
Ročník 2018

VĚSTNÍK
p r á v n í c h  p ř e d p i s ů  Ú s t e c k é h o  k r a j e

Částka 7 Rozesláno dne 20. prosince 2018

O B S A H

2. Nařízení Ústeckého kraje, kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a že-
lezniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na území Ústeckého kraje podle
jiného právního předpisu
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Rada Ústeckého kraje podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, ve smyslu zmocnění daného ustanove-
ním § 4 odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů
České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s částí I., oddílu B, položkou č. 2 výměru MF
č. 01/2019 ze dne 28. listopadu 2018, kterým se vydává se-
znam zboží s regulovanými cenami, a za podmínek stanove-
ných v § 1 odst. 6 písm. e) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů, vydává toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy

Tímto nařízením se stanovují maximální ceny veřejné lin-
kové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní
vnitrostátní dopravy, provozované v rámci integrovaného do-
pravního systému Doprava Ústeckého kraje (dále jen „DÚK“).

Čl. 2
Určené podmínky

1. Ústecký kraj je dle Tarifu DÚK rozdělen do tarifních
zón. Ceny DÚK jsou určeny v závislosti na vzdálenosti tarif-
ních zón, a to podle tzv. tarifních jednic. Pro stanovení cen
DÚK jsou rozhodné tarifní jednice uvedené v Matici tarif-
ních jednic DÚK, která je součástí Tarifu DÚK. 

2. Maximálními cenami DÚK se rozumí ceny včetně daně
z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu2).

Čl. 3
Maximální ceny DÚK 

Tarifní jednice Jízdné plné (obyčejné) pro jednotlivou jízdu

0*–2 13,00 
3–4 15,00
5–6 17,00
7–8 20,00
9–10 22,00
11–12 24,00
13–14 26,00
15–16 28,00
17–18 30,00
19–20 33,00
21–22 35,00
23–24 37,00
25–26 39,00
27–28 41,00
29–30 44,00
31–32 46,00
33–34 48,00
35–36 50,00
37–38 52,00
39–40 54,00
41–42 57,00
43–44 59,00
45–46 61,00
47–48 63,00
49–50 65,00
51–55 71,00
56–60 76,00
61–65 77,00
66–70 87,00
71–75 93,00
76–80 98,00
nad 80 130,00

* Neplatí pro tarifní zóny, kde je provozována městská hromadná doprava.

2
NAŘÍZENÍ

Ústeckého kraje č. 2/2018
ze dne 12. prosince 2018,

kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy 
a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb 

na území Ústeckého kraje podle jiného právního předpisu1)

1) 1 § 6 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.
2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení Ústeckého kraje č. 3/2014 ze dne
12. 11. 2014, kterým se stanovují maximální ceny veřejné
linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční
osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrova-

ných veřejných služeb na území Ústeckého kraje podle jiné-
ho právního předpisu.

Čl. 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA v. r.
1. náměstek hejtmana

Jaroslav Komínek v. r.
náměstek hejtmana
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

Vydává Ústecký kraj
Redakce: Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
tel.: 475 657 111, fax: 475 200 245
Výrobu a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer ČR, a. s., U nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3
Roční předplatné: představuje částku za dodávku úplného ročníku a je od předplatitelů vybíráno ve formě záloh. 
Výše záloh bude vždy písemně oznámena. Roční vyúčtování bude provedeno na základě skutečně vydaných částek.
Záloha na rok 2018 činí 1 150 Kč (bez DPH); 1 323 Kč včetně 15% DPH.
 Vychází dle potřeb Ústeckého kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních číslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnické osoby), číslo odběratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu:
Wolters Kluwer ČR, a. s., U nákladového nádraží 10, Praha 3, 130 00, tel.: 246 040 442, fax: 246 040 401
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