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ROZHODNUTÍ 

Ministerstvo dopravy, odbor veřejné dopravy, jako správní orgán příslušný podle § 149 
odst. 8 a § 178 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“), na základě odvolání dopravce, kterým je právnická osoba UNITED 
BUSES s. r. o., sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 118/33, České Budějovice 1, 370 01 České 
Budějovice, IČO: 08813116 (dále jen „dopravce“), zastoupeného JUDr. Ing. Janem Kotilem, 
ev. č. ČAK 09808, proti rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Jihočeského kraje (dále jen „dopravní úřad“) č. j. KÚJCK 16059/22 ze dne 28. 1. 2022 ve věci 
udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince č. 320920 
České Budějovice - Brno, přezkoumalo závazné stanovisko Krajského úřad Kraje Vysočina, 
odboru dopravy a silničního hospodářství (dále jen „dotčený úřad“), č. j. KUJI 111600/2021 ze dne 
13. 1. 2022 k žádosti o udělení licence na provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy 
na lince České Budějovice - Brno a podle ustanovení § 149 odst. 8 a § 98 správního řádu rozhodlo 
ve zkráceném přezkumném řízení takto: 

Závazné stanovisko dotčeného úřadu č. j. KUJI 111600/2021 ze dne 13. 1. 2022 se ruší. 

 

Odůvodnění: 

Dne 17. 12. 2021 vypracoval dopravní úřad žádost o vydání stanoviska dle § 13 zákona 
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silniční 
dopravě“), a jako příloha této žádosti přiložil žádost dopravce o udělení licence k provozování 
vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince České Budějovice - Brno. Spis neobsahuje 
doklad o doručení žádosti dotčenému úřadu, nicméně s ohledem založené závazné stanovisko 
dotčeného úřadu č. j. KUZL 111600/2021 ze dne 13. 1. 2022 (dále jen „závazné stanovisko“) 
ve spisu, je zjevné, že žádost byla dotčenému úřadu doručena. Dotčený úřad využil své zmocnění 
a přistoupil dle § 13 odst. 1 zákona o silniční dopravě k posouzení, zda v jeho správním obvodu 
není dán důvod pro neudělení licence podle § 12 odst. 2 zákona, tj. v jakých případech by doprava 
na posuzované lince byla nadbytečná s ohledem na zajištění přepravních potřeb na trase linky 
v jeho správním obvodu a v části Jihomoravského a Jihočeského kraje veřejnou osobní dopravou 
na základě smlouvy o veřejných službách a měla negativní ekonomické dopady na tuto dopravu. 
Jak vyplývá ze závazného stanoviska, dotčený úřad měl v úmyslu vymezit s ohledem na § 13 
odst. 2 zákona o silniční dopravě délku ochranného období spojů provozovaných na základě 
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v jeho správním obvodu a v části 
Jihomoravského kraje a Jihočeského kraje. Dopravní úřad tyto podmínky v převzal do rozhodnutí 
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o udělení licence č. j.  KUJCK16059/2022 ze dne 28. 1. 2022, proti kterému se dopravce dne 
17. 2. 2022 odvolal. Dopravce ve svém odvolání napadá především to, jakým způsobem dopravní 
úřad v rozhodnutí stanovil omezující podmínky pro provozování dopravy cestujících mezi 
zastávkami Kraje Vysočina. Dopravce v odvolání shledává závěry dopravního úřadu v tomto 
směru zcela nedostačující a nepřezkoumatelné a poukazuje na tytéž vady závazného stanoviska, 
kdy má za to, že dotčený úřad neposoudil celkový dopad požadované linky na výnosy nebo 
náklady objednatelů dopravy provozované v závazku veřejné služby a posouzení benefitů, které 
přináší komerční doprava ve srovnání s dopravou v závazku veřejné služby. Dopravce má dále za 
to, že závazné stanovisko je nesrozumitelné, neurčité, nepřezkoumatelné, a tudíž nezákonné, 
čímž činí i nezákonnou část napadeného rozhodnutí. Dopravce v odvolání navrhuje, aby odvolací 
orgán v rámci přezkumného řízení dle § 149 odst. 8 správního řádu (nejlépe ve formě zkráceného 
řízení dle § 98 správního řádu) závazné stanovisko změnil tak, že omezující podmínky na území 
kraje Vysočina nestanoví, nebo tyto stanoví tak, že budou odpovídat podmínkám stanoveným 
dotčeným úřadem v případě jiných dopravců, které uvedl straně 5 odvolání. 

