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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě 

cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, v ustanovení 

článku 7 odst. 1 ukládá příslušným orgánům členských států zveřejnit v předepsaném rozsahu 

souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby, o vybraných provozovatelích veřejných služeb, o 

platbách kompenzací a výlučných právech poskytnutých uvedeným provozovatelům veřejných služeb 

prostřednictvím kompenzace. V návaznosti na nařízení (ES) č. 1370/2007 upravuje  zákon č. 197/2010 

Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, postup státu, krajů a obcí 

při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní 

dopravou a veřejnou linkovou dopravou. 

Terminologie dle nařízení (ES) č. 1370/2007: 

a) „příslušným orgánem“ se rozumí orgán nebo skupina orgánů veřejné správy členského státu 

nebo členských států, jenž má pravomoc zasahovat do veřejné přepravy cestujících v dané 

územní oblasti nebo jakýkoli jiný orgán mající takovou pravomoc; 

b) „provozovatelem veřejných služeb“ veřejný nebo soukromý podnik nebo skupina podniků 

provozujících veřejné služby v přepravě cestujících nebo jakýkoli jiný veřejný subjekt, který 

poskytuje veřejné služby v přepravě cestujících. 

c) „závazkem veřejné služby" se rozumí požadavek, který vymezí nebo stanoví příslušný orgán k 

zajištění veřejné služby v přepravě cestujících v obecném zájmu, který by provozovatel na 

základě svých vlastních obchodních zájmů bez odměny nepřevzal vůbec nebo nepřevzal ve 

stejném rozsahu nebo za stejných podmínek; 

d) "smlouvou o veřejných službách" se rozumí jeden nebo několik právně závazných aktů 

potvrzujících dohodu mezi příslušným orgánem a provozovatelem veřejných služeb, jejímž 

cílem je svěřit provozovateli veřejných služeb řízení a provozování veřejných služeb v 

přepravě cestujících, které spadají pod závazky veřejné služby; 

e) "kompenzací za veřejné služby" se rozumí jakákoli výhoda, zejména finanční, kterou přímo 

nebo nepřímo poskytne příslušný orgán z veřejných zdrojů během období provádění závazku 

veřejné služby nebo v souvislosti s tímto obdobím. 

 

Zastupitelstvu kraje je v souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 

vyhrazeno stanovit rozsah dopravní obslužnosti pro území kraje. Rozsah dopravní obslužnosti 

určitého území je definován v zákoně č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o 
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změně dalších zákonů, jako zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a 

školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících 

základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně 

dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.  

Zastupitelstvo Karlovarského kraje schválilo dne 11. 12. 2014 usnesením č. ZK 400/12/14 finanční 

rozsah dopravní obslužnosti na rok 2015 ve výši 365 000 000 Kč. Tato částka byla v průběhu roku 

2015 posílena o další finanční prostředky: usnesením č. ZK 92/04/15 o částku 2 548 400 Kč zapojením 

vázaných finančních prostředků z výsledku hospodaření roku 2014, navýšením příjmů a výdajů 

Karlovarského kraje o částku 148 140 Kč usnesením č. RK 795/08/15 a o částku 204 800 Kč usnesením 

č. RK 924/0915 (příspěvky obcí Horní Slavkov a Ostrov na zajištění dopravní obslužnosti kraje) a dále 

navýšením příjmů a výdajů ve výši 75 705 728 Kč usnesením č. RK 684/07/15 (zapojení účelové 

dotace Ministerstva dopravy do rozpočtu kraje k financování částečné kompenzace ztráty veřejné 

regionální drážní osobní dopravy). 

 

Rozsah a optimalizaci dopravní sítě zpracovává pro Karlovarský kraj příspěvková organizace 

Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje p.o. (dále jen „KIDS KK“), která 

předkládá k projednání Radě Karlovarského kraje návrhy „Seznamu linek a spojů, tratí a 

vlaků zařazených do dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje“. Pro období roku 

2015 byl tento seznam schválen při jednání rady kraje dne 1. 12. 2014 usnesením č. RK 1290/12/14. 

Tento seznam byl v průběhu roku 2015 pětkrát aktualizován dle potřeb osvědčeného veřejného 

zájmu a z toho plynoucích změn jízdních řádů. Přehled spojů aktuálně zařazených do dopravní 

obslužnosti kraje je trvale zveřejněn na webových stránkách Karlovarského kraje v tematické části 

Doprava, část informace o veřejné dopravě.  

 

Zprávu zpracoval: odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje 

Projednáno: v Komisi dopravní Rady Karlovarského kraje dne 1. 3. 2016  

Schváleno: usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 366/04/16  ze dne 11. 4. 2016  

 
 

 

A. Seznam smluvních ujednání, na základ ě kterých byla v roce 2015 
zajišt ěna realizací závazku ve řejné služby dopravní obslužnost 

Karlovarského kraje. 

 

I. Veřejná linková doprava 
 

 dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s.   
Se sídlem: Sportovní 4, Karlovy Vary PSČ 360 09, IČO 253 32 473 
Smlouva ev.č.: 113/2006 ze dne 26. 5. 2006, ve znění dodatků č. 1 - 35 
Smlouva ev.č.: 126/2006 ze dne 26. 5. 2006, ve znění dodatků č. 1 – 17 * 

 
 dopravce LIGNETA autobusy s.r.o.   

