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1. ZASEDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO RADY LIBERECKÉHO
KRAJE DNE 31.01.2017

Pořadí jednání č. 2
Mzdová problematika - úprava ceny dopravního výkonu ve smlouvách na přechodné 
zajištění dopravní obslužnosti (JŘBU)

Rada kraje po projednání

r u š í

usnesení č. 168/17/RK ze dne 24. 1. 2017 v části, ve které souhlasila s dalším postupem -
řešení úpravy ceny dopravního výkonu v rámci uzavřených smluv Libereckého kraje s 
dopravci,

b e r e  n a  v ě d o m í

1. informaci o stanoviscích Ministerstva pro místní rozvoj ČR na žádosti Libereckého kraje 
o stanovisko ve věci oprávněnosti dodavatele požadovat úpravu ceny plnění, respektive k 
možnostem změny uzavřených smluv č. OLP/1766/2014, OLP/1767/2014 a 
OLP/1768/2014 na přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje pro oblast Sever, Východ a Západ;

2. informaci o odpovědi Ministerstva financí ČR;

3. informaci o stanovisku HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o. - Analýza možnosti 
změny smlouvy na plnění veřejné zakázky z důvodu zvýšení zaručené mzdy řidičů a 
odměny za dobu čekání mezi spoji;

4. informaci o stanovisku Doc. JUDr. Ing. Radka Jurčíka, Ph.D., advokát  - k realizaci 
dopadů zvýšení platů řidičů do zakázek na zajištění přepravy cestujících;

5. informaci o vyjádření JUDr. Vlastimila Fidlera, ředitele odboru práva veřejných zakázek 
a koncesí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR;

6. informaci o stanovisku Ministerstva práce a sociálních věcí;

7. metodický výpočet mzdových prostředků v reakci na nařízení vlády, který byl zaslán 
krajům Asociací krajů České republiky;

8. možné varianty postupu ve věci řešení mzdové problematiky - navýšení ceny dopravního 
výkonu v návaznosti na změnu právních předpisů z důvodu zvýšení zaručené mzdy 
řidičů a odměny za dobu čekání mezi spoji

a  s o u h l a s í

s dalším postupem – řešení úpravy ceny dopravního výkonu v rámci uzavřených smluv 
Libereckého kraje s dopravci ČSAD Liberec, a.s. (smlouva č. OLP/1766/2014); BusLine a.s. 
(smlouva č. OLP/1767/2014) a ČSAD Česká Lípa a.s. (smlouva č. OLP/1768/2014), a to v 
návaznosti na změnu právních předpisů, konkrétně nařízení vlády č. 336/2016 a 337/2016 Sb., 
dle bodu 6.7. smlouvy, jenž zní: „Cenu dopravního výkonu bude možno v průběhu trvání této 
Smlouvy dále upravit pouze v případě, že dojde ke změnám právních předpisů, které 
prokazatelným (řádně doložitelným) způsobem zvýší nebo sníží náklady Dopravce ve 
srovnání s náklady určujícími výchozí Cenu dopravního výkonu a které v pravidlech pro 
aktualizaci Ceny dopravního výkonu (příloha č. 2 této Smlouvy) nejsou a nemohou být 
zohledněny (zejména v případě zavedení silniční daně). Změny ceny spotřební daně 
pohonných hmot v pravidlech pro aktualizaci Ceny dopravního výkonu zahrnuty jsou a 
pravidlo stanovené v tomto článku první věta na ně tak nelze aplikovat.“ Změna ceny 
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dopravního výkonu bude učiněna s využitím možnosti postupu dle § 222 odst. 4 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s tím, že za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 
10 % původní hodnoty závazku. Důvodem pro změnu závazku je změna právního předpisu. 
Pro možnost využití tohoto postupu musí dopravce prokázat, v jaké výši mu uvedená změna 
předpisu zvýšila náklady s tím, že jde pouze o navýšení, které způsobila změna právního 
předpisu. S ohledem na limit 5.706.000 Kč na veřejnou zakázku je nutno uvést, že tato změna 
nepokryje veškeré navýšení plynoucí ze změny právních předpisů, ale pouze náklady na cca 
3-5 měsíců dle velikosti oblastí, tzn. že toto řešení nezajistí navýšení ceny dopravního výkonu 
pro celé období platnosti smlouvy

a  u k l á d á

a) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných 
zakázek, předložit další postup v této věci ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 31. 01. 2017

b) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných 
zakázek, vypracovat znění dodatků v rámci uzavřených smluv s dopravci č. 
OLP/1766/2014, OLP/1767/2014 a OLP/1768/2014 a to ve spolupráci se zpracovatelem 
smluv.

Termín: 15. 02. 2017


