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Seznam použitého zna�ení 
 
ABS Antilock Braking System – protiblokovací systém 
AETR Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezistátní silni�ní 

doprav� 
ASOR Sm�rnice o mezistátní silni�ní doprav� prost�ednictvím 

p�íležitostných autobusových linek 
ASR Anti Skid Regulation - systém regulace prokluzu kol 
CD Compact Disc- kompaktní disk 
�ESMAD BOHEMIA Sdružení automobilových dopravc� 
�R �eská republika 
DVD Digital Video Disc – technologie optických disk� 
EHP Evropský hospodá�ský prostor 
EHS Evropské hospodá�ské spole�enství 
EP Evropský parlament 
ES Evropské spole�enství 
EU Evropská unie 
INTERBUS Dohoda o mezinárodní p�íležitostné p�eprav� cestujících 

autokary a autobusy 
LCD Liquid crystal display – displej z tekutých krystal� 
oskm osobokilometr 
SOŠ st�ední odborná škola 
SOU st�ední odborné u�ilišt� 
SRN Spolková republika N�mecko 
VOŠ vyšší odborná škola 
TV televize 
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1 Úvod 
Doprava je nedílnou sou�ástí života každé spole�nosti. Svou úrovní ovliv�uje 

z nejr�zn�jších hledisek spole�enský život, zárove� se však i daná spole�enská formace 

odráží v úrovni a struktu�e dopravní soustavy. Doprava musí zajistit nejen p�epravní 

požadavky spole�nosti, ale také musí p�ízniv� p�ispívat k celkovému hospodá�skému vývoji 

a r�stu životní úrovn� obyvatelstva, na doprav� tak závisí pln�ní funkcí státu i spole�nosti. 

Hromadná osobní doprava je stále více nutná k uspokojení velkých p�epravních 

požadavk� obyvatelstva, p�i�emž její funkce bude dána vlastnostmi ve vztahu k zvládnutí 

pot�eb p�emíst�ní obyvatel, k životnímu prost�edí a k investi�ní náro�nosti dopravního 

systému. Proto je zapot�ebí zajistit její dokonalou organizaci a koordinaci technického rozvoje 

i veškeré �ídící, organiza�ní, plánovací a investi�ní �innosti. 

Nepravidelná autobusová doprava nabývá v posledních letech v Evrop� stále v�tší 

rozmach. Stále vzr�stá zájem o autobusové zájezdy na dovolenou, na studijní cesty 

nebo prohlídky m�st, protože lidé v dálkovém autobuse mohou vnímat okolí a prost�edí zcela 

jinak a mnohem intenzivn�ji než za volantem, a to vzhledem k výšce výhledu mnohem více, 

než spolucestující v osobním voze. 

Ve své diplomové práci se budu zabývat rozborem nepravidelné autobusové dopravy 

v �R. U tohoto druhu dopravy se zabývám nejen jejími technickými a technologickými 

p�edpoklady ale i ekonomickými podmínkami pro provozování nepravidelné autobusové 

dopravy. 

V dalších �ástech této diplomové práce se zabývám návrhem vlastního autobusu 

pro st�ední školu v Kop�ivnici. Tento autobus budou využívat pro p�epravu student� na r�zné 

akce po�ádané školou jako nap�íklad exkurze, lyža�ské výcviky, apod. Zárove� bude autobus 

využíván autoškolou, kde žadatelé mohou  získat �idi�ské oprávn�ní skupiny D. Dalšími 

návrhy využití autobusu je pronájem cestovní kancelá�í, možnost využití autobusu 

pro ve�ejnost a nabídka konkrétních výlet�. Na základ� t�chto návrh� provedu jejich 

ekonomické zhodnocení a zjistím pesimistický a optimistický odhad tržeb. Na tomto základ� 

p�edložím a vyhodnotím, zda se koup� autobusu škole vyplatí a zda autobus bude ziskový. 
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2 Rozbor sou�asného stavu nepravidelné 
autobusové dopravy v �R 

2.1 Charakteristika nepravidelné autobusové dopravy 
Pojem nepravidelná autobusová doprava, která je také nazývaná jako p�íležitostná 

autobusová doprava, n�kdy také zájezdová doprava, pop�ípad� doprava kyvadlová. Všechny 

vyjmenované pojmy ozna�ují v podstat� stejný druh dopravy. P�íležitostnou dopravou se 

rozumí doprava, která nevyhovuje definici linkové dopravy v�etn� zvláštní linkové dopravy 

a která se vyzna�uje zejména tím, že p�epravuje skupiny cestujících shromážd�ných z podn�tu 

zákazníka nebo samotného dopravce. 

Nepravidelná autobusová doprava osob je smluvní službou na zakázku. Nej�ast�ji se 

jedná o dopravu zájezdovou, ale také dopravu smluvní pro fyzické nebo právnické osoby 

na p�epravy pracovník�, žák�, návšt�vník�, svatebních nebo smute�ních host� zajiš�ovanou 

na základ� objednávky bu� pro cestovní kancelá�e nebo pro jakékoliv t�etí osoby. Ceny jsou 

ur�ovány smluvn� nebo� konkurence v této oblasti je silná. Postavení na trhu je prom�nlivé, 

závisí na nabídce služeb, kvalit� autobus�, nabízeném pohodlí, apod. 

Zákon �. 111/1994 Sb., o silni�ní doprav� ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a jeho 

provád�cí p�edpisy definují nepravidelnou autobusovou dopravu jako p�íležitostnou osobní 

silni�ní dopravu, která je neve�ejná osobní doprava, není linkovou osobní dopravou, 

mezinárodní kyvadlovou dopravou a ani taxislužbou. P�ijímání zakázek u tohoto druhu 

dopravy je možné výhradn� cestou objednávky p�epravní služby p�edem (písemn�, 

telefonicky, faxem, elektronicky) v sídle nebo provozovn� právnické osoby, v míst� trvalého 

pobytu provozovatele nebo v míst� podnikání u fyzické osoby. P�íležitostnou mezinárodní 

dopravu d�líme na okružní jízdu za zav�enými dve�mi, p�eprava tam, p�eprava zp�t a ostatní 

p�íležitostné dopravy, které nejsou zahrnuty u p�edchozích t�í druh�. 

Ve sm�rnici ASOR, která udává spole�ná pravidla pro mezinárodní p�epravu 

cestujících autokary a autobusy, se také hovo�í o p�íležitostné doprav�. Tato sm�rnice 

definuje p�íležitostnou dopravu jako dopravu, která nevyhovuje definici linkové dopravy, 

v�etn� zvláštní linkové dopravy a která se vyzna�uje zejména tím, že p�epravuje skupiny 

cestujících shromážd�ných z podn�tu zákazníka nebo samotného dopravce.  

V Dohod� INTERBUS o mezinárodní p�íležitostné p�eprav� cestujících autokarem 

a autobusem je definována mezistátní p�íležitostná doprava jako p�epravní služba 

uskute��ovaná mezi územím nejmén� dvou smluvních stran, která není zahrnuta pod definici 



 - 4 -  

linkové dopravy ani pod definici kyvadlové dopravy. Tato p�epravní služba m�že být 

provozována s ur�itou pravidelností, aniž by tím p�estala být p�epravní službou v p�íležitostné 

doprav�. 

2.2 Souhrnný p�ehled 
Ministerstvo dopravy sbírá statistické údaje o p�eprav� cestujících autobusovou 

dopravou v souladu se zákonem �. 89/1995 Sb., o státní statistické služb� od všech dopravc� 

provozujících vnitrostátní i mezinárodní pravidelnou i nepravidelnou autobusovou dopravu 

v �len�ní, které je uvedeno v Ro�enkách dopravy a ve �tvrtletních p�ehledech. Informace 

o nepravidelné (p�íležitostné) autobusové doprav� ministerstvo dopravy nevede. Tento druh 

dopravy, pokud je provozován pravideln� a za ú�elem zisku, podléhá pouze režimu 

živnostenského zákona, tj. k provozování takové živnosti je zapot�ebí rozhodnutí 

živnostenského ú�adu o ud�lení koncese. Není-li doprava provozována v uvedeném režimu, 

nepodléhá schvalování orgán� státní správy v�bec. 