Ministerstvu dopravy bylo odvolání proti rozhodnutí o udělení licence předáno dne 
18. 2. 2022 včetně spisového materiálu, v němž však chybí některé doručenky. Ministerstvo 
dopravy posoudilo zaslané podklady a s ohledem na skutečnost, že odvolání dopravce míří proti 
podmínkám omezující provozování linkové dopravy, postupoval odbor veřejné dopravy 
Ministerstva dopravy dle § 149 odst. 7 správního řádu a přistoupil jakožto v dané věci nadřízený 
správní orgán dotčeného úřadu k posouzení jeho závazného stanoviska. V rámci přezkumného 
řízení Ministerstvo dopravy shledalo, že závazné stanovisko dotčeného úřadu trpí vadami, 
pro které je nutno toto stanovisko zrušit. Níže se Ministerstvo dopravy vyjádří k zjištěným vadám. 

Stanovení omezujících podmínek provozování linkové dopravy je umožněno § 12 odst. 5 
písm. a) zákona o silniční dopravě a je vázáno na podmínku stanovenou § 12 odst. 2 zákona 
o silniční dopravě a obdobně tomu je i v případě vymezení dotčeným úřadem v závazném 
stanovisku, v jakých případech a za jakých okolností by posuzovaná doprava byla nadbytečná 
s ohledem na zajištění přepravních potřeb na trase linky v jeho správním obvodu veřejnou osobní 
dopravou na základě smlouvy o veřejných službách a měla negativní ekonomické dopady na tuto 
dopravu dle § 13 odst. 2 zákona o silniční dopravě. Podle § 13 odst. 1 zákona o silniční dopravě je 
dotčený úřad oprávněn posoudit, zda v jeho správním obvodu není dán důvod pro neudělení 
licence podle § 12 odst. 2 zákona o silniční dopravě, kdy je posuzován dopad této linky na spoje 
provozované na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících (dále jen „dotovaný 
spoj“). Posouzení dopadů se provádí s ohledem na nadbytečnost přepravních spojení posuzované 
linky s ohledem na zajištění přepravních potřeb na trase linky veřejnou linkovou nebo veřejnou 
drážní dopravou dotovanými spoji, tedy zda nové přepravní služby by byly pro cestující 
alternativou k dotovaným spojům a měly na ně negativní ekonomické dopravy, kdy přidání dalších 
spojů ve stejné nebo alternativní relaci by představovalo pro dopravní služby provozované 
v závazku veřejné služby zaznamenáníhodný odliv cestujících a s ohledem na negativní 
ekonomické dopady na dotované spoje spočívající zejména v navýšení nákladů na provozování 
dopravy nebo snížení tržeb z dopravy plynoucí. Zároveň je posuzováno, zda i přes potenciální 
negativní ekonomické dopady by nová přepravní spojení nebyla přínosem pro cestující, např. 
z důvodu významnějšího zkrácení jízdní doby, snížení nadměrné docházkové vzdálenosti, snížení 
množství přestupů, navýšení nedostatečných přepravních kapacit apod. Je-li tedy dán důvod pro 
neudělení licence, dotčený úřad dle § 13 odst. 2 zákona o silniční dopravě v závazném stanovisku 
vymezí a odůvodní, v jakých případech a za jakých okolností by posuzovaná doprava byla 
nadbytečná s ohledem na zajištění přepravních potřeb na trase linky v jeho správním obvodu 
veřejnou osobní dopravou na základě smlouvy o veřejných službách a měla negativní ekonomické 
dopady na tuto dopravu.  

