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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA  

Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Žižkova 57, 586 01  Jihlava, Česká republika 

tel.: 564 602 254, e-mail: posta@kr-vysocina.cz 
 

 
 
 

 
Závazné stanovisko a vyjádření k žádosti o udělení licence 
 
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně 
příslušný správní orgán dle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako dopravní úřad dle § 34 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
silniční dopravě“), vydává jako dotčený dopravní úřad podle ustanovení § 13 zákona o silniční 
dopravě na základě žádosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství (dále jen „příslušný dopravní úřad“), č. j. KUJCK 40227/2022, ODSH 
38265/2022/pesed SO ze dne 31. 3. 2022, k žádosti o udělení licence k provozování linky 
veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní České Budějovice – Dačice – Jemnice – Moravské 
Budějovice – Hrotovice - Brno v souladu s ustanovením § 13 zákona o silniční dopravě 

 
závazné stanovisko 

 
k udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní na lince: 
 

České Budějovice – Dačice – Jemnice – Moravské Budějovice – Hrotovice - Brno  
   

pro dopravce:  
UNITED BUSES s. r. o.,  sídlo Nám. Přemysla Otakara II., 118/33, 370 01 České Budějovice, 
IČO 08813116. 
 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, souhlasí s udělením  
licence – provozování linky veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní České Budějovice – 
Dačice – Jemnice – Moravské Budějovice – Hrotovice – Brno, za následujících podmínek: 

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne 
KUJCK 40227/2022 
ODSH 38265/2022 
ppesed SO 

KUJI 38806/2022 
ODSH 485/2022Krp 

Mgr. Marcela Krpálková / 
564 602 254  

29. 04. 2022 

Krajský úřad Jihočeského kraje  
Odbor dopravy a SH 
Oddělení silniční dopravy  
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76 České Budějovice 
DS: kdib3rr 
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Zastávky na území Kraje Vysočina (stávající zastávky) 
Jemnice,,Podolí 
Jemnice,,aut.nádr. 
Lhotice,,rozc.0.5 
Třebelovice,,žel.st. 
Třebelovice 
Rácovice 
Dědice 
Moravské Budějovice,Jackov 
Moravské Budějovice,,Urbánkova 
Moravské Budějovice,,1.máje 
Lukov,,rozc.1.0 
Blatnice,,rozc.1.0 
Jaroměřice n.Rok.,,aut.nádr. 
Jaroměřice n.Rok.,Příložany,rozc. 
Myslibořice 
Račice 
Hrotovice,,aut.nádr. 
Rouchovany 
Slavětice 
Dukovany,,EDU 
Dukovany,,obec 
 

I. Trasa linky na území Kraje Vysočina (pro oba směry) 
Hranice Kraje Vysočina – II/408 – II/152 – Jemnice,Podolí – II/152 – II/410 (V Ráji) – MK 
Jemnice,aut.nádr. - III/41015 (Polická) – II/410 (V Ráji) – II/152 – Lhotice,rozc.0.5 – II/152 – 
Třebelovice,žel.st. – II/152 – Třebelovice – II/152 – Rácovice – II/152 – Dědice – II/152 – 
Moravské Budějovice,Jackov – II/152 – II/152 Husova Moravské Budějovice – Moravské 
Budějovice, MK Urbánkova – II/152 Husova Moravské Budějovice – II/152 1. Máje Moravské 
Budějovice – III/36069 – MK 1. máje – III/36069 - II/152 – Lukov,rozc. 1.0 – II/152 – 
Blatnice,rozc. 1.0 – II/152 – II/360 – MK Tyršova Jaroměřice nad Rokytnou – MK Kapinusova 
Jaroměřice nad Rokytnou – Jaroměřice nad Rokytnou, MK aut. nádr. – MK Kapinusova 
Jaroměřice nad Rokytnou – MK Tyršova Jaroměřice nad Rokytnou – II/360 – II/152 – 
Jaroměřice nad Rokytnou,Příložany,rozc. – II/152 – III/15234 (III/15239) – MK Myslibořice – 
III/15239 (III/15234) – II/152 – Račice – II/152 – Hrotovice – II/152 – Hrotovice, MK aut. nádr. – 
II/152 – II/399 – II/396 – Rouchovany – II/396 – II/399 – II/152 Slavětice – II/152 – 
Dukovany,EDU – II/152 – II/392 – MK Dukovany – Dukovany,obec – MK Dukovany – II/392 – 
II/152 – hranice Jihomoravského kraje, zpět po stejné trase...   
 
