
JIHOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor kancelář hejtmanky
Úsek vedoucího odboru
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 11. 8. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 11. 8. 2020, v níž požadujete

poskytnutí následujících informací:

aktuálněplatnéúdajeocenovýchpodmínkách(CDV)veřejnýchslužebvpřepravěcestujícíchveveřejnélinkové

dopravě,kteréobjednávánáškrajatove2tabulkách:

TabulkaA:Přehledaktuálníchsmluvníchpodmínekzajištěnípravidelnélinkovéautobusovédopravyvr.2020

(zavšechnyplatnésmlouvyavyužívanédopravce)

TabulkaB:AktuálníkalkulaceCDVprorok2020prokonkrétníhodopravce–zpracovánoprovšechnydopravce

spředpokládanýmročnímobjememvýkonůvícenež1.000.000km

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Obě tabulky najdete v příloze této odpovědi.

S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru

v z. Ing. Zdeňka Pandulová
vedoucí oddělení

Příloha

Váš dopis zn.:

Ze dne: 11. 8. 2020

Naše č. j.: KUJCK 104170/2020

Sp. zn.: KHEJ 100576/2020/kakr SO

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

Telefon: 386 720 225

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz

Datum: 26. 8. 2020

*KUCBX00X2UVI*
KUCBX00X2UVI



Přehled aktuálních smluvních podmínek zajištění pravidelné linkové autobusové dopravy v r. 2020 (za všechny platné smlouvy a využívané dopravce)

Dopravce 
Předpokládaný roční 

objem km Aktuální CDV (CZK bez DPH/km)
Typ Smlouvy 

(brutto/netto)
Datum zahájení plnění dle 
současně platné smlouvy

Datum ukončení plnění dle současně 
platné smlouvy

identifikační číslo smlouvy v 
registru smluv:

GW BUS a.s. 4 838 711 M - 32,42; U - 42,46 brutto 01.12.2009 11.12.2021 010/09/46/00/00
ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s. 7 224 573 M - 37,63; U - 41,24 brutto 02.12.2009 11.12.2021 010/09/50/00/00
ČSAD AUTOBUSY ČB -provoz VODŇANY 724 086 M - 37,63; U - 39,29 brutto 02.12.2009 11.12.2021 010/09/51/00/00
ČSAD J. Hradec s.r.o. 3 046 011 M - 34,31; U - 40,74 brutto 02.12.2009 11.12.2021 010/09/49/00/00
ČSAD STTRANS a.s. 2 049 412 M - 31,88; U - 42,93 brutto 02.12.2009 11.12.2021 010/09/48/00/00
ČSAD STTRANS a.s.-MHD 6 186 39,69 brutto 01.12.2009 11.12.2021 010/09/59/00/00
COMETT PLUS, spol. s r.o. 2 869 960 M - 38,06; U - 43,52 brutto 02.12.2009 11.12.2021 010/09/47/00/00
COMETT PLUS, spol.s r.o.-MHD 175 933 41,83 brutto 01.12.2009 11.12.2021 010/09/58/00/00
Štefl-tour Dačice s.r.o. 433 005 M - 26,32; U - 32,18 brutto 02.12.2009 11.12.2021 010/09/54/00/00
DP Města Vl. Březí s.r.o. 42 290 M - 28,73 brutto 02.12.2009 11.12.2021 010/09/56/00/00
DP města Č. Budějovice, a.s. 307 585 86,70 brutto 01.12.2019 31.12.2020 A-2964/2019
ICOM transport a.s. 316 296 U - 40,21 brutto 01.12.2009 11.12.2021 010/09/52/00/00



Aktuální kalkulace CDV pro r. 2020  pro konkrétního dopravce  → zpracováno pro všechny dopravce s předpokládaným ročním objemem výkonů více než 1.000.000 km

Pk MV Ok Bk Ek MF R Dk Ak

Autobus malý regionální 306303 3,59 9 935 373 306 303
Autobus malý (+) regionální
Autobus střední regionální
Autobus velký regionální 4532408 7,52 192 491 142 4 532 408
Autobus velký (+) regionální
Autobus velký (++) regionální
Autobus kloubový regionální
Autobus velký (+) dálkový (inter-regionální)
Autobus velký (++) dálkový (inter-regionální)

