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Základní informace

• Počet obyvatel: 639 119 

• Rozloha: 10 056 km2 (tj. 12,8 % 

celé ČR) 

• Hustota obyvatelstva: 63/km2 

(nejmenší v ČR)(nejmenší v ČR)

• Počet obcí: 624

• Počet památek: Více než 5,5 tis

• Statutární město: České Budějovice

• Nejvýše položené místo: 

vrchol Plechý (1 378 m n.m.)

• Nejníže položené místo: hladina 

Orlické přehrady (333 m n.m.)



Současný stav VLD v Jihočeském kraji

� 11 dopravců, z toho 6 větších

� 540 autobusů, z toho 70 malokapacitních, 50 nízkopodlažních

� cca 6 000 zastávek VLD

� Smlouvy na 10 let do 3.12.2019  dle „staré“ legislativy� Smlouvy na 10 let do 3.12.2019  dle „staré“ legislativy

� Celkový rozsah 20,5 mil. ujetých kilometrů ročně

� Úhrada prokazatelné ztráty 502 mil.Kč (2018 = 558 mil.Kč)

� IDS kraje Českobudějovicko – zapojení ČSAD Autobusy ČB, GW BUS, 
Comett plus
IDS Táborsko – zapojení Comett plus
IDS Jindřichův Hradec – jen ČSAD Jindřichův Hradec 



Zajištění VLD po roce 2019

• Předběžné oznámení zveřejněno ve Věstníku EU (TED) dne 7.7.2016
• Nabídkové řízení dle ZVS –“netto“
• 1 provozní soubor členěný na 7 provozních oblastí
• Smlouva na dobu 10 let• Smlouva na dobu 10 let
• Výkony cca 21 mil.ujkm/rok
• Provozní oblasti v rozsahu 2 250 – 4 600 tis.ujkm/rok
• Kompenzace (v případě „netto“) 4,74 mld.Kč
• MHD – v extravilánu úhrada objednatelům (města, svazky obcí)
• Nepředpokládá se spolufinancování obcí v rámci IDS

• Rekreační doprava – mimo rámec dopravní obslužnosti
(2018 – individuální dotace, od r. 2019 grantový systém)



Zajištění VLD po roce 2019

• V současné době projednávána změna soutěže na „brutto“ –
rozhodnutí Rady kraje 19.7.2018

• Dle právního stanoviska zástupce zadavatele není nutná nová
prenotifikace

• Příprava zadávací dokumentace:• Příprava zadávací dokumentace:
Českobudějovicko 08/2018
(JŘ, oběhy vozidel, řidiči, návaznost na MHD České Budějovice)
Dalších 6 provozních oblastí externě 10/2018

• Podklady:
- Schválený Plán dopravní obslužnosti území 2017- 2021
- Dopravní model Jihočeského kraje – 09/2018
- Projekt využití BČK (běžných platebních karet) 08/2018
- Podklady JIKORD (SPADO atd.)



Zajištění VLD po roce 2019

• Soutěž dle ekonomické výhodnosti nabídky: cena / kvalita
• Stáří vozidel – stanoveno průměrné a nejvyšší
• Odbavovací systémy: platební karty, hotovost,

mobilní telefony, internet… zachovány papírové jízdenky
• Informační systémy• Informační systémy
• Zapojení do IDS
• Uznávání celokrajské jízdenky JIKORD plus
• Vazby na centrální dispečink IDS Jihočeského kraje (09/2018)

� GPS poloha
� přenos dat
� hlasová i textová komunikace s dispečerem

• Nebude realizována Jihočeská dopravní karta,
možné zapojení karet dopravců



Děkuji za Vaši pozornost
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