 

II. Podmínky provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní 
 
Podmínky provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní ve smyslu ustanovení 
§ 12 odst. 5 zákona o silniční dopravě stanovuje zdejší dopravní úřad z důvodu případné 
nadbytečnosti nebo negativních ekonomických dopadů časová omezení dopravních spojení na 
trase linky následovně: 
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Pro tvorbu jízdního řádu stanovuje zdejší dopravní úřad časové polohy (odjezd z prvního místa), 
v nich není možno přepravovat nové cestující mezi zastávkami (nástup/výstup) v uvedené 
relaci: 
 
v úseku Jemnice – Moravské Budějovice 
v pracovních dnech: 03:45 – 18:47; 19:00 – 21:00  
v sobotu a v neděli: 05:00 – 07:00; 09:00 – 11:00; 13:00 – 15:00; 17:00 – 19:00;    
 
v úseku Moravské Budějovice - Jemnice 
v pracovních dnech: 05:50 – 22:40; 
v sobotu a v neděli: 08:33 – 10:33; 12:33 – 14:33; 16:33 – 18:33; 20:33 – 22:33;  
 
v úseku Moravské Budějovice – Jaroměřice nad Rokytnou  
v pracovních dnech: 03:20 – 21:30;  
v sobotu: 03:55 – 09:10; 09:25 – 13:10; 13:25 – 17:10; 17:25 – 19:25; 
v neděli: 03:55 – 09:10; 09:25 – 13:10; 13:25 – 17:10; 17:25 – 19:25; 
 
v úseku Jaroměřice nad Rokytnou - Moravské Budějovice 
v pracovních dnech: 03:59 – 23:47; 
v sobotu a v neděli: 06:37 – 10:22; 10:37 - 14:22; 14:37 - 18:22; 18:37 - 22:22;   
 
v úseku Jaroměřice nad Rokytnou - Hrotovice 
v pracovních dnech: 04:22 – 08:52; 09:52 – 11:52; 12:52 – 19:52; 
v sobotu, v neděli: bez omezení 
 
v úseku Hrotovice – Jaroměřice nad Rokytnou 
v pracovních dnech: 03:38 – 09:38; 11:38 – 18:38; 
v sobotu, v neděli: bez omezení 
 
v úseku Hrotovice - Dukovany 
v pracovních dnech: 03:45 – 18:19;  
v sobotu a v neděli: 06:16 – 08:16; 10:16 – 12:16; 14:16 – 16:16; 
 
v úseku Dukovany - Hrotovice 
v pracovních dnech: 04:15 – 18:26; 
v sobotu a v neděli: 07:20 – 09:20; 11:20 – 13:20; 15:20 – 17:20.  
 
 
 

Odůvodnění 
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený dopravní 
úřad podle ustanovení § 13 zákona o silniční dopravě obdržel dne 31. 3. 2022 žádost Krajského 
úřadu Jihočeského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, č. j. KUJCK 40227/2022, 
ODSH 38265/2022/pesed SO o vydání závazného stanoviska k žádosti o udělení licence 
k provozování linky veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní na lince České Budějovice – 
Dačice – Jemnice – Moravské Budějovice – Hrotovice - Brno.  
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Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako dotčený dopravní 
úřad výše uvedenou žádost posoudil v souladu se zákonem o silniční dopravě a na základě 
tohoto posouzení vydal souhlasné závazné stanovisko při dodržení výše uvedených 
stanovených podmínek. Důvodem pro stanovená omezení provozování VLOD jsou smluvní 
vztahy uzavřené mezi Krajem Vysočina a příslušným dopravcem na základě smluv o veřejných 
službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě evidované v registru smluv 
(dostupné: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani): ID 17192619, ID 17190183. Konkrétně jde 
o možné souběhy s dotovanou dopravou v daných úsecích na níže uvedených linkách/spojích: 
 
