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Žádost o poskytnutí informací týkající se autobusových dopravců 

 

 

Dne 08.02.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Ve své žádosti jste požadoval  

o poskytnutí následujících informací: 

 

,,Již od roku 2019 měli být vybráni ve výběrovém řízení noví autobusoví dopravci pro zajištění 

autobusové ZDO. Vzhledem k rozsáhlosti a důležitosti tohoto výběrového řízení rozhodl krajský úřad  

o odložení výběrového řízení o jeden rok. Stávajícím autobusovým dopravcům byly v souladu se 

zákonem prodlouženy smlouvy do 31.12.2019. 

 

Právě s ohledem na zajištění krajské ZDO v budoucích letech mám na krajský úřad následující otázky: 

1. Připravuje krajský úřad výběrová řízení a pokud ano, v jaké fázi příprav se nachází, repektive kdy 

výběrová řízení proběhnou? 

2. Bude se měnit celkový rozsah ZDO? 

3. Bude kraj požadovat ve VŘ nové autobusy, pokud ne, jak starý vozový park bude požadovat? 

4. Chystá kraj zavedení nového krajského integrovaného jízdního tarifu a bude v nových smlouvách 

požadovat jeho uznání?“. 

 

 

 

K Vaší žádosti sdělujeme následující:  

 

 

Ad 1)  

V průběhu roku 2018 byla provedena aktualizace dokumentace pro realizaci zadávacího řízení 

k výběru dopravců na zajištění veřejných služeb ve veřejné linkové dopravě. Protože jsme však 

v závěru uvedeného roku zaznamenali významnou příležitost k tomu, aby Karlovarský kraj získal 

z dotačního titulu RE-START, vypsaného Ministerstvem pro místní rozvoj, dotaci až ve výši 85 % 

z pořizovací ceny nového vozidla na nákup nových autobusů s pohonem na CNG, jsou momentálně 

projednávány a diskutovány analýzy možného postupu kraje ke způsobu získání této dotace. Pokud 

kraj tuto dotaci získá, bude nutné dokumenty připravené pro realizaci zadávacího řízení opět 

přepracovat. V této fázi nemůžeme dát přesnější odpověď, kdy se tak stane. 

 

 

Ad 2)  
Budoucí rozsah obslužnosti se bude proti současnému stavu navyšovat, nicméně do uzavření 

konkrétních smluv se v této fázi jedná pouze o orientační čísla. Navíc, jak je výše uvedeno, možnosti 

autobusové dopravy jsou ještě stále vyhodnocovány a předpokládáme, že rozsah dopravní obslužnosti 
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veřejnou linkovou dopravou bude ještě upraven. Stávající návrh dopravní obslužnosti můžete studovat 

na webových stránkách Karlovarského kraje: 

http://www.kr-karlovarsky.cz/doprava/Stranky/seznam/odd_ver_dopravy.aspx 

 

 

Ad 3)  

Karlovarský kraj předpokládá, že vybraní dopravci zahájí plnění veřejných služeb dle desetiletých 

smluv o závazku veřejné služby zcela novými vozidly. 

 

 

Ad 4) 

Dosud projednané dokumenty předpokládají novelizaci tarifu integrovaného jízdného, dopravci  

se podpisem smlouvy o veřejných službách zavážou poskytovat cestujícím jízdné dle tohoto tarifu. 

 

 
S pozdravem 
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