Se sídlem: Severní 872/15, Karlovy Vary PSČ 360 05, IČO 263 15 963 
Smlouva ev.č.: 114/2006 ze dne 26. 5. 2006, ve znění dodatků č. 1 – 24 
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 dopravce VV autobusy s.r.o. 

Se sídlem: Václavské nám. 56/802, Praha 1 PSČ 110 00, IČO 263 46 664 
Smlouva ev.č.: 115/2006 ze dne 26. 5. 2006, ve znění dodatků č. 1 – 27 
 

 dopravce Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 
Se sídlem: Sportovní 656/1, Karlovy Vary PSČ 360 09, IČO 483 64 282 
Smlouva ev.č.: 116/2006 ze dne 26. 5. 2006, ve znění dodatků č. 1 – 27  

Smlouva ev.č.: 124/2006 ze dne 26. 5. 2006, ve znění dodatků č. 1 – 19 * 

 
 dopravce Cvinger bus s.r.o. 

Se sídlem: Nádražní č.p. 108, Nejdek PSČ 362 21, IČO 263 70 336 
Smlouva ev.č.: 117/2006 ze dne 26. 5. 2006, ve znění dodatků č. 1 – 18 
 

 dopravce DPÚK a.s. 
Se sídlem: Lumiérů č.p. 181, Praha 5 PSČ 152 00, IČO 254 97 961 
Smlouva ev.č.: 125/2006 ze dne 26. 5. 2006, ve znění dodatků č. 1 – 15 
 

 dopravce PECHO ČIAKOVÁ – ZEPRA, s.r.o. 
Se sídlem: Kozlov 1E, Bochov PSČ 364 71, IČO 279 70 809 
Smlouva ev.č.: 282/2007 ze dne 7. 12. 2007, ve znění dodatků č. 1 – 12 
 

 dopravce Karel Vrbík 
Bydliště fyzické osoby: Nádražní č. 303, Chyše PSČ 364 33, IČO 405 58 525 
Smlouva ev.č.: 181/2003 ze dne 31. 12. 2003, ve znění dodatků č. 1 – 24 
 
*Smlouvy ev.č. 126/2006 - dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s. a ev.č.  124/2006 - dopravce 
Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. byly uzavřeny k zařazení vybraných příměstských spojů MHD 
provozovaných těmito dopravci do dopravní obslužnosti kraje. 
 

II. Veřejná drážní osobní doprava  
 

 dopravce České dráhy, a.s. 
Se sídlem: Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 PSČ 110 15, IČO 709 94 226 
Smlouva ev.č.: 345/2009 ze dne 8. 10. 2009, ve znění dodatků č. 1 – 17 
 

 dopravce GW Train Regio a.s. 
Se sídlem: U Stanice 827/9, Ústí nad Labem - Střekov PSČ 400 03, IČO 286 64 116 
Smlouva ev.č.: 366/2009 ze dne 5. 11. 2009, ve znění dodatků č. 1 – 18  
 

 dopravce M ĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázn ě s.r.o. 1 
Se sídlem: Tepelská 551/5, Mariánské Lázně PSČ 353 04, IČO 264 12 501 
Smlouva ev.č.: 336/2008 ze dne 4. 12. 2008, ve znění dodatků č. 1 – 9 
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 Trolejbusová doprava 
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B. Poskytnuté kompenzace ztráty 
 

Drážní doprava Dopravní výkon Kompenzace 

České dráhy, a.s. 2 085 526 km 233 745 754 Kč2 

GW Train Regio .a.s. 688 847 km 63 636 564 Kč 

Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o. 12 249 km 516 302 Kč 

Drážní doprava celkem 2 786 622 km 297 898 620 Kč 

 

Kompenzace ztráty ve veřejné drážní osobní dopravě činila v roce 2015 průměrně částku  

107,19 Kč/km (bez započtení trolejbusové dopravy), resp. částku 106, 90 Kč/km (včetně 

trolejbusové dopravy). 

 

Veřejná linková doprava Dopravní výkon Kompenzace 

Autobusy Karlovy Vary, a.s. 
 

3 629 136 km 73 995 203 Kč 

LIGNETA autobusy s.r.o. 1 213 791 km 31 688 859 Kč 

VV autobusy s.r.o. 604 265 km 16 027 584 Kč 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 703 863 km 12 537 227 Kč 

Cvinger bus s.r.o. 386 249 km 7 016 940 Kč 

Pechočiaková – Zepra, s.r.o. 53 951 km  1 480 004 Kč 

Karel Vrbík 
 

9 154 km 212 801 Kč 

DPÚK a.s. 
 

8 868 km 
 

159 782 Kč 

Autobusy Karlovy Vary, a.s. - MHD 
 

15 438 km 
 

347 393 Kč 

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. - MHD 
 

38 910 km 
 

1 207 377 Kč 

Veřejná linková doprava celkem 6 663 625 km 144 673 260 Kč 

 

Kompenzace ztráty ve veřejné linkové dopravě činila v roce 2015 průměrně částku 21,71 Kč/km.   
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 Včetně účelové dotace ve výši 75 705 728 Kč poskytnuté Ministerstvem dopravy k dofinancování ztráty  

 