Úsek Linka Spoj 

Jemnice – Moravské 
Budějovice 

790690 17, 23, 27, 137, 21, 25, 29, 
31, 37, 47, 45, 61, 103, 107, 
111, 115  

  
  
  

Moravské Budějovice - Jemnice 790690 32, 10, 12, 20, 24, 16, 18, 36, 
40, 50, 28, 30, 104, 108, 112, 
116,  

  
  
  
  

Moravské Budějovice – 
Jaroměřice nad Rokytnou 

790690 1, 3, 17, 5, 23, 11, 9, 13, 7, 
19, 21, 15, 25, 29, 31, 33, 37, 
39, 47, 45, 61, 101, 103, 105, 
107, 109, 111, 113, 115 

790621 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 
   

  
Jaroměřice nad Rokytnou – 

Moravské Budějovice 
790690 4, 6, 8, 10, 12, 20, 24, 26, 16, 

14, 44, 18, 34, 36, 22, 38, 40, 
46, 50, 28, 30, 52, 102, 104, 
106, 108, 110, 112, 114, 116  

790621 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16  
  
  
  

Jaroměřice nad Rokytnou - 
Hrotovice 

790621 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 
  
  
  
  

Hrotovice – Jaroměřice nad 790621 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 
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Rokytnou   
  
  

Hrotovice - Dukovany 790441 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 
25, 103, 105, 107 

790621 1, 5, 7, 9, 11, 13 
  
  
  

Dukovany - Hrotovice 790621 4, 6, 8, 10, 12, 16 
790441 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 

26, 102, 104, 106 
  
  
  

 
 
Nad rámec existujících linek a spojů provozovaných na základě smlouvy o veřejných službách 
v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě je dopravnímu úřadu znám také plán  
dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro období 2022 – 2026, jenž byl schválený dne 9. 
listopadu 2021 pod číslem usnesení 0432/07/202/ZK, který zahrnuje v rámci střednědobého 
výhledu zavedení linky VDV (pozn. Veřejná doprava Vysočiny) 370 Třebíč – Jaroměřice nad 
Rokytnou – Moravské Budějovice – Jemnice - Dačice. V nabídce bude patnáct párů spojů 
v pracovní dny a čtyři páry v soboty, neděle a státem uznané svátky, které budou provozovány 
v intervalu 60 minut v pracovní dny a v intervalu 240 minut o víkendu. Dále zahrnuje zavedení 
linky VDV 430 Moravské Budějovice – Jaroměřice nad Rokytnou – Hrotovice – Dukovany. 
V nabídce bude deset párů spojů v pracovní dny, které budou provozovány v intervalu 60/120 
minut přepravní špička/přepravní sedlo a zavedení linky VDV 380 Třebíč – Jaroměřice nad 
Rokytnou – Moravské Budějovice – Vranovská Ves – Znojmo. V nabídce bude dvanáct párů 
spojů v pracovní dny a čtyři páry spojů v soboty, neděle a státem uznané svátky, které budou 
provozovány v intervalu 60 minut v pracovní dny a v intervalu 240 minut o víkendu. Dále 
zahrnuje zavedení linky VDV 480 Třebíč – Třebenice – Hrotovice – Rouchovany – Dukovany – 
Jamolice – Moravský Krumlov. V nabídce bude třináct párů spojů v pracovní dny a pět párů 
v soboty, neděle a státem uznané svátky, které budou provozovány v intervalu 60 minut ve 
špičce a v intervalu 120 minut o víkendu. Všechny spoje této linky budou sledovat přestupní uzel 
v Moravském Krumlově, kde bude možné napojení na vlaky dálkové dopravy ve směru na Brno. 
Uvedené přepravní spojení, byť nemá přímý dopad na posuzovanou linku, zvýší stávající rozsah 
dopravní obslužnosti a bude tvořit další benefit pro cestující. 
 
