
1 

 

DOPRAVNÍ VÝBOR 
 Zastupitelstva Jihočeského kraje 

Tajemník výboru: Ing. Šárka Dupalová, tel. 386 720 462 e-mail.: mailto:dupalova@kraj-jihocesky.cz 

 

 
       České Budějovice dne 13. 4. 2022 

 
 

Zápis č. 12 
 

z jednání Dopravního výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje, které se konalo 
na SÚS Jihočeského kraje 

dne 12. 4. 2022 od 13:00 hod. 
 
 

Přítomni: 
Členové výboru: Ing. arch. Petra Trambová - předsedkyně, , Ing. Karel Vaškovský, Ing. Václav 

Protiva, Mgr. Pavel Mráček, Ing. Pavel Pavel, Ing. Miroslav Joch, Mgr. Viktor 
Lavička, Bc. Jiří Švec, Ing. Martin Kákona, Ph.D., JUDr. Martin Kupec, Ph.D. 

Omluveni:  Mgr. Pavel Eybert, Ludmila Pánková, Ing. Lukáš Mašín 
Za KÚ: JUDr. Andrea Tetourová 
Hosté: Ing. Andrea Jankovcová 
  
 
 
Začátek jednání: 13.00 hodin. 
 
 
Jednání se zahájila paní předsedkyně, seznámila členy výboru s programem a předala slovo paní 

Tetourové k přednesení bodu 1. 

 

 

 

 

Program: 

 

1) Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2021 
 
2) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje 
a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina 
a Jihočeského kraje 
 
3) Prezentace SÚS Jihočeského kraje 
 
4) Různé 
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1) Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2021 

Vzhledem k původnímu materiálu a jeho složitosti byl paní Tetourovou členům předložen zjednodušený 
materiál, který bude představen i zastupitelům kraje. Přehled vyúčtování kompenzace ve veřejné linkové 
dopravě za rok 2021 je uveden v příloze materiálu. Souhrnně celkem za rok 2021 činí kompenzace 
(vyúčtování) dopravní obslužnosti dopravcům ve veřejné linkové dopravě 692 262 052,79 Kč. Z toho 
úhrada doplatků v r. 2022 činí: 15 208 476,20 Kč. Celkově Jihočeský kraj uhradil drážním dopravcům 
na zálohách částku 813. 310. 060 Kč, skutečné náklady na úhradu prokazatelné ztráty za rok 2021 pak 
činí 788. 972. 319, 42 Kč. V oblasti drážní dopravy tak Jihočeský kraj skončil finanční rok s kladnou 
bilancí a dopravci mu vrátí na přeplatcích částku 24. 337. 740, 58 Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že 
celkové saldo v oblasti úhrady nákladů na dopravní obslužnost za veřejnou linkovou dopravu a drážní 
dopravu je za rok 2021 + 9. 129. 264, 38 Kč. Náklady Jihočeského kraje na dopravní obslužnost 
představovaly za rok 2021 částku 1. 481. 234. 372, 21 Kč, přímé náklady, snížené o účelovou dotaci 
státu na drážní dopravu, pak částku 1. 281. 534. 352, 41 Kč. 
Na úhradu doplatků z kompenzace budou použity prostředky z kladného salda kompenzace 

(vyúčtování) dopravní obslužnosti roku 2021 v drážní dopravě. Po diskusi členové výboru souhlasně 

přijali usnesení. 

 

U s n e s e n í   č. 7/2022/DV-12 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2021; 
II. doporučuje 
zastupitelstvu kraje schválit vyúčtování kompenzací dopravcům v závazku veřejné služby Jihočeského 
kraje: 
1. ve veřejné linkové dopravě za rok 2021 uvedené v příloze č. 1 dopravcům ČSAD STTRANS a.s. 
(IČO: 25198688), ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. (IČO: 26060451), ČSAD AUTOBUSY 
České Budějovice a.s. (právní nástupce společnosti DOPRAVA ZÁRUBA M&K s.r.o., IČO: 26060451), 
COMETT PLUS, spol. s r.o. (IČO: 60071397), ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. (IČO: 60071109), Štefl-
tour Dačice s.r.o. (IČO: 07224605), „Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o.“ (IČO: 25164538), 
GW BUS a.s. (IČO: 04356683), ICOM transport a.s. (IČO: 46346040), Dopravní podnik města České 
Budějovice a.s. (IČO: 25166115), 
2. ve veřejné osobní drážní dopravě za rok 2021 uvedené v příloze č. 2 dopravcům České dráhy a. s. 
(IČO: 70994226), Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. (IČO: 62509870), GW Train Regio a.s. (IČO: 
28664116), Dopravní podnik města České Budějovice a.s. (IČO: 25166115). 
Hlasování 9/0/0 
 

 

2) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje 

a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje 

Vysočina a Jihočeského kraje 

Tetourová seznámila s předloženým materiálem, ve kterém se jedná o to, že na základě Dodatku č. 2 
si budou vzájemně Jihočeský kraj a Kraj Vysočina kompenzovat na mezikrajských linkách skutečně 
odjeté kilometry v rámci závazku veřejné služby na zpoplatněných úsecích silnic a poplatky za užití 
autobusových stání v rámci plnění závazku veřejné služby. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze 
změn. Členové výboru souhlasně přijali usnesení. 
 
U s n e s e n í   č. 8/2022/DV-12 
Dopravní výbor Zastupitelstva Jihočeského kraje 
I. bere na vědomí 
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje 
Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se   zadávacím řízením Kraje Vysočina 
a Jihočeského kraje; 
II. doporučuje zastupitelstvu kraje  
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území 
Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se   zadávacím 
řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje v předloženém rozsahu. 
Hlasování 9/0/0 
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5) Různé 

Na vznesené dotazy bylo odpovězeno ze strany paní Tetourové a paní Jankovcové a poté následovala 
prohlídka areálu Správy a údržby silnic Jih. kraje. 
 

Termín červnového jednání DV upravuje na 7. 6. 2022 od 13 hodin z důvodu přesunutí termínu 
konání zastupitelstva kraje. 
 

Termíny jednání DV na I. pololetí 2022 
10. 5. 2022 od 13 hod. 
7. 6. 2022 od 13 hod. 

 
 
Konec jednání:  16:00 hod.  
 
 
Zapsala:  Ing. Šárka Dupalová, tajemnice    
 
 
 
Ověřil:  Ing. arch. Petra Trambová, předsedkyně DV  


