
VáŽenĹ

podle zákon a ć. 106/1999 sb. si Vás dovoluji poŽádat o poskytnutí následujících informací:

a) zda byla kompenzace nebo jiná platba, kterou hradíte dopravcům - poskytovatelům veřejných služeb v
přepravě cestujících ve veřejné linkové (autobusové) dopravě - navýšena v důsledku nařízení vlá dy ć.336/2016
Sb. a 337 /201 6 sb' Tato nařízení vlády změnila mimo jiné mzdové podmínky řĺdičů autobusů;

b) pokud k navýšení podle písm. a) došlo, o jakou částku v korunách ceských na 1 km dopravního výkonu se
jednalo;

c) pokud k navýšení podle písm. a) došlo, od kterého dne k navýšení efektivně došlo, tedy od kterého dne
hradíte navýšenou kompenzaci nebo jinou platbu.

Za kladné vyřízenítéto Žádosti předem děkuji.

S pozdravem
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Dotaz dle zákona 106/'1999 sb.

Vážený pane magistře,

kVaší Žádosti dle zákona 106/'199 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ze dne 14'8.2o2o, v níŽ

požadujete poskytnutí informace

1. zda byla kompenzace nebo jiná platba, kterou hradÍ Hl' m. Praha dopravcům - poskýovatelŮm veřejných
sluŽeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě - navýšen v důsledku nařizeni vlády č.
336/2016 Sb' a 337/2016 sb', kdy tato nařízenízměnila mimo jiné mzdové podmínky řidiěů autobusů

2. pokud k navýšení podle pÍsm. a) došlo, o jakou částku v korunách českých na 1 km dopravního výkonu
se jednalo

3. pokud k navýšenÍ podle písm. a) došlo, od kterého dne k navýšení efektivně došlo, tedy od kterého dne
hradíme navýšenou částku kompenzace nebo jinou platbu

Vám sdělujeme, Hl. m Praha posoudila a projednala nárůsty mezd jednotlivých dopravců vyplývající z
nařízení vlády č' 33612016 Sb. a 337/2016 sb. mimo jĺné v relevantních případech i ve vazbě $ 222 zákona
o zadávání veřejných zakázek a ekonomicky oprávněné náklady dopravců byly zvýšeny s Účinností od 1. 1

2017 průměrně o 2,42 Kč/km.

S pozdravem
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Regionální organizátoľ pľažské integrované dopravy
RytÍřská 406i10' 110 00 Praha 1' staré Město
lčo: oołgzgsg
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