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Žádost o poskytnutí informací týkající se linkové dopravy 

Dne 31.07.2020 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kdy jste požádal
o poskytnutí informací:

,, a) zda byla kompenzace nebo jiná platba, kterou hradíte dopravcům - poskytovatelům 
veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové (autobusové) dopravě - navýšena v 
důsledku nařízení vlády č. 336/2016 Sb. a 337/2016 Sb. Tato nařízení vlády změnila mimo 
jiné mzdové podmínky řidičů autobusů;

b) pokud k navýšení podle písm. a) došlo, o jakou částku v korunách českých na 1 km 
dopravního výkonu se jednalo;

c) pokud k navýšení podle písm. a) došlo, od kterého dne k navýšení efektivně došlo, tedy 
od kterého dne hradíte navýšenou kompenzaci nebo jinou platbu...“

K Vaší žádosti sdělujeme následující:

Ad 1) Zastupitelstvo Karlovarského kraje svým usnesením č. ZK 35/02/17 ze dne 23.05.2017 
navýšilo rozpočet odboru dopravy silničního hospodářství pro období roku 2017 o částku 
15.633.600 Kč k úhradě zvýšených nákladů souvisejících se zvýšením mezd řidičů autobusů 
plnících závazek veřejné služby v Karlovarském kraji. V návaznosti na toto usnesení byly 
uzavřeny dodatky smluv, kterými byly dopravcům v závazku veřejné služby ve veřejné 
linkové dopravě navýšeny finanční prostředky určené k úhradě zvýšených nákladů 
souvisejících se zákonným zvýšením mezd. 

Ad 2) Základem mzdy řidičů jsou časové sazby (doba jízdy, doba čekání mezi spoji, příplatek 
za ztížené podmínky atd.) Proto byly podle metodiky Ministerstva dopravy vypočteny částky 
pro úhradu zvýšených nákladů na mzdové prostředky zvlášť pro jednotlivé dopravce, které 
pak byly přepočteny pro orientaci zastupitelů na kilometr dopravního výkonu. Protože 
skladba dopravního výkonu je rozdílná (např. poměr doby jízdy vůči času čekání), rozdílné 
byly také částky, o které byly náklady na mzdové prostředky u jednotlivých dopravců 
navýšeny. Ve vztahu k dopravnímu výkonu se navýšení pohybovalo v rozmezí 1,68 Kč/km – 
3,59 Kč/km.
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Ad 3) Kompenzace je dopravcům v souladu s legislativou hrazena za období kalendářního 
roku. Finanční prostředky byly dopravcům zaslány formou měsíčních zúčtovatelných splátek 
k předpokládané výši kompenzace ztráty pro období roku 2017. Předpoklad ztráty sjednaný 
dodatkem smlouvy  ke dni 18.05.2017 zahrnoval pro celé období roku 2017 i zvýšené náklady 
na mzdy vztažené k období roku 2017. Efektivně tedy došlo k navýšení od 18.05.2017, účetně 
z pohledu úhrady závazku veřejné služby od 01.01.2017. Rozdíl vzniklý ve výši splátek za 
období před 18.05.2017 byl dopravcům doplacen při první měsíční splátce po uzavření 
dodatku dne 18.05.2017.

S pozdravem