* doplněné položky se u výše uvedených typů vozidla od posledního dodatku č. 34 změnily takto, finanční model ve smlouvě je členěn jiným způsobem než uvedeným výše; finanční model je uveden v registru smluv, je nutné si ostatní požadované informace z něho doplnit 

Pk MV Ok Bk Ek MF R Dk Ak

Autobus malý regionální 1310080 3,68 49 303 557 1 310 080
Autobus malý (+) regionální
Autobus střední regionální
Autobus velký regionální 5914493 7,58 243 889 429 5 914 493
Autobus velký (+) regionální
Autobus velký (++) regionální
Autobus kloubový regionální
Autobus velký (+) dálkový (inter-regionální)
Autobus velký (++) dálkový (inter-regionální)

* doplněné položky se u výše uvedených typů vozidla od posledního dodatku č. 45 změnily takto, finanční model ve smlouvě je členěn jiným způsobem než uvedeným výše; finanční model je uveden v registru smluv, je nutné si ostatní požadované informace z něho doplnit 

78 700 081

4 838 711 0,00

Počet vozidel resp. Jejich 
podíl (def. v Příloze 1 

Smlouvy)

GW BUS a.s.

Typ vozidla dle dle aktulního 
požadavku kraje/aktuálního znění 

smlouvy
Podkategorie

Provoz vozidla celkem za rok při 
proběhu km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Cena PHM 
[Kč/km]

Mzdové 
variabilní nákl. 

[Kč/km]

Ostatní 
variabilní nákl. 

[Kč/km]

Předpokládaný 
objem výkonů 

(ujetých km)/rok

Náklady na 
pořízení vozidla 

dle kategorie 
[Kč/rok]

Náklady na provoz 
vozidla dle 

kategorie [Kč/rok]

Mzdové fixní náklady 
[Kč/rok]

Správní režie + 
zisk [Kč/rok]

Předpodkládaný roční výkon 
vozidel celkem (dle jízd. 

řádů)

ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s.

Typ vozidla dle dle aktulního 
požadavku kraje/aktuálního znění 

smlouvy
Podkategorie

Provoz vozidla celkem za rok při 
proběhu km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Předpokládaný 
objem výkonů 

(ujetých km)/rok

Cena PHM 
[Kč/km]

Mzdové 
variabilní nákl. 

[Kč/km]

Ostatní 
variabilní nákl. 

[Kč/km]

Náklady na 
pořízení vozidla 

dle kategorie 
[Kč/rok]

Náklady na provoz 
vozidla dle 

kategorie [Kč/rok]

Mzdové fixní náklady 
[Kč/rok]

Správní režie + 
zisk [Kč/rok]

Předpodkládaný roční výkon 
vozidel celkem (dle jízd. 

řádů)

Počet vozidel resp. Jejich 
podíl (def. v Příloze 1 

Smlouvy)

113 164 163

7 224 573 0,00

Č   d  



Pk MV Ok Bk Ek MF R Dk Ak

Autobus malý regionální 222327 3,62 7 628 039 222 327
Autobus malý (+) regionální
Autobus střední regionální
Autobus velký regionální 2823684 6,16 114 991 451 2 823 684
Autobus velký (+) regionální
Autobus velký (++) regionální
Autobus kloubový regionální
Autobus velký (+) dálkový (inter-regionální)
Autobus velký (++) dálkový (inter-regionální)

* doplněné položky se u výše uvedených typů vozidla od posledního dodatku č. 25 změnily takto, finanční model ve smlouvě je členěn jiným způsobem než uvedeným výše; finanční model je uveden v registru smluv, je nutné si ostatní požadované informace z něho doplnit 

Pk MV Ok Bk Ek MF R Dk Ak

Autobus malý regionální 465097 4,09 14 826 154 465 097
Autobus malý (+) regionální
Autobus střední regionální
Autobus velký regionální 1584315 7,84 68 010 885 1 584 315
Autobus velký (+) regionální
Autobus velký (++) regionální
Autobus kloubový regionální
Autobus velký (+) dálkový (inter-regionální)
Autobus velký (++) dálkový (inter-regionální)

* doplněné položky se u výše uvedených typů vozidla od posledního dodatku č. 24 změnily takto, finanční model ve smlouvě je členěn jiným způsobem než uvedeným výše; finanční model je uveden v registru smluv, je nutné si ostatní požadované informace z něho doplnit 

Pk MV Ok Bk Ek MF R Dk Ak

ČSAD J. Hradec s.r.o.