Dopravní úřad v rámci posouzení možné nadbytečnosti přepravních spojení posuzované linky s 
ohledem na zajištění přepravních potřeb na trase linky veřejnou linkovou nebo veřejnou drážní 
dopravou dotovanými spoji vycházel předně ze skutečnosti, že kapacita vozidel nasazovaných 
na linkách provozovaných na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících je 
v předmětném úseku 76 – 85 cestujících. Dle dostupných informací od dopravce a dat, která 
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jsou ze strojků poskytována Oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, 
nedochází k situacím, kdy by cestující nebyli odbaveni z kapacitních důvodů či v průběhu 
přepravy docházelo k významnému či setrvalému snižování přepravního komfortu cestujících. 
Ve vztahu k danému přepravnímu úseku zároveň dopravní úřad neeviduje žádné požadavky či 
podněty pro navýšení přepravních kapacit z důvodu zvýšení poštu cestujících či změny 
přepravních potřeb. 
 
Důvody pro časová omezení v úseku Jemnice – Moravské Budějovice a zpět jsou následující. 
V případě souběhu spojů nové komerční linky se spoji provozovanými na základě smlouvy 
o veřejných službách v přepravě cestujících je maximální možný odliv cestujících v úseku 
Jemnice – Moravské Budějovice 92% / v úseku Moravské Budějovice – Jemnice 80 %.  
Uvedená hodnota vychází z podílu jízdenek vydaných za měsíc březen 2022 ve sledovaném 
úseku (1996 / 2509) a jízdenek vydaných v zastávkách, které žadatel o licenci žádá v daném 
úseku obsluhovat (1830 / 2019 jízdenek). Do výpočtu byly zahrnuty pouze spoje přímých linek 
provozovaných na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících bez přestupu, 
zajišťující obsluhu v předmětném úseku. Případný odliv cestujících by představoval negativní 
vliv na ekonomickou vyváženost linek. Průměrná hodnota výnosů v roce 2022 činí 10,34 Kč/km 
k datu 20. 4. 2022. Větší vzorek nebylo možné dle názoru dopravního úřadu použít, neboť 
v předchozích dvou letech byla veřejná doprava výrazně negativně ovlivněna pandemií nemoci 
COVID–19, starší data naopak dle názoru dopravního úřadu již nejsou dostatečně relevantní. 
Snížení poptávky cestujících z velkých sídel by vyvolalo nutnost snížit nabídku spojení 
v předmětném úseku, což by mělo negativní dopad i na cestující z menších sídel po trase linky. 
 
Důvody pro časová omezení v úseku Moravské Budějovice – Jaroměřice nad Rokytnou a zpět 
jsou následující. V případě souběhu spojů nové komerční linky se spoji provozovanými na 
základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících je maximální možný odliv 
cestujících v úseku Moravské Budějovice – Jaroměřice nad Rokytnou 89% / Jaroměřice nad 
Rokytnou – Moravské Budějovice 87%. Uvedená hodnota vychází z podílu jízdenek vydaných 
za měsíc březen 2022 ve sledovaném úseku (1603 / 1627 jízdenek) a jízdenek vydaných 
v zastávkách, které žadatel o licenci žádá v daném úseku obsluhovat (1434 / 1423 jízdenek). Do 
výpočtu byly zahrnuty pouze spoje přímých linek provozovaných na základě smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících bez přestupu, zajišťující obsluhu v předmětném 
úseku. Případný odliv cestujících by představoval negativní vliv na ekonomickou vyváženost 
linek. Průměrná hodnota výnosů v roce 2022 činí 10,34 Kč/km k datu 20. 4. 2022. Větší vzorek 
nebylo možné dle názoru dopravního úřadu použít, neboť v předchozích dvou letech byla 
veřejná doprava výrazně negativně ovlivněna pandemií nemoci COVID–19, starší data naopak 
dle názoru dopravního úřadu již nejsou dostatečně relevantní. Snížení poptávky cestujících 
z velkých sídel by vyvolalo nutnost snížit nabídku spojení v předmětném úseku, což by mělo 
negativní dopad i na cestující z menších sídel po trase linky. 
 