Ministerstvo dopravy se s ohledem na postup podle § 149 odst. 7 správního řádu zabývalo 
obsahem závazného stanoviska Krajského úřadu kraje Vysočina, na jehož nesrozumitelnost, 
neurčitost a nepřezkoumatelnost dopravce v odvolání poukazoval. Dotčený úřad v odůvodnění 
závazného stanoviska č. j. KUJI 111600/2021 poukázal na osm uzavřených smluv o veřejných 
službách v přepravě cestujících Krajem Vysočina se čtyřmi dopravci a uvedl, že důvodem pro 
stanovení omezení provozování veřejné linkové osobní dopravy jsou smluvní vztahy mezi Krajem 
Vysočina a jednotlivými dopravci za účelem úhrady prokazatelných ztrát nebo kompenzací 
z provozování spojů. V souvislosti s tím dotčený úřad vymezil v závazném stanovisku, kdy lze 
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zajišťovat přepravu cestujících a stanovil časový interval odstupu spojů posuzované linky od 
dotovaných spojů pro území Kraje Vysočina v jednotlivých úsecích, a to odstupu 1 hodinu před a 1 
hodinu od spojů linek veřejné osobní dopravy, které jsou provozovány na základě v závazném 
stanovisku uvedených smluv. V závazném stanovisku jsou u každého jednotlivého úseku uvedeny 
linky, jež jsou v daném úseku provozovány na základě uvedených smluv, a v závěru závazné části 
je uveden výčet spojů jednotlivých linek, jejichž existencí dle dotčeného úřadu je dán důvod pro 
omezení provozování posuzované linky. 

