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Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Rozsah dopravní obslužnosti 

Moravskoslezský kraj objednává regionální autobusovou a 
železniční dopravu. 

 
Železniční doprava pro 2017/18: 
• Výkony   7 mil km 
• Dotace   899 mil Kč 
z toho příspěvek státu – 210.903.347 Kč 
 
Autobusová doprava pro 2017/18 (Platnost smluv do 2018): 
• Výkony   31 mil km 
• Dotace   696 mil Kč 
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Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Legislativa – výběrová řízení 

• Výběrová řízení na dopravce vyplývají z platné národní, 
resp. evropské legislativy. Výběrová řízení na dopravce 
a uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících 
musí být uskutečněno nejpozději po ukončení přechodného 
období, resp. do 3. prosince 2019. Od 4. prosince 2019 
musí být veřejná doprava provozována dle platné 
legislativy. 

 

2 



Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Smluvní zajištění 

• smlouvy uzavřené dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách (smlouvy na 10 let): 
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Provozovatel Oblast 
CENA na km 
2017/2018 

Výkony 
2017/2018 

ČSAD Vsetín a.s. 
Jablunkovsko a Třinecko 

(od 13. 12. 2015) 
  32,07 Kč 1 866 000 km 

ČSAD Havířov a.s. 
Českotěšínsko 

(od 11. 12. 2016) 
29,41 Kč 2 687 491 km 

ČSAD Karviná a.s. 
Karvinsko 

(od 10. 6. 2018) 
35,11 Kč 827 624 km 

ČSAD Karviná a.s. 
Orlovsko 

(od 10. 6. 2018) 
35,23 Kč 1 128 020 km 



Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Smluvní zajištění 

• Smlouvy s dopravci dle staré legislativy a zákona č. 111/1994 
Sb., o silniční dopravě má Moravskoslezský kraj uzavřeny do 
31. 12. 2018, vyjma území Havířovska – prodlouženo do 
12/20120 z důvodu udržitelnosti (dotace OPŽP). 

• Uzavřené 10 leté Smlouvy o poskytování veřejných služeb v 
přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k 
zajištění dopravní obslužnosti: 
– Oblast Třinecko/Jablunkovsko - ČSAD Vsetín a.s. (32,07 Kč/Vozokm) 

– Oblast Českotěšínsko - ČSAD Havířov a.s. (29,41 Kč/Vozokm) 

provoz od 10. 6. 2018: 

– Oblast Karvinsko - ČSAD Karviná a.s. (35,11 Kč/Vozokm) 

– Oblast Orlovsko - ČSAD Karviná a.s. (35,23 Kč/Vozokm) 
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Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Aktuální stav soutěží v oblasti  linkové 
dopravy 

Českotěšínsko, Karvinsko, 
Orlovsko, 

Třinecko/Jablunkovsko 
 - VYSOUTĚŽENO  

Frýdecko-Místecko, Hlučínsko 
- PROBÍHÁ SOUTĚŽ 

Bílovecko, Bruntálsko, 
Frýdlantsko, Krnovsko, 

Novojičínsko Východ a Západ, 
Opavsko, Rýmařovsko, 

Vítkovsko  
-  PŘED PODPISEM 

SMOUVY 
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Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Předběžné výsledky 

Oblast Předpokládaný dopravce Předpokládaná cena 
Kč/Vozokm 

Bílovecko ARRIVA MORAVA a.s. 36,98 

Bruntálsko Transdev - konsorcium 37,21 

Frýdlantsko ČSAD Frýdek Místek a.s. 37,38 

Krnovsko Transdev - konsorcium 33,44 

Novojičínsko V ČSAD Vsetín a.s. 37,86 

Novojičínsko Z Transdev - konsorcium 37,17 

Opavsko ČSAD Vsetín a.s. 37,01 

Rýmařovsko Transdev - konsorcium 35,99 

Vítkovsko  ČSAD Vsetín a.s. 36,98 
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Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Požadavky na dopravce 

• standard vozidel (min 20% CNG, min 80% nízkopodlažnost, 
100 % klima) 

• standard vybavení zastávek a označníků 

• garance návazností (centrální dispečink ODIS) 

• standard jízdních dokladů (bezkontaktní čipová karta) 

• platba bezkontaktní platební kartou 

• standard označení vozidel prvky MSK 

• zapracování povinnosti LCD obrazovek 

• funkcionalita wifi a QR kódu 

• motivace tržby a pořízení vozidel z ROP 
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Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Vzhled vysoutěžených vozidel 
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Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Vzhled vysoutěžených vozidel 
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Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Spolupráce s jinými subjekty 

• S Koordinátorem ODIS s.r.o. 