Důvody pro časová omezení v úseku Jaroměřice nad Rokytnou - Hrotovice a zpět jsou 
následující. V případě souběhu spojů nové komerční linky se spoji provozovanými na základě 
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících je maximální možný odliv cestujících 
v úseku Jaroměřice nad Rokytnou – Hrotovice 100% / Hrotovice – Jaroměřice nad Rokytnou 
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73%. Uvedená hodnota vychází z podílu jízdenek vydaných za měsíc březen 2022 ve 
sledovaném úseku (597 / 782 jízdenek) a jízdenek vydaných v zastávkách, které žadatel o 
licenci žádá v daném úseku obsluhovat (597 / 573 jízdenek). Do výpočtu byly zahrnuty pouze 
spoje přímých linek provozovaných na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě 
cestujících bez přestupu, zajišťující obsluhu v předmětném úseku. Případný odliv cestujících by 
představoval negativní vliv na ekonomickou vyváženost linek. Průměrná hodnota výnosů v roce 
2022 činí 10,34 Kč/km k datu 20. 4. 2022. Větší vzorek nebylo možné dle názoru dopravního 
úřadu použít, neboť v předchozích dvou letech byla veřejná doprava výrazně negativně 
ovlivněna pandemií nemoci COVID–19, starší data naopak dle názoru dopravního úřadu již 
nejsou dostatečně relevantní. Snížení poptávky cestujících z velkých sídel by vyvolalo nutnost 
snížit nabídku spojení v předmětném úseku, což by mělo negativní dopad i na cestující 
z menších sídel po trase linky. 
 
Důvody pro časová omezení v úseku Hrotovice - Dukovany a zpět jsou následující. V případě 
souběhu spojů nové komerční linky se spoji provozovanými na základě smlouvy o veřejných 
službách v přepravě cestujících je maximální možný odliv cestujících v úseku Hrotovice – 
Dukovany 98% / Dukovany – Hrotovice 95%. Uvedená hodnota vychází z podílu jízdenek 
vydaných za měsíc březen 2022 ve sledovaném úseku (401 / 268 jízdenek) a jízdenek vydaných 
v zastávkách, které žadatel o licenci žádá v daném úseku obsluhovat (393 /255 jízdenek). Do 
výpočtu byly zahrnuty pouze spoje přímých linek provozovaných na základě smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících bez přestupu, zajišťující obsluhu v předmětném 
úseku. Případný odliv cestujících by představoval negativní vliv na ekonomickou vyváženost 
linek. Průměrná hodnota výnosů v roce 2022 činí 10,34 Kč/km k datu 20. 4. 2022. Větší vzorek 
nebylo možné dle názoru dopravního úřadu použít, neboť v předchozích dvou letech byla 
veřejná doprava výrazně negativně ovlivněna pandemií nemoci COVID–19, starší data naopak 
dle názoru dopravního úřadu již nejsou dostatečně relevantní. Snížení poptávky cestujících 
z velkých sídel by vyvolalo nutnost snížit nabídku spojení v předmětném úseku, což by mělo 
negativní dopad i na cestující z menších sídel po trase linky. 
 
Výše uvedené hodnoty možného odlivu cestujících při provozu posuzované linky ve stejné nebo 
alternativní relaci by, dle posouzení dopravního úřadu zohledňujícího rovněž místní znalost 
dopravní obslužnosti územního celku, 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 relevantním navýšení nákladů na 
provozování dopravy nebo snížení tržeb z dopravy plynoucí. 
 
S ohledem na blízkou identičnost dotované a posuzované dopravy v daných úsecích, jakož i 
znalosti místních poměrů, nebyly shledány žádné uspokojivé důvody pro předpoklad pozitivního 
přínosu posuzované dopravy v podobě zvýšení počtu nových cestujících v dotované dopravě.   
 