Souhrnný p�ehled se týká nepravidelné autobusové dopravy, jak vnitrostátní ,tak 

i mezinárodní, které jsou však zahrnuty dohromady a nikoliv jednotliv�. V souhrnném 

p�ehledu se jedná o statistiky Ministerstva dopravy �R, které jsem zpracoval od roku 2002 

do roku 2008 do následující tabulky. Jednotlivými údaji souhrnného p�ehledu jsou po�et 

p�epravených osob, p�epravní výkon a pr�m�rná p�epravní vzdálenost 

 

Tab. 1.1 : Souhrnný p�ehled o nepravidelné autobusové doprav� v �R [10] 

P�epravní 
výkony Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

  Jednotky                

P�epravené 
osoby  [tis.osob] 18 664  19 237  16 607  17 726  25 714  24 980  58 054  

P�epravní 
výkon [mil.oskm] 2 299  2 707  1 918  1 844  2 362  2 145  2 054  

Pr�m�rná 
p�epravní 
vzdálenost  

[km] 123 141 116 104 92 86 36 

Zdroj: Ministerstvo dopravy �R
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Hodnoty z tabulky jsem zpracoval do následujících graf�: 

Graf po�tu p�epravovaných osob v jednotlivých letech 2002 - 2008 v �R 
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Obr. 1.1 :Vývoj po�tu p�epravených osob nepravidelné autobusové dopravy v �R 

 

Graf p�epravního výkonu v jednotlivých letech 2002 – 2008 
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Obr. 1.2 :Vývoj p�epravního výkonu nepravidelné autobusové dopravy v �R 
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Graf pr�m�rné p�epravní vzdálenosti v jednotlivých letech 2002 – 2008 
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Obr. 1.3 :Vývoj pr�m�rné p�epravní vzdáleností 

 

Nepravidelná doprava není �len�na na mezinárodní a vnitrostátní a tedy i  výpo�et 

pr�m�rné p�epravní vzdálenosti je provád�n na základ� souhrnných údaj�. Dopravci 

provozují nepravidelnou dopravu vnitrostátní i mezinárodní. Vnitrostátní nepravidelná 

doprava je mnohdy realizována na velmi krátké vzdálenosti (p�eprava d�tí na r�zné sportovní 

akce, p�eprava zam�stnanc�, výlety r�zných skupin obyvatel, apod.). T�mto údaj�m 

odpovídají velmi malé hodnoty uvedené u pr�m�rné p�epravní vzdálenosti. 

Z graf� je patrné, že p�epravní výkon z�stává ve stejných hodnotách. Pr�m�rná 

p�epravní vzdálenost klesá z nejvyšší hodnoty v roce 2002 až na nejnižší v roce 2008. Naopak 

po�et p�epravených osob rok od roku stoupá. Ze všech ukazatel� tedy plyne, že p�epravní 

výkony z�stávají stejné p�i rostoucích po�tech p�epravených osob, které jsou provád�ny 

na menší vzdálenosti. 
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2.3 Technická základna 

Technická základna tvo�í hlavní složku dopravy. Stejn� jako u kteréhokoliv jiného 

dopravního systému d�líme technickou základnu na: 

� Mobilní technickou základnu, kam pat�í dopravní prost�edky, 

� stabilní technickou základnu neboli infrastrukturu, kam spadají dopravní 

cesty, dopravní za�ízení a stavby. 

2.3.1 Mobilní technická základna 

� Dopravní prost�edky 

Dopravní prost�edky jsou pohyblivá technická za�ízení, kterými se uskute��uje 

p�eprava osob a náklad�. Každému druhu dopravy p�ísluší ur�itý druh dopravního prost�edku. 

Pro hromadnou osobní dopravu se uplat�ují autobusy, tramvaje, trolejbusy, rychlodrážní 

vozidla a vozidla metra. Dopravním prost�edkem nepravidelné autobusové dopravy je 

autobus. Autobus je nezávislé silni�ní motorové vozidlo s uzav�enou karosérií, ur�ená 

pro p�epravu více než devíti osob v�etn� obsluhy a p�íslušných zavazadel.[8] 

Autobusy lze obecn� rozd�lit podle: 

1) typu karoserie: 

a) velký autobus (obsaditelnost 23 a více míst) 

b) malý autobus (obsaditelnost 9 až 22 míst) : 

 - minibus (obsaditelnost 9 až 16 míst) 
 - midibus (obsaditelnost 17 až 22 míst) 

2) ú�elu použití: 

a) m�stský - široké (obvykle troje) dve�e pro rychlé nastupování 

a vystupování, menší po�et sedadel, v�tší prostor pro stání 

b) mezim�stský (linkový) - jedny až dvoje dve�e, dvoumístná sedadla 

umíst�ná po obou stranách interiéru 

c) dálkový (cestovní, tzv. autokar) - pohodlná nastavitelná sedadla 

s hlavovými op�rkami, prostor pro zavazadla pod úrovní podlahy, 

luxusní vybavení (klimatizace, TV, WC, lednice, apod.) 
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3) provedení: 

a) jednopodlažní  

b) dvoupodlažní - prostor pro cestující ve dvou podlažích 

c) kloubový - dvoudílná karoserie 

Více se zam��ím na dálkové autobusy používané v nepravidelné autobusové doprav�. 

Dálkové autobusy svým vybavením zabezpe�ují zvýšenou míru komfortu p�i p�eprav�. 

Pro pohodlí se používají pohodlná nastavitelná sedadla s hlavovými op�rkami, klimatizací, 

WC, televizí, lednicí, apod. Prostor pro zavazadla je pod úrovní podlahy. Vozidlo není 

za�ízeno pro p�epravu stojících cestujících. 

Na dálkové autobusy se klade velké množství r�zných požadavk�. Krom� požadavk� 

na hospodárnost, pohodlí a životnost je stále d�ležit�jší hledisko bezpe�nosti provozu, 

zejména vzhledem k tomu, že b�žný dálkový autobus p�epravuje kolem padesáti osob 

a rychlost jízdy na dálnicích je pom�rn� velmi vysoká. 

Existují zem�, kde jsou konstrukté�i vozidel jen velmi málo omezováni zákonnými 

p�edpisy. Nap�íklad v n�kterých jihoamerických státech lze provozovat t�i nebo dokonce 

�ty�nápravové autobusy s délkou kolem 14 metr�.[9] Naproti tomu výrobci v Evrop� mají 

nejr�zn�jší omezení. Nejv�tší rozm�ry samotného vozidla bývají v�tšinou 12 m délka, 2,55 m 

ší�ka a výška 4 m. Ve Švýcarsku m�že mít autobus nejv�tší ší�ku jen 2,3 metr�, naopak 

ve Švédsku m�že být autobus i delší než 12 metr�. P�es r�znorodost p�edpis� lze 

na nejb�žn�jší dálkový autobus považovat dvounápravové vozidlo dlouhé 12 m a široké 

2,5 m.[9] Výška dálkového autobusu závisí na mí�e nabízeného pohodlí. Pokud se požaduje 

velký prostor pro zavazadla a sou�asn� i vestav�né WC, tak vzr�stá výška vozidla z cca 3,2 

na 3,6 m i více. Potom se ovšem nabízí možnost využít pro cestující celou délku vozidla 

a �idi�e umístit �áste�n� pod úrove� podlahy vozidla. 

Pro zajišt�ní komfortu je d�ležitý nejen dostatek prostoru, ale také odhlu�n�ní, ú�inné 

vyh�ívání, pop�ípad� i klimatizace. B�žnou výbavou se stávají i chladni�ky, kuchy�ské kouty, 

atd. Tím vším se zvyšuje hmotnost autobusu a dosáhne se limitu, který je pro dvounápravová 

vozidla 18 tun. Pokud se zákazník nechce vzdát svých nárok� na pohodlí je nutné bu� snížit 

po�et míst pro cestující a zavazadla, anebo postavit t�ínápravový autobus s celkovou 

hmotností 22 tun. Ten pak m�že v jednopodlažním provedení spl�ovat nejnáro�n�jší 

požadavky. Lze také využít výškového limitu 4 m a v dvoupodlažním provedení p�epravovat 

asi o polovinu více cestujících. 
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Tak jako všechny ostatní druhy dopravy má i autobusová doprava oproti jiným své 

výhody, ale také své nevýhody. 

Výhody autobusové dopravy: [8] 

o Volnost pohybu, operativnost vozidel, nevázanost na trolejovém vedení, 

o dobré plošné krytí obsluhované oblasti, 

o malý rozm�r dopravních jednotek a možností využívání ve�ejné silni�ní sít� dosahuje 

autobus nejlepší využití plochy, 

o nejmenší investi�ní náklady ze všech dosud používaných dopravních prost�edk�. 

Pro dopravce odpadá nutnost investovat na stavbu dopravní cesty nebo komunikací 

a investic na pevná trak�ní za�ízení. 

Nevýhody autobusové dopravy: [8] 

o Negativní vlivy na životní prost�edí (exhalace, hluk, vibrace, prašnost), 

o pom�rn� malá kapacita omezená celkovou hmotností vozidla podle typu, 

o podléhání vliv�m ostatních vozidel silni�ního provozu, 

o menší životnost a ú�innost spalovacího motoru ve srovnání s elektrickým motorem, 

o ztráty vzniklé p�i b�hu na prázdno b�hem doby stání na k�ižovatkách. 

V následujícím textu jsou stru�n� popsány n�které typy dálkových autobus� 

v nepravidelné autobusové doprav�, které používají autobusoví dopravci v �R.  

Karosa LC 936 

Ve vozidlových parcích �eských dopravc� se v p�evážné mí�e nacházejí autobusy 

zna�ky Irisbus Iveco, d�íve Karosa. Tvo�í je dálkové autobusy �ady 900. P�edstavitelem �ady 

900 je autobus Karosa LC 936 (obr. 1.4), který vyráb�la spole�nost Karosa Vysoké Mýto 

v letech 1996 až 2001. Je to dvounápravový autobus s polosamonosnou karoserií 

a obsaditelností 49 míst. Pro cestující jsou ur�eny polohovatelné seda�ky rozmíst�né 2+2 se 

st�ední uli�kou, na vyvýšených podestách. Pod podlahou se nachází zavazadlový prostor. 

