JIHOČESKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor marketingu a vnějších vztahů
Mgr. Daniel Hovorka, vedoucí odboru
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 488,
e-mail: hovorka@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

V Českých Budějovicích 3. září 2009
Č.j.: KUJCK 27869/2009/OMVV
Vyřizuje: Mgr. Veronika Królová
Tel.: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

Vážení,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., ze dne 19. srpna 2009, týkající se
veřejné vnitrostátní autobusové linkové dopravy, Vám sdělujeme následující.
1)
Poskytování služeb ve veřejném zájmu ve vnitrostátní veřejné dopravě je zabezpečováno na
základě Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti kraje linkovou
osobní dopravou, uzavřenou podle § 19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. V případě
Jihočeského kraje jako objednatele je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, každoročně se uzavírá
dodatek ke smlouvě.
2)
Prokazování ztráty dopravce provádí po jednotlivých linkách a spojích za jednotlivá čtvrtletí.
Objednatel platí dopravci měsíčně zálohu ve výši 70% ztráty za zálohované období. Po obdržení
čtvrtletních vyúčtování objednatel doplatí dopravci prokazatelnou ztrátu. Celková výše úhrady
prokazatelné ztráty objednatelem je limitována podle § 19b) odst. 3, zákona č. 111/1994 Sb. o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Zahraniční dopravce může na území České republiky provozovat veřejnou linkovou
autobusovou dopravu na základě platné licence, které předchází získání příslušného živnostenského
oprávnění.
4)
Dopravce vypočítá ztrátu za žákovské jízdné u vydaných jízdenek pro žáky ve věku od 6 do 15
let jako rozdíl mezi cenou jízdenky se slevou 50% obyčejného jízdného, kterou by byl dopravce povinen
vydat dle Výměru MF č.01/2009, a cenou jízdenky ve výši 37,5% obyčejného jízdného. Ztrátu za
žákovské jízdné u vydaných jízdenek pro žáky a studenty ve věku od 15 do 26 let dopravce vypočítá
jako rozdíl mezi cenou jízdenky dle obyčejného jízdného a cenou jízdenky ve výši 75% obyčejného
jízdného.
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5)
Doba trvání smluv o veřejných službách musí být omezena a v případě autobusové dopravy
nepřekročí 10 let. Je stanoveno přechodné období a to tak, že smlouvy musí být uzavřeny v souladu
s nařízením 1370/2007 nejpozději do 03.11.2019

S pozdravem

