
MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC 
Odbor Správy veřejného majetku 

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 

Váš dopis značky I ze dne Naše značka Vyřizuje I telefon V Liberci dne 
CJ MML 157350/20 Neumannová/485 243 463 13.8.2020 

Věc: Poskytnutí informace dle, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím., ve 
znění pozdějších předpisů (dále ienjinformační zákon“) 

Magistrát města Liberec jako povinný subjekt dle informačního zákona obdržel dne 3. 8. 2020 žádost 
o poskytnutí několika informací. 

Váš dotaz: 
a) zda byla kompenzace nebo jiná platba, kterou hradíte dopravcům ~ poskytovatelům veřejných Služeb 
V přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě - navýšena v důsledku nařízení vlády č. 336/2016 Sb. 
a 337/2016 Sb. Tato nařízení vlády změnila mimo jiné i mzdové podmínky řidičů autobusů. 

Odpověď: 
- ano, na základě tohoto byla navýšena vyplacená kompenzace. Nejvýznamnější položkou v oblasti 
nákladů dopravce v našem městě se staly osobní náklady. Ty Z důvodu zıněn v celé Ceské republice a 
z důvodu kolektivní smlouvy vzrostly O 20,4 mil. Kč. 

Váš dotaz: 
b) pokud k navýšení podle písm. a) došlo, o jakou částku v korunách českých na lkm dopravního 
(přepravního) výkonu se jednalo, 

Odpověď: 
- rok 2016 - 33,143 Kč/Vzkm 
- rok 2017 - 36,083 KčNzkm, tj. navýšení o 2,94 Kč na I Vzkm 
- rok 2018 - 42,316 Kč/Vzkm, tj. navýšení O 6,233 Kč na 1 Vzkm 
- rok 2019 - od roku 2019 mají každá trakce vlastní sazbu TRAM 63,46 Kč/Vzkm, BUS 39,49 Kč/Vzkm 
- rok 2020 - TRAM 63,46 Kč/Vzkm, BUS 39,49 KčNzkm 
Váš dotaz: 
c) od kterého dne k navýšení efektivně došlo, tedy od kterého dne hradíte navýšenou kompenzací nebo 
jinou platbu. 

Odpověď: 
Zvýšení mezd na základě kolektivní Smlouvy provádí dopravce ihned. Kompenzace je vyplácená 
v zálohových platbách od statutámího města Liberec, na konci roku je provedeno vyúčtování a doplácí 
se zbytek kompenzace. Navýšení celkové kompenzace je vždy od začátku nového roku stanoveno 
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smlouvou S do ravcem. Od roku 2019 se sazba nena šu`e, na 'šení se dorovná zmíněn'chY ,. , , .. „vyuctovanım _ 

Pokud byste potřeboval detailnější informace ohledně mezd a kolektivní Smlouvy, doporučuji web 
Dopravního podniku. 

S pozdravem 

vedoucí odboru Správy 
veřejného majetku 
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