Vstup do vozu zajiš�ují dvoje jednok�ídlé výklopné dve�e. První dve�e jsou umíst�ny p�ed 

p�ední nápravou, druhé dve�e jsou za zadní nápravou a mohou být dvojího druhu.  
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Obr. 1.4: Karosa LC 936 [11] 

 

Karosa LC 956 

Dalším autobusem �ady 900 je Karosa LC 956, který vyráb�la spole�nost Karosa 

Vysoké Mýto v letech 2001 až 2006. Jedná se o nástupce vozu LC 936. 

LC 956 konstruk�n� vychází z p�edchozího modelu LC 936 s obsaditelností 51 míst. 

Jedná se o dvounápravový autobus s polosamonosnou karoserií a motorem umíst�ným 

za zadní nápravou. Polohovatelné seda�ky pro cestující jsou rozmíst�ny 2+2 se st�ední 

uli�kou a nacházejí se na vyvýšených podestách a díky tomu mohl být rozší�en zavazadlový 

prostor pod podlahou mezi nápravami na 7 m³. V pravé bo�nici jsou umíst�ny dvoje 

jednok�ídlé výklopné dve�e, první p�ed p�ední nápravou, druhé za zadní nápravou. V základní 

výbav� vozu je klimatizace a na p�ání m�že být v autobuse namontována nap�. ledni�ka 

nebo kávovar. Od roku 2003 byly vyráb�ny pouze modifikované vozy LC 956 E (obr. 1.5).  

 

 

Obr. 1.5: Karosa LC 956 E [12] 
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SOR LH 9,5, 10,5 a 12 

Východo�eská spole�nost SOR Libchavy vyrábí nejen autobusy m�stské, 

mezim�stské, ale i dálkové autobusy model� LH. SOR LH 9,5, LH 10,5 a LH 12, což jsou 

dvounápravové vozidla s polosamonosnou karoserií, která se liší délkou.  

Autobus SOR LH 9,5 je dvounápravový dvoudve�ový autobus dlouhý 9,63 m. 

Autobus má obsaditelnost 36 míst. Je vybaven mechanickou p�evodovkou ZF. Motor je 

zna�ky IVECO Tector NEF o výkonu 185 kW a emisní normou EURO IV. Na p�ání m�že být 

provedena montáž tónovaných skel, montáž dvojitého zasklení, klimatizace, video 

p�ehráva�e, DVD, LCD monitoru, kávovaru, chladni�ky, sedadla spolujezdce, atd.  

SOR LH 10,5 je dvounápravový dvoudve�ový autobus s délkou 10,78 m 

a obsaditelností 46 míst. M�že být vybaven tónovanými skly, dvojitým zasklením, 

klimatizací, video p�ehráva�e, DVD, LCD monitoru, kávovaru, chladni�ky, sedadla 

spolujezdce a atd. 

Poslední model SOR LH 12 (obr. 1.6) je dvounápravový dvoudve�ový autobus dlouhý 

11,82 m s obsaditelností 51 osob. Na p�ání m�že být provedena montáž tónovanými skly, 

dvojitým zasklením, klimatizací, video p�ehráva�em, DVD, LCD monitorem, kávovarem, 

chladni�kou, sedadlem spolujezdce, atd. 

 

 

Obr. 1.6: SOR LH 12 [13] 



 - 12 -  

Setra 315 GT-HD 

Dvounápravový autobus Setra 315 GT-HD má obsaditelnost 49 míst. Je vybaven 

klimatizací, televizí, videem, p�ehráva�em CD, rádiem, lednicí, kávovarem, satelitní navigací, 

bezpe�nostními pásy na všech sedadlech a zárove� p�i lyža�ských zájezdech m�že být 

dopln�n záv�snou bednou na lyže.  

�

Obr. 1.7: Setra 315 GT-HD [14] 

 

Bova Futura FHD12 

Mezi další zmín�né autobusy za�adíme dvounápravový autobus Bova FHD 12.370, 

který má obsaditelnost 50 míst. Tento 13,6 m dlouhý autobus je vybaven klimatizací, 

kávovarem, videem, lednicí, mobilním telefonem, WC, ABS, ASR a retardérem. 

 

Obr. 1.8: Bova FHD 12.370 [15] 

Mercedes Intouro 560 

Tento typ dvounápravového autobusu má obsaditelnost 50 míst. Je vybaven 

klimatizací, TV, DVD, videem, CD, rádiem, satelitní navigací, bezpe�nostními pásy na všech 

sedadlech a tažným za�ízením. 
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Obr. 1.9: Mercedes Intouro 560 [16] 

Scania Irizar PB 

Tento luxusní autobus získal �adu ocen�ní a cen jako nap�íklad Bus of the Season 

2007. Model Irizar je vybaven do boku vysunovatelnými seda�kami se skláp�cími op�radly 

do t�í poloh. Klimatizace se senzory umíst�nými v celém prostoru interiéru a pr�b�žn� 

monitorující teplotu a vlhkost vzduchu. Dále jsou ve výbav� WC, skláp�cí stolky, stupa�ky 

pro nohy, odkládací kapsy, individuální osv�tlení, TV, rádio, DVD, CD. Autobus je také 

vybaven t�emi monitory, na kterých cestující mohou sledovat dopravní situaci p�ed vozidlem. 

Obsaditelnost u dvounápravových model� je 53 míst, u delších t�ínápravových je až 65 míst 

(obr. 1.10). 

 

Obr. 1.10: Scania Irizar [17] 
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2.3.2 Stabilní technická základna 

� Infrastruktura 

Infrastrukturu nepravidelné autobusové dopravy �adíme do tzv. stabilní technické 

základny, kam pat�í pozemní komunikace (v extravilánu a intravilánu), objekty pozemních 

komunikací (mosty, propustky, zdi, tunely, galerie), za�ízení pozemních komunikací 

(odvod�ovací a bezpe�nostní za�ízení), vybavení pozemních komunikací (p�edevším dopravní 

zna�ky), zastávky, nástupišt�, parkovací a odstavné plochy, odpo�ívadla, �erpací stanice, 

garáže, dílny. 

Pozemní komunikace se nachází v zastav�ném území (tzv. intravilán), nebo mimo 

zastav�né území (tzv. extravilánu). Pozemní komunikace v extravilánu jsou dálnice, silnice I., 

II., III. t�ídy a ú�elové komunikace. Pozemní komunikace v intravilánu se nazývají m�stské 

(místní) komunikace, které m�žeme rozd�lit do funk�ní skupiny jako m�stská komunikace 

rychlostní, sb�rná a obslužná. 

2.4 Technologie nepravidelné autobusové dopravy 

Provozování nepravidelné autobusové dopravy mohou organizovat sami dopravci, 

v p�ípad� pobytových zájezd� pak cestovní kancelá�e, které k prodeji pobyt� zákazník�m 

mohou využívat cestovní agentury. Organizace a zajišt�ní zájezd� je problematikou tohoto 

druhu podnikání, který upravuje zákon �.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, tzv. 

živnostenský zákon jako koncesovanou živnost provozování cestovní kancelá�e. 

Dopravce obvykle zájezd neorganizuje, ale plní objednávku cestovní kancelá�e. Jeho 

povinností je však i v t�chto podmínkách dbát, aby sama p�eprava probíhala v rámci omezení 

a dodržení dob odpo�inku p�edepsané v dohod� AETR a dalších sociálních p�edpis�. 

P�i provozování vnitrostátní nebo mezistátní dopravy v �lenských státech EU, Švýcarska, 

Norska, Lichtenštejnska a Islandu se na celou dobu jízdy vztahuje na�ízení o harmonizaci 

n�kterých p�edpis� v sociální oblasti týkajících se silni�ní dopravy (Na�ízení EP a Rady (ES) 

�. 561/2006), o zm�n� na�ízení Rady (EHS) �. 3821/85 a (ES) �. 2135/98 a o zrušení na�ízení 

Rady (EHS) �. 3820/85). P�i provozování mezistátní dopravy mimo výše uvedené státy se 

na celou dobu jízdy se na dopravu vztahuje Evropská dohoda o práci osádek vozidel 

v mezinárodní silni�ní doprav� (AETR) vydána vyhláškou ministra zahrani�ních v�cí 

�. 108/1976 Sb. Na celou dobu jízdy se p�i doprav� po území �R vztahuje provád�cí vyhláška 



 - 15 -  

�. 478/2000 Sb., k zákonu o silni�ní doprav�. P�i provozování mezistátní dopravy se 

na dopravu mimo území �R vztahují národní právní p�edpisy konkrétního státu. Nepravidelná 

autobusová doprava se v mezivládních dohodách o mezinárodní doprav� rozd�luje na n�kolik 

druh�. V�tšinou se uvádí vedle pravidelné linkové dopravy jako samostatný druh autobusové 

dopravy kyvadlovou, okružní dopravu. 