Dopravní úřad se i při existenci potenciálních negativních ekonomických dopadů nemalého 
rozsahu zabýval posouzením možných pozitivních přínosů pro potencionální cestující. V tomto 
aspektu nebyly shledány žádné rozumné důvody svědčící pro významné zkrácení jízdní doby. 
Posuzovaná linka v daném úseku zároveň netvoří ani plnohodnotnou alternativu ke stávajícím 



 

Čís. jednací: KUJI 38806/2022, ODSH 485/2022 Krp 

Strana: 8 

dotovaným linkám, neboť kopíruje z výrazné části jejich vedení. S ohledem na zamýšlené využití 
totožných zastávek rovněž nejsou dány ani žádné předpoklady pro snížení nadměrné 
docházkové vzdálenosti.   
 
Ve vztahu k daným přepravním úsekům zároveň Kraj Vysočina, jako objednatel dle smlouvy o 
veřejných službách v přepravě cestujících, neeviduje žádné požadavky či podněty pro navýšení 
přepravních kapacit z důvodu zvýšení počtu cestujících či změny přepravních potřeb. V tomto 
kontextu tedy nejsou dány ani žádné objektivní důvody  k navýšení (ne)dostatečných 
přepravních kapacit. S ohledem na skutečnost, že doprava provozovaná dle smlouvy o závazku 
veřejné služby nevykazuje žádné znaky „přeplněnosti“ či blízkost jiných limitních hodnot při 
přepravě stávajícího počtu cestujících, je i v tomto ohledu nutno  posuzovanou dopravu posoudit 
jako nadbytečnou, resp. dopravu, která  by 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 dotovanou dopravu.   
 
Ve vztahu k možným benefitům na individuální dopravu dopravní úřad konstatuje, že pro dané 
úseky nebyly zjištěny žádné faktické důvody předpokládající, že by posuzovaná doprava snížila 
množství individuální dopravy. Uspokojování přepravních potřeb prostřednictvím veřejné 
dopravy vykazuje markantní odlišnosti oproti dopravě individuální. Dotovaná veřejná doprava 
slouží primárně k uspokojování přepravních potřeb hlavního proudu cestujících a vysoká 
variabilita individuálních přepravních potřeb vylučuje jejich zvýšenou substituci za veřejnou 
dopravou v daném území.  
 
Dopravní úřad se rovněž zabýval možným pozitivním přínosem posuzované linky pro dopravu 
hrazenou na základě smlouvy o veřejných službách, resp. možného zvýšení počtu cestujících 
v dotovaných linkách vyvolané provozem posuzované linky.  S ohledem na blízkou identičnost 
dotované a posuzované dopravy v daných úsecích, jakož i znalosti místních poměrů,  nebyly 
shledány žádné uspokojivé důvody pro předpoklad pozitivního přínosu posuzované dopravy 
v podobě zvýšení počtu nových cestujících v dotované dopravě..   
 
Dopravní úřad zvážil také možné další benefity, které by plynuly pro cestující díky zavedení 
nové linky v daných úsecích. Za možný benefit považuje dopravní úřad přímé spojení z tarifních 
bodů ležících na území Kraje Vysočina do Českých Budějovic, Třeboně, Jindřichova Hradce, 
Dačic, Moravského Krumlova a Brna. Omezení, která dopravní úřad vytyčil v rámci tohoto 
rozhodnutí tak nebrání dopravci v přepravě cestujících do těchto měst a to jak za prací, tak za 
službami či kulturou. Jiné relevantní benefity pro potencionální cestující nebyly v posuzovaném 
případě shledány.  
 
Jako další možné negativum a jakýsi diskomfort pro cestující považuje dopravní úřad absenci 
přestupního tarifu mezi soukromým dopravcem a dopravcem provozujícím dopravu na základě 
smlouvy o veřejných službách a nemožnost využití MHD v rámci jednotné jízdenky. 
 
