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*MDCRX013BT2V* 

Objednatelé veřejných služeb v přepravě 
cestujících cestou ORP 
 
 

Odpověď k č. j. ze dne 
 

Č. j./Sp. zn./Typ 
MD-32199/2021-190/1 
MD/32199/2021/190 
      
 

Vyřizuje/E-mail/Telefon 
Ing. David Tvrdý 
vykazy@mdcr.cz 
      
 

Datum 
Praha 
19.10.2021 

Věc: Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby 

Vážená paní, vážený pane,  

s ohledem na velmi malý počet odevzdaných souhrnných zpráv o závazcích veřejné služby 
v řádném termínu, si Vás dovolujeme upozornit, že ustanovení § 28 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 
službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuje 
povinnost objednatele veřejných služeb poskytnout Ministerstvu dopravy souhrnnou zprávu o závazcích 
veřejné služby podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. Tímto přímo použitelným předpisem je 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, které 
ukládá objednateli jednou za rok zveřejnit souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby, za něž je 
zodpovědný. Zpráva musí podle tohoto předpisu rozlišovat mezi autobusovou dopravou a drážní dopravou, 
umožní sledovat a posoudit výkon, kvalitu a financování sítě veřejné dopravy a v případě potřeby poskytne 
informace o povaze a rozsahu jakýchkoli udělených výlučných práv  

Pro usnadnění plnění této povinnosti vytvořilo Ministerstvo dopravy v minulém roce formuláře, které 
můžete nalézt pod odkazem https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-doprava/Souhrnne-zpravy-o-
zavazcich-verejne-sluzby-dotaz. Formuláře jsou v souladu s požadavky Evropské unie rozděleny pro 
veřejnou linkovou dopravu (včetně MAD); dopravu provozovanou na železničních dráhách a vlečkách 
s výjimkou dráhy speciální a místní a ostatní drážní dopravu – dráhy speciální, místní, městské (tramvajová, 
trolejbusová) a lanové. Tyto formuláře lze využít i v letošním roce. Vzhledem tomu, že převážná část 
objednatelů nemá současně uzavřených více než deset smluv o veřejných službách, jsou tyto formuláře 
primárně přizpůsobeny jejich požadavkům. Informace poskytnuté našemu úřadu tímto způsobem budou 
pravidelně (1 týdně) zveřejňovány na internetových stánkách ministerstva dopravy v sekci: Dokumenty; 
oblast dopravy: Veřejná doprava. V případě nejasností je možné využít kontaktní email 
obsluznost@mdcr.cz . Ostatní objednatelé mohou po předchozí dohodě na pracovní úrovni použít 
individuální formát (např. csv; xls; apod.), ve kterém mají požadované informace k dispozici.  

Zároveň si Vás dovolujeme zdvořile požádat o předání informací ostatním obecním úřadům v rámci 
Vaší působnosti.  

S pozdravem a poděkováním 
 
 

JUDr. Ondřej Michalčík 
ředitel 
Odbor veřejné dopravy 
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Dotaz: Naše obec má uzavřenou pouze smlouvu o zajištění obslužnosti veřejnou dopravou s krajem. 
Žádné autobusy, vlaky atd. si sami neobjednáváme. Máme i přesto uvedenou zprávu vyplňovat a za který 
rok – 2020? 
Odpověď: V případě, že nemáte uzavřenou smlouvu o veřejných službách s dopravcem, tak se tato zákonná 
povinnost na Vás nevztahuje. 
 
 
Dotaz: Naše obec nemá uzavřenou žádnou smlouvu o veřejných službách, máme vyplnit nulové hodnoty?   
Odpověď: V případě, že nemáte uzavřenou smlouvu o veřejných službách, nemusíte nic vyplňovat.  
 
 
Dotaz: Naše obec vyplnila požadované informace, ale nepřišlo nám žádné potvrzení o odeslání.   
Odpověď: Kontrolu můžete provést na našich stránkách https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-
doprava/Souhrnne-zpravy-o-zavazcich-verejne-sluzby-dotaz/Souhrnne-zpravy-o-zavazcich-verejne-sluzby-
za-rok?returl=/Dokumenty/Verejna-doprava . Informace bývají zveřejňovány se zpožděním.  
 
 
Dotaz: Při kontrole zveřejněného záznamu jsme zjistili chybu ve vyplnění, co máme dělat?  
Odpověď: Kontaktujte nás, záznam společně opravíme.  
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