Nepravidelné autobusové linky jsou podle dvoustranných dohod ur�eny pro p�epravu 

skupin cestujících. Dohody byly vytvo�eny na území státu, kde je evidován autobus, který má 

být pro p�epravu použit. Podle všech dosud uzav�ených dohod se nevyžaduje zvláštní 

povolení k provozování tzv. okružních jízd, kdy je vytvo�ená skupina p�epravována ze státu, 

kde byla vytvo�ena, po území jiných stát� beze zm�ny (nikdo nesmí natrvalo opustit autobus 

nebo do n�ho p�istoupit na území cizího státu tzv. „za zav�enými dve�mi“). Okružní jízda 

kon�í op�t na území státu, kde byla skupina vytvo�ena. 

Dalším druhem nepravidelné p�epravy je p�eprava sm�rem tam. V tomto p�ípad� je 

skupina p�epravována ze státu, kde byla vytvo�ena, na jedno místo do jiného státu a autobus 

se pak vrátí prázdný zp�t. Tato p�eprava také nevyžaduje zvláštní povolení cizích stát�. 

P�eprava sm�rem zp�t p�edstavuje zp�tnou p�epravu skupiny, která byla d�íve 

p�eprava sm�rem tam. Prázdný autobus, který jede do zahrani�í pro takovou skupinu, musí 

mít zpravidla povolení státu, na jehož území vstupuje. Povolení se vyžaduje obvykle také 

pro tzv. kyvadlové p�epravy, tj. opakované jízdy, kterými se p�epravují skupiny cestujících 

do zahrani�í, kde se st�ídají v do�asném pobytu v ur�itém míst�. 

Také v mezistátní doprav� plní dopravce požadavky cestovní kancelá�e obsažené 

ve smlouv� o p�eprav� osob. V jeho odpov�dnosti je ale dodržovat dohodu na�ízení 

o harmonizaci n�kterých p�edpis� v sociální oblasti týkajících se silni�ní dopravy (Na�ízení 

EP a Rady (ES) �. 561/2006), dohodu AETR, provád�cí vyhlášku �. 478/2000 Sb. k zákonu 

o silni�ní doprav� a nem�že se p�i jejich nedodržení odvolat na p�ání a odpov�dnost 

zákazníka (zpravidla cestovní kancelá�e). Dopravci také náleží povinnost prokázat, jakou 

formu nepravidelné dopravy v daném konkrétním p�ípad� zajiš�uje, zda její provád�ní 

odpovídá p�íslušné dvoustranné dohod� o mezinárodní silni�ní doprav� a zda se v autobuse 

nachází skupina cestujících, kte�í jsou zapsáni v seznamu, jež má �idi� u sebe. Tyto povinnosti 

nem�že dopravce p�enést na cestovní kancelá� nebo jejího zástupce, i když ten skupinu 

doprovází. 
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Pokud �asový rozvrh a zvolená trasa p�epravy odpovídají výše uvedeným podmínkám, 

m�že ji navrhnout a dopl�kové služby b�hem ní zajiš�ovat cestovní kancelá�. P�epravní 

podmínky, trasa, �asový rozvrh a zajiš�ování dopl�kových služeb b�hem p�epravy jsou tedy 

p�edm�tem dohody mezi dopravcem a organizátorem zájezdu a záleží mimo jiné také 

na druhu a vybavení autobusu. Technologie nepravidelné autobusové dopravy nezáleží 

výlu�n� na p�ání a rozhodnutí dopravce. 
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3 P�edpoklady provozování nepravidelné 
autobusové dopravy 

Jak jsem již uvedl je nepravidelná autobusová doprava osob smluvní službou 

na zakázku. Nej�ast�ji se jedná o dopravu zájezdovou zajiš�ovanou na základ� objednávky 

bu� pro cestovní kancelá�e nebo pro jakékoliv t�etí osoby. Ceny jsou ur�ovány smluvn�. Jde 

tedy o provozování p�íležitostné osobní silni�ní dopravy, jako silni�ní motorové dopravy 

pro cizí pot�eby. 

3.1 Právní úprava podnikání v silni�ní doprav� 

Silni�ní motorová doprava je živností. Toto provozování silni�ní motorové dopravy 

právn� upravuje zákon �. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, tzv. živnostenský zákon 

a zákon �. 111/1994 Sb., o silni�ní doprav� ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a jeho provád�cí 

p�edpisy. Živnostenský zákon upravuje podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad 

jejich dodržováním a zárove� vymezuje podmínky pro vznik, zm�nu a zánik živnostenského 

oprávn�ní. Tento živnostenský zákon klasifikoval silni�ní motorovou dopravu jako živnost 

koncesovanou tzn., že k provozování silni�ní motorové dopravy je t�eba získat státní 

povolení, tzv. koncesi. Od 1.7.2008 z d�vodu novelizace živnostenského zákona byly p�vodní 

t�i koncese, a to koncese pro silni�ní motorovou dopravu nákladní, silni�ní motorovou 

dopravu osobní a taxislužbu, spojeny v jednu, která nese název silni�ní motorová doprava. 

Tato koncese se �lení na 11 rozdílných druh� dopravy. Mezi kterými je i „vnitrostátní 

p�íležitostná osobní silni�ní doprava“ a „mezinárodní p�íležitostná osobní silni�ní doprava“. 

Po získání koncese pak podnikatel v doprav� musí dodržovat nejen tento obecný 

p�edpis, tj. živnostenský zákon, ale �adu dalších p�edpis� v oblasti dopravy, a� již p�edpisy 

národnímu právu nad�azené, tj. p�ímo použitelné p�edpisy ES a mezinárodní smlouvy, 

nebo národní p�edpis, tj. zákon �. 111/1994 Sb., o silni�ní doprav� ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis� a jeho provád�cí p�edpisy. Podle t�chto p�edpis� rozd�lím provozování nepravidelné 

autobusové dopravy na vnitrostátní a mezistátní. 

Jako první je vnitrostátní autobusová doprava. Vnitrostátní autobusová doprava je 

definována zákonem �. 111/1994 Sb., o silni�ní doprav� ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a jeho 

provád�cí p�edpisy. Definuje vnitrostátní autobusovou dopravu jako „dopravu, kdy výchozí 

místo, cílové místo a celá dopravní cesta leží na území jednoho státu“. 
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3.2 Provozování vnitrostátní nepravidelné autobusové dopravy 

3.2.1 Právní p�edpisy v silni�ní doprav� v �R 

Právní p�edpisy v silni�ní doprav� v �R upravují následující oblasti: 

1. Pozemní komunikace, 

2. dopravní prost�edky, 

3. bezpe�nost provozu, 

4. �ízení vozidel, 

5. podmínky provozu na pozemních komunikacích, 

6. provozování silni�ní dopravy, 

7. p�epravní �ády (sou�ást provozování silni�ní dopravy pro cizí pot�eby), 

8. silni�ní da�, 

9. pojišt�ní odpov�dnosti za škodu zp�sobenou provozem vozidla (povinné 

ru�ení), 

10. cestovní náhrady, 

11. informa�ní systémy, 

12. mezistátní dopravu, 

13. svým zp�sobem sem pat�í p�edpisy z drážní dopravy, protože zahrnují 

problematiku dotýkající se provozu na pozemních komunikacích (provoz 

trolejbus� a tramvají v rámci silni�ní hromadné dopravy). 

Zam��ím se na provozování silni�ní dopravy. 

Provozování silni�ní dopravy 

Podmínky provozování silni�ní dopravy silni�ními motorovými vozidly provád�né 

pro vlastní a cizí pot�eby za ú�elem podnikání, jakož i práva a povinnosti právnických 

a fyzických osob s tím spojené a pravomoc a p�sobnost orgán� státní správy, upravuje zákon 

�. 111/1994 Sb., zákon o silni�ní doprav� ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a jeho provád�cí 

p�edpisy. Ten je velmi d�ležitý p�edevším pro podnikatele v silni�ní doprav�. 

Zákon o silni�ní doprav�, který je ú�inný od 1.8.1994, provád�jí následující p�edpisy: 

• Vyhláška �. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silni�ní doprav�, ve 

zn�ní vyhlášek �. 55/2003 Sb. a �. 281/2007 Sb., 

• vyhláška �. 388/2000 Sb., o jízdních �ádech ve�ejné linkové osobní dopravy, 
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• na�ízení vlády �. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta 

ve ve�ejné linkové osobní doprav� a konkretizuje se zp�sob výkonu státního 

odborného dozoru v silni�ní doprav� nad financováním dopravní obslužnosti, 

• vyhláška �. 366/1999 Sb., o zp�sobu prokázání finan�ní zp�sobilosti 

dopravcem ve zn�ní vyhlášek �. 97/2001 Sb. a �. 32/2005 Sb., 

• vyhláška �. 175/2000 Sb., o p�epravním �ádu pro ve�ejnou drážní a silni�ní 

osobní dopravu, 

• vyhláška �. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silni�ní 

doprav�. 

Zákon se nevztahuje na provozování silni�ní dopravy pro soukromé pot�eby fyzické 

osoby jako nap�íklad provozovatele vozidla, �len� jeho domácnosti a jiných osob, ovšem 

za podmínky, že není provád�na za úplatu. 

