
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 13.5

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Dohoda o spolupráci – o financování přeshraničních služeb na autobusové lince 588 Chomutov – 
Marienberg

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Smluvní zajištění provozu mezinárodní linky v úseku st.hranice - Marienberg

Nárok na rozpočet:
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Dohoda o spolupráci – o financování 
přeshraničních služeb na autobusové 
lince 588 Chomutov - Marienberg

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
o uzavření Dohody o spolupráci – o financování přeshraničních služeb na autobusové lince 588 Chomutov 
– Marienberg s účelovým sdružením Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen, Am Rathaus 2, 
09111 Chemnitz dle přílohy č.1 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Odbor DS již od roku 2018 jedná se zástupci místních správ na německém území zastoupených Zemským 
úřadem v Annabergu - Buchholz a smluvním dopravcem Ústeckého kraje společností Autobusy Karlovy Vary 
a.s. o možném prodloužení současné autobusové linky 588 Chomutov – Hora Sv. Šebestiána do blízkého 
města Marienberg. Ústecký kraj obdržel žádost o spolupráci na tomto projektu právě od města Marienberg a 
poté od okresu Annabergu - Buchholz.
Prodloužení autobusové linky zajistí přímé propojení významných sídel Chomutova a Marienbergu s 
napojením např. na autobusovou linku do Chemnizt. Marienberg s cca 17 tis. obyvateli je oblíbeným cílem 
občanů Ústeckého kraje, kteří zde navštěvují zejména místní aquapark. Ve městě, které je od roku 2019 
umístěno na seznamu památek světového dědictví UNESCO, se nachází také mnoho pamětihodností.
Dohoda upravuje vztahy mezi objednateli veřejné dopravy na české a německé straně. Na základě této 
dohody se organizátor veřejné dopravy Zweckverband Verkehrsverbund Mittelsachsen zavazuje hradit 
Ústeckému kraji náklady na provoz linky 588 v úseku od státní hranice po Marienberg. Cenu stanovil 
dopravce na 2 €/km. Rozsah dopravy je stanoven na 5 párů spojů v pracovní dny a 4 páry spojů o víkendech. 
Dohoda upravuje provoz od 14. 6. 2020. Vzhledem k současné situace na hranicích mezi ČR a SRN je však 
vysoce pravděpodobné, že se začátek provozu mezinárodní linky 588 posune dle otevření hranic a zajištění 
plynulého provozu hraničním přechodem.
Dohoda podléhá také schválení příslušných institucí německého partnera. Na tuto dohodu navazuje uzavření 
dodatku ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou k zajištění 
dopravní obslužnosti Ústeckého kraje v oblasti Chomutovsko s dopravcem Autobusy Karlovy Vary a.s., kde 
kraj dopravci prodlouží objednávku výkonů linky 588 až do Marienbergu, ale až poté, co se touto dohodou 
německý partner zaváže výkony po svém území kraji uhradit.
Kromě způsobů úhrady nákladů na linku dohoda řeší i tarifní podmínky a lince a rozdělení tržeb, což bylo také 
předmětem vzájemných jednání. Za Ústecký kraj byla posouzením a finalizací smlouvy pověřena advokátní 
kancelář bpv Braun Partners s.r.o. se specializací na německé právo a předložený stav dohody je po jejích 
revizích.
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