Ministerstvo dopravy uvádí, že oprávnění omezit provozování linkové dopravy jakožto 
podnikatelské činnosti je umožněno z důvodu ochrany finančních prostředků vynakládaných 
státem, krajem a obcemi v samostatné působnosti z veřejného rozpočtu, avšak v případě omezení 
provozování posuzované linkové dopravy je nezbytné, aby správní orgány omezovaly podnikání 
pouze na základě zákonných podmínek na základě § 12 odst. 2 zákona o silniční dopravě 
a nezbytné míře při řádném zdůvodnění důvodů pro takový zásah. Omezení provozování linkové 
dopravy je tak na základě podmínky stanovené § 12 odst. 2 zákona o silniční dopravě 
umožněno, pokud by byla posuzovaná doprava nadbytečná s ohledem na zajištění přepravních 
potřeb na trase linky veřejnou linkovou nebo veřejnou drážní osobní dopravou, která má být 
provozována na základě uzavřené smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, a měla 
negativní ekonomické dopady na veřejnou osobní dopravu na základě smlouvy o veřejných 
službách. V případě, že správní orgán přistoupí k omezení podnikatelské činnosti, kterou je 
v daném případě provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy, je nezbytnou 
podmínkou pro postup dotčeného úřadu existence uzavřené smlouvy o veřejných službách 
v přepravě cestujících. Tato podmínka byla v daném případě splněna, neboť dotčený úřad uvedl 
ve svém závazném stanovisku ev. čísla smluv, pod kterými jsou smlouvy evidovány u objednatele, 
avšak nikoli v Registru smluv, a identifikaci jednotlivých dopravců, s nimž byly jednotlivé smlouvy 
uzavřeny, nicméně tyto smlouvy je možno v Registru smluv dohledat za pomoci znalosti smluvních 
stran. Ministerstvo dopravy vyhledalo dotčeným úřadem poukazované smlouvy v Registru smluv 
a tyto jednotlivé smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní 
dopravě pro jednotlivé oblasti a podoblasti (dále jen „Smlouva“) v příloze č. 1 vymezují rozsah 
závazku veřejné služby s uvedeným výčtem linek a spojů, jež jsou provozovány na základě dané 
Smlouvy. Dotčený úřad je tedy s ohledem na svůj správní obvod oprávněn dle § 13 zákona 
o silniční dopravě posoudit, zda ve správním obvodu dotčeného úřadu není dán důvod 
pro neudělení licence dle § 12 odst. 2 zákona o silniční dopravě a dle § 13 odst. 2 zákona o silniční 
dopravě v závazném stanovisku vymezit a odůvodnit, v jakých případech a za jakých okolností by 
posuzovaná doprava byla nadbytečná s ohledem na zajištění přepravních potřeb na trase linky 
v jeho správním obvodu veřejnou osobní dopravou na základě smlouvy o veřejných službách 
a měla negativní ekonomické dopady na tuto dopravu. Odvolací orgán současně uvádí, 
že závazné stanovisko podléhá i obecné právní úpravě, zejm. § 149 odst. 2 správního řádu, jenž 
stanoví „Závazné stanovisko obsahuje závaznou část a odůvodnění. V závazné části dotčený 
orgán uvede řešení otázky, která je předmětem závazného stanoviska, ustanovení zákona, které 
zmocňuje k jeho vydání a další ustanovení právních předpisů, na kterých je obsah závazné části 
založen. V odůvodnění uvede důvody, o které se opírá obsah závazné části závazného 
stanoviska, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu 
právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen.“ V souvislosti s výše uvedeným 
oprávněním ochrany veřejných prostředků umožňuje § 12 odst. 5 písm. a) zákona o silniční 
dopravě dopravnímu úřadu a analogicky i dotčenému úřadu stanovit podmínky omezující 
provozování dopravy. Je-li dán důvod pro neudělení licence, dotčený úřad v závazném stanovisku 
vymezí a odůvodní, v jakých případech a za jakých okolností by posuzovaná doprava byla 
nadbytečná s ohledem na zajištění přepravních potřeb na trase linky v jeho správním obvodu 
veřejnou osobní dopravou na základě smlouvy o veřejných službách a měla negativní ekonomické 
dopady na tuto dopravu – ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o silniční dopravě by tedy 
bylo vhodnější vymezit časový úsek, kdy nelze zajišťovat přepravu v jednotlivých úsecích a nikoli, 
kdy lze zajišťovat provozování linkové dopravy. Odvolací orgán současně shledal, že vymezení 
časového období spočívající v délce odstupu komerčního spoje od dotovaného spoje nenaplňuje 
podmínku jednoznačnosti, neboť dopravci v rámci napadeného rozhodnutí nejsou stanoveny 
jednoznačné podmínky provozování linkové dopravy, popř. podmínky omezující provozování 
linkové dopravy. Dopravce až na základě schválených jízdních řádů linek provozovaných na 
základě Smlouvy může usuzovat, zda je schopen dle uvedených podmínek v rozhodnutí o udělení 
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licence linkovou dopravu provozovat. Pro úplnost odvolací orgán uvádí, že z obsahu Smluv je 
patrný předpoklad smluvních stran v případě potřeby změnit jízdní řády uvedené v příloze č. 1 
těchto Smluv jako rámcových jízdních řádů. Pokud by došlo ke změně časových poloh dotovaných 
spojů při stanovení tohoto znění podmínek, došlo by i k fatické změně podmínek provozování 
linkové dopravy posuzované linky bez změny rozhodnutí o udělení licence, což není možné, neboť 
na základě rozhodnutí o udělení licence na posuzovanou linku je dopravci dáno oprávnění 
provozovat podle schváleného jízdního řádu linkovou dopravu. Bez změny tohoto rozhodnutí 
o udělení licence nelze jakkoli podmínky provozování linkové dopravy měnit.  