3.2.2 Podmínky provozování vnitrostátní nepravidelné autobusové dopravy 

Provozovatel nepravidelné autobusové dopravy neboli p�íležitostné dopravy osob 

pro cizí pot�eby je povinen: 

� Mít koncesi nebo povolení. Pokud je provozování silni�ní dopravy živností, 

musí mít koncesi nebo povolení od dopravního ú�adu v ostatních p�ípadech, 

� mít dobrou pov�st. Dobrou pov�st má podle zákona osoba, která je 

bezúhonná podle živnostenského zákona. Dále osoba, které živnostenský ú�ad 

nezrušil v pr�b�hu posledních p�ti let na návrh dopravního ú�adu 

nebo ministerstva dopravy živnostenské oprávn�ní, neprovozovala silni�ní 

dopravu pro cizí pot�eby v pr�b�hu posledních p�ti let p�ed podáním žádosti 

neoprávn�n�, a které nebyla v pr�b�hu posledních p�ti let p�ed podáním 

žádosti zrušena koncese (z d�vod� porušování povinností uložených právními 

p�edpisy, které s provozováním silni�ní dopravy souvisejí, nebo proto, 

že neplnila podmínky stanovené v koncesi). U právnické osoby musí 

podmínku dobré pov�sti spl�ovat statutární orgán nebo jeho �len, pop�ípad� 

odpov�dný zástupce, pokud je ustanoven. U fyzické osoby musí podmínku 

dobré pov�sti spl�ovat fyzická osoba sama a též odpov�dný zástupce, je-li 

ustanoven. Dobrá pov�st se zkoumá p�t let zp�t od podání žádosti a musí trvat 

po celou dobu provozování dopravy. Dopravní ú�ad provádí prov�rku dobré 
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pov�sti dopravce nejmén� jednou za p�t let, 

� být finan�n� zp�sobilý. Finan�ní zp�sobilostí se rozumí schopnost dopravce 

finan�n� zajistit zahájení a �ádné provozování silni�ní dopravy. Tuto podmínku 

musí splnit každý dopravce hodlající na základ� koncese provozovat 

nepravidelnou autobusovou dopravu a to vnitrostátní nebo mezistátní silni�ní 

dopravu autobusy o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny. Tato zp�sobilost 

dopravce se prokazuje obchodním majetkem, objemem dostupných finan�ních 

prost�edk� a provozním kapitálem a rezervami na 12 m�síc� provozu. Výše se 

stanovuje podle po�tu vozidel v evidenci, která vychází z evidence 

nahlášených vozidel dopravního ú�adu. Zákonem je stanovena výše 

330 000 K� pro jedno vozidlo a 180 000 K� pro každé další vozidlo. Finan�ní 

zp�sobilost se prokazuje dopravnímu ú�adu v míst� sídla nebo trvalého pobytu 

žadatele. O spln�ní finan�ní zp�sobilosti vydá p�íslušný dopravní ú�ad žadateli 

písemné potvrzení. Toto potvrzení finan�ní zp�sobilosti je podmínkou vydání 

koncese k provozování dopravy. Finan�ní zp�sobilost musí trvat po celou dobu 

provozování silni�ní dopravy. Trvání finan�ní zp�sobilosti prokazuje dopravce 

p�íslušnému dopravnímu ú�adu za každý kalendá�ní rok nejpozd�ji 

do 31.�ervence roku následujícího. Podrobnosti o zp�sobu prokázání finan�ní 

zp�sobilosti, postup p�i vydávání písemného potvrzení finan�ní zp�sobilosti 

a náležitosti potvrzení finan�ní zp�sobilosti stanoví provád�cí p�edpis, 

� být odborn� zp�sobilý. Další podmínkou je odborná zp�sobilost. Tato 

podmínka se týká provozování silni�ní dopravy vozidly o celkové hmotnosti 

vyšší než 3,5 tuny, a� již vnitrostátní nebo mezistátní. Odbornou zp�sobilost 

k provozování silni�ní dopravy pro cizí pot�eby prokazuje žadatel osv�d�ením 

o odborné zp�sobilosti pro provozování dopravy, které vydá p�íslušný 

dopravní ú�ad na základ� úsp�šn� složené zkoušky z p�edm�t� stanovených 

provád�cím p�edpisem. Odbornou zp�sobilost z p�edm�t� stanovených 

provád�cím p�edpisem nahrazuje vysv�d�ení o státní nebo maturitní zkoušce 

z daného oboru, pokud výuka zajiš�uje znalosti požadované z hlediska odborné 

zp�sobilosti. Odbornou zp�sobilost, obsah a rozsah zkoušek a podrobnosti 

o skládání zkoušek odborné zp�sobilosti stanoví provád�cí p�edpis. 

U právnické osoby musí podmínku odborné zp�sobilosti spl�ovat statutární 

orgán nebo jeho �len nebo odpov�dný zástupce, pokud je ustanoven. U fyzické 
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osoby musí podmínku odborné zp�sobilosti spl�ovat fyzická osoba sama nebo 

odpov�dný zástupce, je-li ustanoven. Zkoušky skládá žadatel p�ed p�íslušným 

dopravním ú�adem v míst� trvalého pobytu žadatele. Odborná zp�sobilost se 

prokazuje zvláš� pro každý druh dopravy. Odborn� zp�sobilou k provozování 

mezinárodní silni�ní dopravy je osoba, která má krom� odborné zp�sobilosti 

prokázány i t�i roky praxe v provozování vnitrostátní silni�ní dopravy. 

Odborná zp�sobilost musí trvat po celou dobu provozování dopravy. 

Podmínku praxe v provozování silni�ní dopravy prokazuje žadatel p�edložením 

koncesní listiny, která byla vydána nejpozd�ji p�ed t�emi lety od podání žádosti 

k provozování tohoto druhu dopravy, 

� zaznamenávat do eviden�ní knihy objednávek objednávku p�epravní služby 

p�edem a zajistit, aby kopie záznamu objednávky byla umíst�na ve vozidle, 

kterým se p�eprava vykonává a aby ji �idi� na vyžádání p�edložil kontrolnímu 

orgánu, 

� uchovávat objednávky p�epravní služby po dobu p�ti let od ukon�ení 

p�epravy, 

� zajistit, aby koncese byla vystavena na viditelném míst� uvnit� vozidla 

a p�epravovaná osoba neplatila za p�epravu p�ímo �idi�i vozidla. 

D�ležitým pomocníkem pro dopravce je tachograf. Od 1.7.2006 došlo v d�sledku 

novely zákona o silni�ní doprav� k tomu, že je tuzemský dopravce povinen zajistit, aby �idi� 

vedl záznam o dob� �ízení, bezpe�nostních p�estávkách a dob� odpo�inku, což se vykládá tak, 

že bez �ádného ov��eného tachografu, jehož p�ítomnost ve vozidle musí zajistit dopravce, 

�idi� není schopen záznamy vést. 

S provozováním silni�ní dopravy pro cizí pot�eby souvisí i povinnosti, které musí 

dopravce spl�ovat podle zákona o silni�ní doprav�. 
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3.2.3 Povinnosti dopravce 

Pokud provozuje dopravce nepravidelnou autobusovou dopravu, potom provozuje 

dopravu pro cizí pot�eby. Dopravcem, jak stanoví zákon o silni�ní doprav�, je provozovatel 

dopravy, který je fyzická nebo právnická osoba provozující dopravu podle zákona o silni�ní 

doprav� a který v p�ípad�, že se jedná o tuzemského dopravce, má sídlo nebo bydlišt� v �R 

a silni�ní motorová vozidla s registra�ní zna�kou. V p�ípad�, že se jedná o zahrani�ního 

dopravce, má tato osoba sídlo nebo bydlišt� v zahrani�í a provozuje dopravu silni�ními 

motorovými vozidly s registra�ní zna�kou p�id�lenou cizím státem. 

Zákon o silni�ní doprav� rozlišuje dopravce a podnikatele v doprav�. Proto stanoví 

zvláš� povinnosti jednak pro dopravce, tj. širší okruh subjekt� provozujících dopravu, a dále 

stanoví povinnosti pro podnikatele v doprav�. Protože je každý podnikatel v doprav� též 

dopravcem, je povinen dodržovat oba druhy povinností. K povinnostem dopravce, které 

stanoví zákon o silni�ní doprav�, tak p�istupují další, tj. zp�ís�ující podmínky pro ty subjekty, 

které se silni�ní motorovou dopravou zabývají profesionáln� a mají tudíž koncesi 

pro provozování dopravy, což platí i pro provozování nepravidelné autobusové dopravy. 

Z uvedeného je patrné, že dopravcem je každý, kdo provozuje dopravu podle zákona 

o silni�ní doprav�. Ale jen dopravci, kte�í mají koncesi pro jednu z živností v doprav� jako je 

nap�íklad silni�ní motorová doprava osobní, jsou podnikateli v doprav�. Zákon o sili�ní 

doprav� rozlišuje povinnosti podnikatele v doprav� a povinnosti dopravce. Povinnosti 

dopravce je pak t�eba rozlišit na povinnosti tuzemského dopravce a povinnosti zahrani�ního 

dopravce. 

