
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

 

Statutární město České Budějovice, Magistrát města České Budějovice, jako povinný subjekt ve smyslu 

ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „povinný 

subjekt“ a „InfZ“), obdrželo dne 24. 7. 2015 Vaši žádost o poskytnutí informací s následujícími dotazy: 

 

 1. Jaká společnost/i ve Vašem městě zajišťuje/zajišťují provoz MHD? 

 2.  Jaký byl počet vozokm ujetých v rámci MHD v roce 2014?  

 3.  Jaký byl počet přepravených osob v MHD ve Vašem městě v roce 2014? 

 4.  Jaká byla výše kompenzace ztráty z provozu MHD v roce 2014?  

 5.  Jaká je cena za 1 vozokm? 

 6.  Kdy byla uzavřena stávající smlouva o zajištění provozu MHD a kdy vyprší?  

 7.  Má Vaše město uzavřenou smlouvu o zajišťování provozu MHD v souladu se zákonem č. 194/2010 

Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů? 

 8.  Pokud nemá Vaše město uzavřenou smlouvu v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., kdy má v plánu 

tuto smlouvu dle tohoto zákona uzavřít, resp. byl již zveřejněn záměr o uzavření smlouvy v úředním 

věstníku Evropské unie? 

 9.  Má Vaše město zpracován plán dopravní obslužnosti území? 

 

 

K citovaným dotazům sděluje povinný subjekt následující: 

 

ad 1. Provoz MHD pro statutární město České Budějovice zajišťuje společnost Dopravní podnik města 

České Budějovice, a.s., IČ 25166115. 

 

ad 2. Počet ujetých vozokm v rámci MHD v roce 2014 činil 5.651.000. 

 

ad 3. Prostřednictvím MHD bylo v Českých Budějovicích přepraveno v roce 2014 celkem 38.541.000 

osob. 

 

ad 4. Kompenzace ztráty z provozu MHD v roce 2014 činila 179.240.000,- Kč. 

 

ad 5. Statutární město České Budějovice platí Dopravnímu podniku města České Budějovice, a.s. formou 

úhrady prokazatelné ztráty na 1 vozokm částku 38,54 Kč. 

 

ad 6. V současné době je provoz MHD zajišťován na základě Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění 

dopravní obslužnosti zájmového území města České Budějovice a o úhradě prokazatelné ztráty 

z městské hromadné dopravy pro roky 2009 až 2018 ze dne 29. 12. 2008. Smlouva byla uzavřena na 

dobu určitou s účinností od 1. 1. 2009 do splnění veškerých závazků vyplývajících ze smlouvy s tím, 

že obdobím pro vlastní realizaci závazku veřejné služby dle smlouvy je období od 1. 1. 2009 do 31. 

12. 2018. 
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ad 7. Vzhledem k tomu, že stávající smlouva byla uzavřena ještě před účinností zákona č. 194/2010 Sb., 

o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon o veřejných 

službách v přepravě cestujících“), nebylo možno při jejím uzavírání z daného zákona vycházet. 

 

ad 8. Protože závazek veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti byl sjednán až do 31. 12. 2018, bude 

nová smlouva uzavřena tak, aby byla dopravní obslužnost na území města zajištěna i pro navazující 

období. Prozatím tedy záměr o uzavření nové smlouvy v úředním věstníku Evropské unie zveřejněn 

nebyl. 

 

ad 9. Dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona o veřejných službách v přepravě cestujících se povinnost pořizovat 

plán obslužnosti území vztahuje toliko na kraje a ministerstvo dopravy. Statutární město České 

Budějovice jako takové proto nemá zpracován plán dopravní obslužnosti ve smyslu uvedeného 

zákona. 

 


