integrace dalších smart prvků 

• připojení měst s MHD do dispečinku DÚK

• smart řešení pro management Dopravy Ústeckého kraje – mobilní aplikace 

pro kontrolní činnost, hlášení závad, zapojení vozidel SÚS ÚK do dispečinku 

DÚK (včasné informace v době zimní kalamity)

SMART DÚK



Děkuji za pozornost!
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