Dopravce provozující nepravidelnou autobusovou dopravu je povinen: 

� Používat v silni�ní doprav� motorové vozidlo evidované v �eské republice 

s registra�ní zna�kou �eské republiky, od jehož technické prohlídky a m��ení emisí 

neuplynula doba delší než ve lh�t� jednoho roku po zaregistrování silni�ního vozidla 

a potom pravideln� nejpozd�ji v jednoro�ních lh�tách, 

� v souladu s p�ímo použitelným p�edpisem Evropských spole�enství zajistit, aby �idi�i 

dodržovali ustanovení týkající se doby �ízení. Doby bezpe�nostních p�estávek a doby 

odpo�inku, pokud pro ur�ité kategorie vozidel provád�cí právní p�edpis nebo 

mezinárodní smlouva, která je sou�ástí právního �ádu, nestanoví v souladu s p�ímo 

použitelným p�edpisem Evropských spole�enství doby �ízení, doby bezpe�nostních 
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p�estávek a doby odpo�inku jinak, 

� zajistit, aby práce �idi�e z povolání vykonávala osoba, která se zú�astnila školení 

�idi�� z povolání a úsp�šn� absolvovala p�ezkoušení z pravidel silni�ního provozu, 

� zajistit, aby práce �idi�e z povolání vykonávala osoba, která se podrobila pravidelné 

léka�ské prohlídce a je podle této prohlídky k �ízení motorových vozidel zdravotn� 

zp�sobilá, 

� v mezistátní doprav� zajistit, aby najaté vozidlo bylo používáno pouze 

za p�edpokladu, že je najato bez �idi�e, vozidlo �ídí dopravce sám nebo jeho 

zam�stnanec. Aby ve vozidle byla p�i jeho provozu smlouva o nájmu s uvedením 

registra�ní zna�ky najatého vozidla a pracovní smlouva �idi�e, pokud není �idi� 

zárove� dopravcem, 

� vést záznam o provozu vozidla pokud provozuje silni�ní dopravu vozidly ur�enými 

k p�eprav� osob. Tento záznam je povinen uchovávat po dobu p�ti let od ukon�ení 

p�epravy. Toto ustanovení se nevztahuje na osobní vozidla používaná dopravcem 

k silni�ní doprav� pro vlastní pot�ebu. Zp�sob vedení záznamu o provozu vozidla 

stanoví provád�cí p�edpis, 

� vést záznam o dob� �ízení vozidla, bezpe�nostních p�estávkách a dob� odpo�inku 

pokud provozuje silni�ní dopravu vozidly ur�enými k p�eprav� osob, jejichž celková 

hmotnost v�etn� p�ív�su p�esahuje 3,5 tuny. Tento záznam je povinen uchovávat 

po dobu 1 roku od ukon�ení p�epravy, 

� zajistit, aby v každém vozidle byly p�i provozu tyto doklady: 

o záznam o provozu vozidla, 

o záznam o dob� �ízení vozidla a bezpe�nostních p�estávkách, 

o doklad o nákladu a vztahu dopravce k tomuto nákladu, 

� ozna�it autobusy o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny, které používá k podnikání, 

svým obchodním jménem, 

� mít stav technické základny pro silni�ní dopravu odpovídal vybaveností a rozsahem 

autobusové doprav�, 

� mít v každém vozidle používaném k podnikání byl p�i jeho provozu k dispozici 

doklad o oprávn�ní k podnikání (koncesní listina, licence), 

� aby práce �idi�e v silni�ní doprav� osob, pokud se provozuje autobusem, vykonávala 

pouze osoba bezúhonná, 

� aby doprava nesm�la být provozována po uplynutí doby uvedené ve stanovisku 

dopravního ú�adu, 
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� aby opravy vozidel (s výjimkou drobných oprav) musely být provád�ny na plochách 

k tomu ur�ených. Doklad o provád�ní údržby mimo vlastní prostory musí být 

archivován po dobu 2 let, 

� aby odstavení a dlouhodobé stání vozidel, jejichž celková hmotnost p�esahuje 

3,5 tuny, bylo zajišt�no mimo ve�ejn� p�ístupné pozemní komunikace, v prostorách 

k tomu ur�ených, 

� p�ed zahájením provozování dopravy sd�lit dopravnímu ú�adu, který vydal 

stanovisko ke koncesi, po�et vozidel, se kterými bude provozovat dopravu, jejich 

registra�ní zna�ku, typ a užitnou hmotnost a nahlásit do t�iceti dn� každou zm�nu 

v t�chto údajích. 

3.3 Provozování mezistátní nepravidelné autobusové dopravy 

Mezistátní autobusová doprava je definována zákonem �. 111/1994 Sb., o silni�ní 

doprav�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Definuje mezistátní autobusovou dopravu jako 

„dopravu p�i níž místo výchozí a místo cílové leží na území dvou r�zných stát�, 

nebo dopravu, p�i níž místo výchozí a cílové sice leží na území téhož státu, ale �ást jízdy se 

uskute�ní na území jiného státu“. 

3.3.1 Právní úprava mezistátní nepravidelné autobusové dopravy 
Pro provozování mezistátní nepravidelné autobusové dopravy ve �lenských zemích 

EU platí od 1.5.2004 i pro �R pravidla EU, na základ� kterých autobusový dopravce 

provozuje dopravu osob v rámci Evropské unie. Tato spole�ná pravidla jsou stanovena 

na�ízením o spole�ných pravidlech pro mezinárodní p�epravu cestujících autokary a autobusy 

(Na�ízení Rady (EHS) �. 684/92) a provád�cími p�edpisy, dále na�ízením, které stanoví 

podmínky pro kabotážní p�epravu uvnit� �lenského státu (Na�ízení Rady (ES) �. 12/98) 

a na�ízením ohledn� doklad� pro p�epravu cestujících autokary a autobusy (Na�ízením 

Komise (ES) �. 2121/98). Spadá sem i p�edpis o harmonizaci n�kterých p�edpis� v sociální 

oblasti týkajících se silni�ní dopravy (Na�ízení Evropského parlamentu a Rady �. 561/2006) 

a Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silni�ní doprav� (AETR). 

Z pohledu povolovacího �ízení je p�íležitostná doprava osob v rámci EU, jestliže je 

provád�na v souladu s výše uvedenými na�ízeními, zcela osvobozena od povolení. Povolovací 

�ízení v souladu s platnými dohodami i nadále platí pro t�etizemní p�epravy mimo rámec EU, 

které kon�í �i za�ínají v zemi, která není �lenem EU anebo není �lenem Dohody INTERBUS, 

nebo� tato oblast p�eprav p�edpisy EU �ešena není.  
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K provozování mezistátní nepravidelné (p�íležitostné) autobusové dopravy 

v �lenských státech EU, Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska a Islandu pot�ebuje dopravce 

licenci Spole�enství (tzv. eurolicenci) �. 684/92 o spole�ných pravidlech pro mezinárodní 

p�epravu cestujících autokary a autobusy (�l. 3a Na�ízení Rady (EHS), § 33a zákona o silni�ní 

doprav�) provozována je na podklad� jízdního listu (�l. 11 na�ízení 684/92). K provozování 

této dopravy do jiných zemí pak dopravce pot�ebuje koncesní listinu, respektive výpis 

z živnostenského rejst�íku prokazující, že je oprávn�n tuto dopravu provozovat. K provedení 

samotné p�epravy pot�ebuje stanovené kontrolní dokumenty, obvykle jízdní list a povolení, 

pop�ípad� pokud se jedná o dopravu liberalizovanou, zpravidla jen jízdní list. Kontrolní 

dokumenty upravují jednak p�íslušné bilaterální dohody uzav�ené mezi �eskou republikou a 

jednotlivými státy, jednak Dohoda o mezinárodní p�íležitostné p�eprav� cestujících autokarem 

a autobusem (INTERBUS) vyhlášená sd�lením ministerstva zahrani�ních v�cí �. 9/2003 Sb. 

mezistátních smluv v p�ípad� že se jedná o dopravu do n�kterého ze signatá�ských stát�. Tyto 

dohody rovn�ž stanoví, které p�epravy jsou liberalizovány. 

Jízdní list musí být dvojmo vypln�n p�ed jízdou. Opis z�stává u dopravce, originál 

musí být po celou dobu cesty ve vozidle. Zásadní rozdíl mezi jízdním listem EU a jízdními 

listy INTERBUS a ASOR je, že jízdní list EU nemá na zadní stran� seznam cestujících. 