• Se sousedními kraji – Zlínským a Olomouckým krajem 

• S dotčenými obcemi 

– Uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní 
obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou 
dopravou 

• v prvních 3 letech budou obce hradit stejnou částku (případné riziko 
poklesu tržeb a nárůstu inflace pouze kraj). Výchozí částka = ODO v roce 
2016. 

• v dalších letech (až od roku 2022) bude kompenzace rozdělena: kraj = 
min. 85%, obce = max 15 %. Výše rozdělení kompenzace byla 
stanovena dle velikosti objednávané ostatní dopravní obslužnosti v dané 
oblasti. 
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Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Drážní doprava – provozní zajištění 
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Vrbno pod 
Pradědem 

Smluvní vztah do roku 2019 
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Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Drážní doprava – smluvní zajištění 

Smluvní zajištění: 

• České dráhy, a.s.    od 2007 do 12/2019 (na vybraných 
linkách „S“ smlouva do 12/2027) 

• GW Train Regio a.s. od 2007 do 12/2019 
 

Drážní doprava - financování  
Orgány MSK každoročně projednávají a schvalují výši 
kompenzace – ztráty, která vychází z předběžných odborných 
odhadů dopravců. Na financování regionální dopravní obslužnosti 
se v současné době podílí MD ČR, a to prostřednictvím 
Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní 
obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou. 
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Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Drážní doprava – evropská legislativa 

Od 4. prosince 2019 musí být veřejná doprava provozována 
pouze na základě NOVĚ uzavřených smluv o veřejných 
službách v přepravě cestujících dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách 
v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70. 

Platná evropská i národní legislativa umožňuje v drážní dopravě 
dvě legitimní formy uzavření smluv: nabídkové řízení nebo 
přímé uzavření smlouvy. 

Orgány MSK rozhodly s dopravci uzavřít smlouvy přímo 
od roku 12/2019 . 

13 



Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

Drážní doprava – notifikace  

• 2016/S 051-083993 - linka S6 trať 323 - obnova vozidel z 
Programu OPD2 - 5 vratných souprav s lokomotivou, netrakční EJ 
PushPull - Smlouva bude uzavřena do 12/2023 - dále musí být 
vybrán dopravce ze soutěže (do 12/2025) 

• 2016/S 132-237868 - ostatní tratě vč. zbytku tratě 323 - 
obnova vozidel z Programu OPD2 - 9 EJ - Smlouva na trať 321 
bude uzavřena do 12/2023 - dále musí být vybrán dopravce ze 
soutěže (do 12/2025), ostatní část Smlouvy je do 12/2025 – dále 
musí být vybrán dopravce ze soutěže 

• 2018/S 039-086037  - části tratě 270 a 320  - Smlouva bude 
uzavřena do 12/2025 - dále musí být vybrán dopravce ze soutěže 

• 2016/S 132-237867 – trať 313 - Smlouva bude uzavřena do 
12/2025 - dále musí být vybrán dopravce ze soutěže 
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Drážní doprava – provozní celky 
 

 

 

1. provozní soubor Ostravsko – 
tratě: 270,320,321,326 – elektrická 
trakce  

2. provozní soubor Beskydy – tratě: 
322, 323, 324, 325 – motorová 
trakce (výhledově i elektrická) 

3. provozní soubor Opavsko – tratě: 
310, 315, 317, 318 - motorová 
trakce  

4. provozní soubor Jeseníky – tratě: 
292, 310, 311, 313 - motorová 
trakce  

5.  provozní soubor Poodří – tratě: 
276, 277, 278, 279 - motorová 
trakce  
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Datum: Zpracoval: 
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Děkuji za pozornost 
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