Typ vozidla dle dle aktulního 
požadavku kraje/aktuálního znění 

smlouvy
Podkategorie

Provoz vozidla celkem za rok při 
proběhu km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Předpokládaný 
objem výkonů 

(ujetých km)/rok

Cena PHM 
[Kč/km]

Mzdové 
variabilní nákl. 

[Kč/km]

Ostatní 
variabilní nákl. 

[Kč/km]

Náklady na 
pořízení vozidla 

dle kategorie 
[Kč/rok]

Náklady na provoz 
vozidla dle 

kategorie [Kč/rok]

Mzdové fixní náklady 
[Kč/rok]

Správní režie + 
zisk [Kč/rok]

Předpodkládaný roční výkon 
vozidel celkem (dle jízd. 

řádů)

Počet vozidel resp. Jejich 
podíl (def. v Příloze 1 

Smlouvy)

43 283 817

3 046 011 0,00

ČSAD STTRANS a.s.

Typ vozidla dle dle aktulního 
požadavku kraje/aktuálního znění 

smlouvy
Podkategorie

Provoz vozidla celkem za rok při 
proběhu km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Předpokládaný 
objem výkonů 

(ujetých km)/rok

Cena PHM 
[Kč/km]

Mzdové 
variabilní nákl. 

[Kč/km]

Ostatní 
variabilní nákl. 

[Kč/km]

Náklady na 
pořízení vozidla 

dle kategorie 
[Kč/rok]

Náklady na provoz 
vozidla dle 

kategorie [Kč/rok]

Mzdové fixní náklady 
[Kč/rok]

Správní režie + 
zisk [Kč/rok]

Předpodkládaný roční výkon 
vozidel celkem (dle jízd. 

řádů)

Počet vozidel resp. Jejich 
podíl (def. v Příloze 1 

Smlouvy)

36 623 938

2 049 412 0,00

COMETT PLUS, spol. s r.o.

     
   

Provoz vozidla celkem za rok při 
proběhu km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
  
 

  
 

  
 

  

  
  

  

   
  

 

      
 

   
    

    
     



Autobus malý regionální 372797 4,86 14 188 357 372 797
Autobus malý (+) regionální
Autobus střední regionální
Autobus velký regionální 2497163 7,50 108 676 534 2 497 163
Autobus velký (+) regionální
Autobus velký (++) regionální
Autobus kloubový regionální
Autobus velký (+) dálkový (inter-regionální)
Autobus velký (++) dálkový (inter-regionální)

* doplněné položky se u výše uvedených typů vozidla od posledního dodatku č. 28 změnily takto, finanční model ve smlouvě je členěn jiným způsobem než uvedeným výše; finanční model je uveden v registru smluv, je nutné si ostatní požadované informace z něho doplnit 

Typ vozidla dle dle aktulního 
požadavku kraje/aktuálního znění 

smlouvy
Podkategorie Předpokládaný 

objem výkonů 
(ujetých km)/rok

Cena PHM 
[Kč/km]

Mzdové 
variabilní nákl. 

[Kč/km]

Ostatní 
variabilní nákl. 

[Kč/km]

Náklady na 
pořízení vozidla 

dle kategorie 
[Kč/rok]

Náklady na provoz 
vozidla dle 

kategorie [Kč/rok]

Mzdové fixní náklady 
[Kč/rok]

Správní režie + 
zisk [Kč/rok]

Předpodkládaný roční výkon 
vozidel celkem (dle jízd. 

řádů)

Počet vozidel resp. Jejich 
podíl (def. v Příloze 1 

Smlouvy)

48 207 045

2 869 960 0,00
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