Odvolací orgán současně shledává další vadu spočívající v nepřesnosti vyjádření časového 
okamžiku, k němuž je podmínka provozování linkové dopravy vázána. Dotčený úřad vymezil tento 
okamžik označením „odstup 1 hodinu před a 1 hodinu po uskutečnění přepravních potřeb v daném 
úseku realizovaných spoji linek veřejné osobní dopravy, které jsou provozovány na základě smluv 
o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti (…)“, ze závazného stanoviska však 
není zřejmé, co se rozumí pod označením „uskutečnění přepravních potřeb“. Za další vadu 
závazného stanoviska považuje odvolací orgán jeho nepřezkoumatelnost, neboť odůvodnění 
závazného stanoviska obsahuje pouze formální sdělení o doručení žádosti o zaslání závazného 
stanoviska, údaje o Smlouvách a identifikaci dopravců, s nimiž byly Smlouvy uzavřeny a sdělení 
o stanovené délce odstupů od dotovaných spojů, nicméně kromě údajů o Smlouvách zde absentují 
jakékoli skutečnosti na základě, nichž by bylo možno stanovení podmínek, jimiž je fakticky 
omezeno provozování linkové dopravy dotčeným úřadem, v závazné části závazného stanoviska 
přezkoumat. Jak již bylo uvedeno, dotčený úřad je oprávněn dle § 13 zákona o silniční dopravě 
s ohledem na provozované linky a spoje na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě stanovit omezující podmínky provozování 
posuzované linky s ohledem na její nadbytečnost a negativní ekonomické dopady ve srovnání 
s veřejnou osobní dopravou na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, 
avšak tyto podmínky musí být v závazném stanovisku a následně i v rozhodnutí o udělení licence 
dostatečně, přehledně a přezkoumatelným způsobem odůvodněny.  V případě, že by dotčený úřad 
přistoupil k užití ochranného období dotovaného spoje a délka takového období se stala základem 
pro omezení provozování posuzované linky, je nezbytné délku tohoto ochranného období 
dotovaných spojů odůvodnit faktory, na jejichž základě dotčený úřad délku ochranného období 
stanovil. Současně v případě užití dotčeným úřadem takové délky ochranného období pro omezení 
negativních dopadů spojů posuzované linky na dotované spoje, kterou jiné dopravní úřady pro 
omezení negativních ekonomických dopadů na dotované spoje posuzovanou linkou neshledávají 
za důvodnou, by měl dotčený úřad v odůvodnění stanoviska rozvést důvody pro stanovení takové 
délky ochranného období.  

Ministerstvo dopravy z důvodu nepřezkoumatelnosti závazného stanoviska dotčeného 
úřadu přistoupilo k jeho zrušení dle § 149 odst. 8 správního řádu v přezkumném řízení, neboť není 
možno posoudit, zda jsou dány podmínky pro omezení provozování linkové dopravy dle § 12 
odst. 2 zákona o silniční dopravě, a z důvodu nejednoznačnosti vymezení, v jakých případech a za 
jakých okolností by posuzovaná doprava byla nadbytečná a měla negativní ekonomické dopady ve 
vztahu k dotovaným spojům, neboť navázání omezujících podmínek na schválené jízdní řády, 
které se v průběhu času mohou změnit, nejsou jednoznačným vymezením případů a okolností dle 
§ 13 odst. 2 zákona o silniční dopravě. Závazné stanovisko kromě výčtu linek a spojů 
v jednotlivých úsecích, které jsou dle dotčeného orgánu provozovány na základě smluv 
o veřejných službách v přepravě cestujících, neobsahuje jakékoli skutečnosti, jak dotčený úřad 
dovodil splnění obou zákonných podmínek pro omezení provozování linkové dopravy, což činí 
spolu s nejednoznačností podmínek omezení provozování linkové dopravy závazné stanovisko 
nepřezkoumatelným, a dle konstantní judikatury je nepřezkoumatelnost rozhodnutí důvodem 
ke zrušení rozhodnutí, a tedy i závazného stanoviska.  