Dopravce v silni�ní mezistátní doprav� podává žádost o eurolicenci u dopravního 

ú�adu p�íslušného pro vydání stanoviska ke koncesi. Dopravní ú�ad na základ� žádosti ov��í, 

zda jsou spln�ny podmínky pro provozování mezistátní silni�ní dopravy a p�íslušného po�tu 

vozidel a pokud nezjistí skute�nosti, které jsou s t�mito podmínkami v rozporu, vydá 

podnikateli v silni�ní mezistátní doprav� nejpozd�ji ve lh�t� do 15 pracovních dn� ode dne 

doru�ení žádosti originál eurolicence zn�jící na jméno dopravce. Na toto vydání se nevztahuje 

správní �ád. Krom� prvopisu eurolicence vydá dopravní ú�ad podnikateli v silni�ní 

mezinárodní doprav� tolik �íslovaných opis� eurolicence, kolik vozidel podnikatel v silni�ní 

doprav� pro provozování mezinárodní silni�ní dopravy nahlásil u dopravního ú�adu podle 

zákona �. 111/1994 Sb., o silni�ní doprav�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� § 9 odst. 4 písm. d) 

a pro které prokázal podmínku finan�ní zp�sobilosti. Náklady spojené s vydáním eurolicence 

hradí dopravce. 
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Provozování mezistátní nepravidelné autobusové dopravy je rozd�leno do dvou 

režim�: 

� Režim v rámci EU (resp. EHP a Švýcarska), 

� režim mimo EU (resp. EHP a Švýcarska). 

Platí tedy, že jiný režim pro povolování a provoz je používán se zem�mi, které jsou 

�lenskými státy EU (resp. EHP a Švýcarska) a jiný režim se pro p�epravy se státy ležící mimo 

toto uskupení. Zem� EHP jsou státy EU a Norsko, Island a Lichtenštejnsko. 

3.3.1 Nepravidelná autobusová doprava v rámci EHP a Švýcarska 
Nepravidelná doprava se podle na�ízení o spole�ných pravidlech pro mezinárodní 

p�epravu cestujících autokary a autobusy (Na�ízení Rady (EHS) �. 684/92) a provád�cími 

p�edpisy rozumí doprava, která nevyhovuje definici linkové dopravy v�etn� zvláštní linkové 

dopravy. Vyzna�uje se zejména tím, že p�epravuje skupiny cestujících shromážd�ných 

z podn�tu zákazníka nebo samotného dopravce. 

Od 1.5.2004 musí být podle výše uvedených na�ízení p�íležitostná doprava osob 

v rámci EU provád�ná pro cizí pot�ebu doprovázena následujícími doklady: 

1. Povolení Spole�enství pro mezinárodní autobusovou dopravu cestujících 

provád�nou pro cizí pot�eby (tzv. Eurolicence) – Eurolicence vydávají 

odbory dopravy Krajských ú�ad� a Eurolicenci obdrží na základ� žádosti každý 

dopravce, který je držitelem platné koncese na mezistátní silni�ní osobní 

dopravu. Každému žadateli bude krom� originálu Eurolicence vydáno tolik 

opis� na kolik autobus� dopravce prokáže finan�ní zp�sobilost. Opis 

Eurolicence je originální doklad musí být p�i mezistátní doprav� osob je 

k dispozici v každém autobuse pro p�ípadnou kontrolu, 

2. sešit jízdních list� EU - kontrolním dokladem p�i p�íležitostné p�eprav� osob 

provád�né v rámci EU je jízdní list EU. Sešit jízdních list� obsahuje 

25 jízdních list� v�etn� kopie. Jízdní list musí být �iteln� nesmazatelným 

zp�sobem vypln�n dvojmo p�ed za�átkem každé jízdy. Kopie z�stává v sídle 

podniku, originál se musí uschovat ve vozidle po celou cestu. Dopravcem 

vypln�ný list musí obsahovat alespo� informace, jako je druh dopravy, hlavní 

trasa a zapojení dopravce. 

3. povinná registrace pro ú�ely dan� z obratu v SRN a v Rakousku - 

od 1.5.2004 na území N�mecka a od 1.1.2007 na území Rakouska se 
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zda�ování dopravy osob provádí formou všeobecného da�ového �ízení 

u n�meckého �i rakouského finan�ního ú�adu p�íslušného pro �eskou 

republiku. Dopravce je povinen provést svou registraci plátce dan� u t�chto 

finan�ních ú�ad� již p�ed první p�epravou na území N�mecka �i Rakouska 

(neplatí pro podnikatele, kte�í u p�eprav osob uskute��ují výlu�n� obraty 

za které dluží da� p�íjemce pln�ní výkonu). Žádost o registraci plátce dan� si 

m�že autobusový dopravce u p�íslušných finan�ních ú�ad� zajistit bu� sám, 

nebo má možnost využít služeb Sdružení �ESMAD BOHEMIA, v rámci 

kterých se poskytuje p�ekladatelská a zprost�edkovací �innost k této 

problematice. 

4. zdan�ní p�epravy osob v mezinárodní doprav� v ostatních státech - vedle 

SRN a Rakouska je zdan�ní dopravy osob uplat�ováno i v n�kterých dalších 

�lenských a ne�lenských státech EU. Dopravce je povinen dodržovat platné 

p�edpisy v jednotlivých zemích. Pro povolovací �ízení p�eprav osob 

do zbývajících stát� je rozhodující pouze dvoustranná Dohoda o silni�ní 

doprav� a p�íslušná jednání Smíšených komisí o silni�ní doprav� s danými 

státy. 

 

Do výše uvedených �lenských stát� EHP není rovn�ž pot�eba pro mezistátní 

p�íležitostnou dopravu osob provád�nou v rámci EU žádné povolení, nebo� Lichtenštejnsko, 

Island i Norsko využívají p�edpisy EU týkající se bilaterálních, tranzitních a t�etizemních 

p�eprav v autobusové doprav� uskute��ované uvnit� EU. Ve �lenských státech EHP však není 

povolena vnitrostátní silni�ní p�epravu cestujících uvnit� daného státu (kabotáž). Vzhledem 

k tomu, že Lichtenštejnsko, Island ani Norsko nejsou �leny Dohody INTERBUS, podléhají 

p�íležitostné p�epravy osob, které na jedné stran� kon�í nebo za�ínají v zemi EHP nebo 

ve Švýcarsku, a na druhé stran� kon�í nebo za�ínají v zemi, která není �lenem EU, 

povolovacímu �ízení. Rozhodujícím dokumentem pro stanovení, zda pro takovou 

p�íležitostnou p�epravu osob je pot�eba povolení nebo nikoliv, je platná dvoustranná Dohoda, 

pop�ípad� ujednání Ministerstva dopravy �R s danou zemí. 

P�i zám�ru uskute�nit t�etizemní p�epravu osob mimo rámec EU, která na jedné stran� 

kon�í nebo za�íná v zemi EU a na druhé stran� kon�í nebo za�íná v zemi, která není �lenem 

EU, nebo není �lenem Dohody INTERBUS anebo se nejedná o Švýcarsko. Je nezbytné 

respektovat ujednání bilaterální Dohody jak se zemí kde t�etizemní p�eprava osob má za�ínat, 
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tak se zemí, kde t�etizemní p�eprava osob má kon�it, tzn. je nezbytné p�edem zjistit, zda je 

v�bec takováto p�eprava osob povolena, nebo zda o je nutné p�edem o takovéto t�etizemní 

povolení žádat, nebo zda si �R s p�íslušným státem vzájemn� taková t�etizemní povolení 

vym��uje. Povolovací �ízení v souladu s platnou Dohodou p�íslušného státu, protože tato 

oblast p�eprav osob p�edpisy EU není �ešena (pro �eské dopravce nap�íklad p�íležitostná 

p�eprava osob mezi Rakouskem a Ukrajinou, které není ani �lenem EU ani �lenem Dohody 

INTERBUS). 

3.3.2 Nepravidelná autobusová doprava mimo rámec EHP a Švýcarsko 
Se zem�mi ležícími mimo rámec EHP a Švýcarska, které nejsou ani �leny Dohody 

INTERBUS, je nadále uplat�ováno povolávací �ízení nepravidelné (p�íležitostné) dopravy 

na základ� p�íslušných bilaterálních dohod o mezistátní silni�ní doprav� v rámci dohodnutého 

kontingentu povolení. Zásadní význam pro oblast p�íležitostné dopravy má taktéž 

mnohostranná Dohoda INTERBUS, která liberalizuje n�které druhy p�íležitostné dopravy 

pro smluvní strany této dohody. 

S ostatními státy, které nejsou �leny EHP a Švýcarska, kde je p�íležitostná doprava 

zcela liberalizována, stanovují p�íslušné bilaterální dohody druhy povolení pro nepravidelnou 

dopravu mezi ob�ma státy a v rámci jednání smíšených komisí je dohodnut ur�itý kontingent 

vstupních povolení. Tyto povolení si státy každoro�n� vzájemn� vym��ují. Vstupní povolení 

jsou vym��ována i s n�kterými státy, která jsou �lenskými státy Dohody INTERBUS, která 

n�které druhy p�íležitostných doprav liberalizuje. 

Jako kontrolní dokument se krom� samotného zahrani�ního vstupního povolení 

používá jízdní list INTERBUS, s n�kterými státy doposud jízdní list podle Dohody ASOR. 

Dohoda ASOR byla podepsána v 60.letech s cílem sjednotit a upravit p�edpisy v mezistátní 

nepravidelné autobusové doprav�. Bohužel byla Dohoda uzav�ena p�ístupu nových �len�, 

ani �eská republika není smluvním státem. Z Dohody ASOR �eská republika využívá pouze 

vzory kontrolních doklad�. Nástupnickou dohodou Dohody ASOR je Dohoda INTERBUS. 