Ve vztahu k výše uvedenému lze konstatovat, že při dominanci negativních dopadů by 
provozování další dopravy v časech, které jsou uvedeny ve výroku tohoto rozhodnutí, mohlo mít 
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za důsledek negativní ekonomické dopady na linky/spoje, provozované na základě smluv o 
veřejných službách v přepravě cestujících. Tento negativní dopad by následně měl vliv na 
rozpočet Kraje Vysočina a v konečném důsledku by mohlo dojít k omezení dopravy 
provozované na základě smlouvy o veřejných službách, což by mělo jistě negativní vliv na 
cestující. Navíc se jedná o tzv. komerčního dopravce, který neprovozuje své linky na základě 
smluv o veřejných službách.   
 
Dopravce uskutečňující dopravu bez smluvního závazku může svou činnost kdykoliv ukončit 
vlivem různých okolností (v minulých letech soukromí dopravci výrazně omezovali dopravu 
vlivem pandemie nemoci COVID-19) a k obnovení dopravy z jeho strany už nemusí dojít. Stejně, 
jako se dopravce rozhoduje, zda je pro něj ekonomické tuto linku provozovat, tak i dopravní úřad 
je nucen brát v potaz možné výrazné negativní důsledky souběhu linek na základě smluv o 
veřejných službách s komerční dopravou. Případné omezení dotovaných spojů by nepochybně 
představovalo výrazný dopad na uspokojování přepravních potřeb v daném regionu, neboť 
s ohledem na nízkou „ekonomickou atraktivitu“ regionální dopravy nelze předpokládat, že by 
výpadek dotovaných spojů byl kompenzován zvýšeným rozsahem komerční dopravy.  
Provozování komerční dopravy je (na rozdíl od dotované dopravy) uskutečňováno primárně za 
účelem zisku a není reálné očekávat, že komerční dopravci budou zajišťovat dopravní 
obslužnost v přepravních spojeních vykazujících vysokou ztrátovost, tak jako to činí dotovaná 
doprava.   
 
Dopravní úřad nad rámec výše uvedeného, jako podklad pro rozhodování dopravního úřadu 
příslušného k vydání licence, dále uvádí, že mezi Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina je 
uzavřena „Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina veřejnou linkovou 
osobní dopravou“. V rámci této smlouvy objednává Jihomoravský kraj některé linky, které 
obsluhují i území Kraje Vysočina. Kraj Vysočina obsluhu svého území následně hradí 
Jihomoravskému kraji. V tomto daném případě se jedná konkrétně o linku 727441, 728441, 
728442 a 729812, která je uvedena ve smlouvě ID 12085 (evidováno v registru smluv, 
dostupné: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani). Dopravní úřad předpokládá, že v rámci ochrany 
veřejných prostředků a zachování možných přestupů omezí provozování veřejné osobní linkové 
dopravy v daném úseku v rámci dalších omezovacích podmínek Jihomoravský kraj. 
 
Dopravní úřad nad rámec výše uvedeného, jako podklad pro rozhodování dopravního úřadu 
příslušného k vydání licence, dále uvádí, že mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočina je 
uzavřena „Smlouva o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a 
Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou“. V rámci této smlouvy objednává Jihočeský 
kraj některé linky, které obsluhují i území Kraje Vysočina. Kraj Vysočina obsluhu svého území 
následně hradí Jihočeskému kraji. V tomto daném případě se jedná konkrétně o linku 340816, 
340720, 340571 a 340820, která je uvedena ve smlouvě ID 14648623 (evidováno v registru 
smluv, dostupné: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani). Dopravní úřad předpokládá, že v rámci 
ochrany veřejných prostředků a zachování možných přestupů omezí provozování veřejné 
osobní linkové dopravy v daném úseku v rámci dalších omezovacích podmínek Jihočeský kraj. 
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Z výše uvedených důvodů, po porovnání celkových možných negativních dopadů požadované 
linky na výnosy nebo náklady objednatele dopravy provozované v závazku veřejné služby 
s možnými benefity požadované doprava, rozhodl dopravní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku 
tohoto stanoviska. 
 
 
 

 
Mgr. Marcela Krpálková 
úředník odboru dopravy a silničního hospodářství 
oprávněná úřední osoba  
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