Z důvodu zrušení závazného stanoviska Ministerstvo dopravy v pozici odvolacího orgánu 
rovněž přistupuje ke zrušení rozhodnutí dopravního úřadu podmíněného tímto závazným 
stanoviskem. V rámci nového projednání věci pak dopravní úřad postupem dle § 13 zákona 
o silniční dopravě požádá o vydání stanoviska a dotčený úřad dle § 13 odst. 2 zákona o silniční 
dopravě vydá nové závazné stanovisko, ve kterém vymezí a řádně odůvodní, v jakých případech 
a za jakých okolností by posuzovaná doprava byla nadbytečná s ohledem na zajištění přepravních 
potřeb na trase linky v jeho správním obvodu veřejnou osobní dopravou na základě smlouvy 
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o veřejných službách a měla negativní ekonomické dopady na tuto dopravu. Současně pokud 
budou dotčenému úřadu známy informace, že na území jiného správního obvodu je provozována 
veřejná linková nebo drážní doprava na základě smlouvy o veřejné službě, například v situaci, kdy 
dotčený úřad postupem dle § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 
cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje dopravní obslužnost 
ve správním obvodu jiného kraje, tuto skutečnost může uvést jako vyjádření, které dopravním 
úřadem nebude považováno za závazné stanovisko, ale bude využito při posouzení splnění 
podmínek dle § 12 odst. 2 zákona o silniční dopravě a případném stanovení omezujících 
podmínek dopravním úřadem pro celou trasu linky.  

Odvolací orgán dále uvádí, že nad výše uvedené skutečnosti by v rámci zpracování nového 
závazného stanoviska měl být přesně identifikován okamžik, k němuž je časové období omezení 
provozování dopravy vztaženo, neboť ze závazného stanoviska není zřejmé, co dotčený úřad měl 
na mysli uvedením „odstup 1 hodinu před a 1 hodinu po uskutečnění přepravních potřeb“. 
Současně by se měl dotčený orgán v rámci splnění podmínek pro omezení provozování linkové 
dopravy zabývat, zda posuzovanou linkou nejsou nabízeny služby, jež by byly cestujícími vnímány 
jako benefit oproti dotovanému spoji, jako např. snížení počtu přestupů, předpokládané zkrácení 
doby přepravy, které odvolací orgán v rámci přezkumného řízení shledal v případě dotovaného 
spoje č. 15 linky 350120, kterým je doba přepravy mezi zastávkami Pelhřimov,,Pražská 
a Jihlava,,aut.nádr. 1:03 hod., ale předpokládaná doba jízdy dle map na www.mapy.cz při zadání 
vedení trasy Pelhřimov – Jihlava přes Humpolec je cca o 20 % kratší. 

Ministerstvo dopravy dále uvádí, že z důvodu neznalosti místních poměrů prozatím 
nepřistoupilo k návrhu dopravce v odvolání, aby stanovilo další podmínky omezení provozování 
linkové dopravy (§ 12 odst. 5 písm. a) zákona o silniční dopravě) v rámci přezkumného řízení 
samo tak, aby dotčený úřad s místními znalostmi mohl tuto znalost zohlednit v rámci těchto 
podmínek v novém stanovisku. 

Poučení: 

Dle závěru č. 122 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 
22. 3. 2013 se nelze proti rozhodnutí o zrušení závazného stanoviska dle § 149 odst. 8 správního 
řádu odvolat. 

 
V Praze dne 29. 3. 2022 
 

 
 
JUDr. Ondřej Michalčík 
ředitel 
Odbor veřejné dopravy 
 
 
 
Rozdělovník:  
UNITED BUSES s. r. o., ID DS: eqakuhn 
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