3.3.3 Dohoda INTERBUS 
INTERBUS je dohoda o mezistátní p�íležitostné p�eprav� cestujících autokary 

a autobusy. Pro ú�ely této dohody znamená pojem nepravidelná autobusová doprava dopravu 

p�íležitostnou a kyvadlovou. Mezistátní Dohoda INTERBUS z�stává pro �eskou republiku 

i nadále v platnosti ke dni 1.1.2008 pro p�epravy osob z EU do zemí: Albánie, 

Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, Moldavsko a Turecko. 



 - 29 -  

Cílem této Dohody bylo zjednodušit a sjednotit systém povolovacího �ízení 

v mezinárodní p�íležitostné p�eprav� cestujících autobusy. Dohoda INTERBUS v zájmu 

zvýšení bezpe�nosti silni�ního provozu a zkvalitn�ní ochrany životního prost�edí upravuje 

mimo jiné zvláštní p�edpisy o provozu vozidel týkající se technických parametr� autobus�. 

Krom� toho zavádí Dohoda jednotné kontrolní dokumenty (sešit jízdních list� s 25 listy), 

formulá� žádosti o neliberalizované p�epravní služby a formulá�e povolení. 

Liberalizované p�íležitostné dopravy: 

Na území jakékoliv smluvní strany jiné než té, kde je sídlo provozovatele dopravy, 

nepodléhají povolení následující p�epravní služby v p�íležitostné doprav�: 

1) Okružní jízdy se zav�enými dve�mi, tzn. služby p�i nichž je ur�itý autobus 

nebo autokar použit k p�epravování stejné skupiny cestujících po celé trase cesty 

a doveze je zp�t na místo odjezdu. Místo odjezdu je na území smluvní strany, 

kde je sídlo provozovatele dopravy, 

2) služby s jízdou tam s cestujícími a zpáte�ní jízdou prázdnou. Místo odjezdu je 

na území smluvní strany, kde je sídlo provozovatele dopravy, 

3) služby, p�i nichž jízda tam je uskute�n�na prázdná a všichni cestující nastupují 

na stejném míst� za p�edpokladu, že je spln�na jedna z následujících podmínek: 

a) cestující vytvo�í skupiny na území nesmluvní strany nebo smluvní 

strany jiné než té, kde je sídlo provozovatele dopravy nebo té, kde 

cestující nastupují a tyto skupiny byly vytvo�eny podle smlouvy 

o p�eprav� uzav�ené p�ed jejich p�íjezdem na území posledn� uvedené 

smluvní strany. Cestující jsou p�epravováni na území smluvní strany, 

kde je sídlo provozovatele dopravy, 

b) cestující byli d�íve p�epraveni stejným provozovatelem dopravy 

za okolností uvedených v odstavci 2 na území smluvní strany, kde op�t 

nastoupí a jsou p�epraveni na území smluvní strany, kde je sídlo 

provozovatele dopravy, 

c) cestující byli pozváni k cest� na území jiné smluvní strany, p�i�emž 

náklady dopravy hradí osoba, které je pozvala. Tito cestující musí tvo�it 

homogenní skupinu, která nebyla utvo�ena výhradn� z d�vod� této 

cesty a která je p�epravena na území smluvní strany, kde je sídlo 

provozovatele dopravy a povinnosti povolení dále nepodléhají, 

4) tranzitní cesty p�es území smluvní strany v souvislosti s liberalizovanými 

p�epravními službami, 
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5) cesty prázdných autobus� a autokar� použitých výhradn� pro náhradu autobusu 

nebo autokaru zni�eného nebo poškozeného p�i uskute��ování p�epravních 

služeb v rámci této Dohody. 

Všechny ostatní p�epravy, které neodpovídají výše uvedeným liberalizovaným 

p�íležitostným dopravám, podléhají povinnosti povolení a je nutné o n� žádat p�íslušné státy, 

kde cestující nastupují a vystupují a jejichž území je tranzitní. 

Provozovatel dopravy vyplní formulá� žádosti a p�iloží doklad, že žadatel je držitelem 

koncese oprav�ující k provozování silni�ní dopravy formou mezistátních p�íležitostných 

p�epravních služeb autobusem a autokarem. 
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4 Návrh využití autobusu pro pot�eby st�ední školy 
v Kop�ivnici a v podnikání na dopravním trhu 

VOŠ, SOŠ a SOU Kop�ivnice, p�ísp�vková organizace pat�ící mezi nejv�tší 

multioborové školy v �R. V rámci okresu Nový Ji�ín se jedná o nejv�tší školu. Od roku 2007 

je sou�ástí také školní autoškola, která poskytuje výuku a výcvik k získání �idi�ských 

oprávn�ní skupin B a C. Od roku 2008 škola vlastní také koncesní listinu na vnitrostátní 

nákladní dopravu nad 12 tun. V rámci Kop�ivnicka je škola jedinou, která má studenty 

ve v�ku, kdy jsou schopni provád�t autoškolu. 

S ohledem na po�ty student� škola �eší problém jak zjistit co nejlevn�jší dopravu 

na r�zná školení, sportovní akce, exkurze, výlety, apod. Externí autobusoví dopravci se stávají 

pro školu finan�n� neúnosní. Použití jiných dopravních prost�edk�, jako je vlak, zp�sobuje 

zna�né �asové zdržení p�i realizaci. Proto se zvažuje možnost mít vlastní autobus, který by 

byl využíván pro pot�eby školy, dále v autoškole pro výuku �idi�ského oprávn�ní skupiny D 

a pro externí zájezdovou dopravu. 

4.1 Exkurze po�ádané školou 

Podle informací školy se pravideln� provádí b�hem roku následující exkurze. 

1. ro�níky navšt�vují T�inecké železárny v T�inci, 2. ro�níky automobilku Tatra a 3.ro�níky 

veletrh Invex a Strojírenský veletrh v Brn�. Autobus se využívá p�i exkurzích do T�ince 

a Brna. Tyto místa exkurzí jsou znázorn�ny v map� P�ílohy1. Na tyto exkurze jezdí vždy dv� 

t�ídy a jako doprovod dva pedagogové. SOU navšt�vuje 516 student� rozd�lených do 20 t�íd, 

tj. pr�m�rn� v jedné t�íd� je 24 student� a na SOŠ studuje 517 student� ve 22 t�ídách, 

pr�m�rn� v jedné t�íd� je 22 student�. V jedné t�íd� pr�m�rn� studuje 23 student�. Pokud na 

exkurze jezdí dv� t�ídy p�edstavující 46 student� a dva pedagogové. Obvykle jeden �idi� a 

druhý jako dozor, všechny tyto osoby p�epravuje jeden autobus. 

V následujících tabulkách uvádím celkové náklady t�chto exkurzí autobusem 

externími autobusovými dopravci v roce 2008. 
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Tab. 4.1 : Celkové náklady exkurze do Brna v roce 2008 

Položky Sazba �ástka 

ujetá vzdálenost 350 km 23 K�/km  8 050,00 K� 

�ekání 5 hodin 100 K�/h 500,00 K� 

parkovné - 250,00 K� 

mýtné - 570,00 K� 

Cena p�epravy bez DPH 9 370,00 K� 

DPH 19% 1 780,30 K� 
Cena s DPH 11 150,30 K� 

 

Tab. 4.2 : Celkové náklady exkurze do T�ince v roce 2008 

Položky Sazba �ástka 

ujetá vzdálenost 130 km 23 K�/km 2 990,00 K� 

�ekání 100 K�/h 500,00 K� 

mýtné - 78,00 K� 

Cena p�epravy bez DPH 3 568,00 K� 

DPH 19% 677,92 K� 
Cena s DPH 4 245,92 K� 

 

Celkové náklady na dv� exkurze do Brna a jednu exkurzi do T�ince �iní 

po zaokrouhlení 26 547 K�. Pokud bude mít škola vlastní autobus ušet�í tím výše uvedené 

náklady za externí dopravce. 

4.2 Návrh autobusu 

Vlastní autobus bude chtít škola využívat na p�epravu student� na akce po�ádané 

školou, dále jako výcvikové vozidlo pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D v �ízení 

vozidla a zkoušky z praktické jízdy. Škola chce dále autobus nabízet cestovní kancelá�i 

pro p�epravu klient� z �R do letovisek v Chorvatsku a také nabízet jako externí dopravu 

pro ve�ejnost. Od t�chto požadavk� se bude odvíjet i výb�r autobusu. 

M�lo by se jednat o dálkový autobus, jelikož bude nabízen cestovní kancelá�i a bude 

využíván na v�tší vzdálenosti. Proto m�stský nebo mezim�stský autobus by byl nevhodný. 

Obsaditelnost autobusu musí odpovídat po�tu 46 student� a dvou pedagog�, tj. obsaditelnost 

alespo� 48 míst, protože tento po�et obvykle absolvuje exkurze konané školou. Podle zákona 

�. 247/2000 Sb., zákon o získávaní a zdokonalování odborné zp�sobilosti k �ízení motorových 
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vozidel a o zm�nách n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� musí mít výcvikové 

vozidlo pro získání �idi�ské oprávn�ní skupiny D následující parametry. Délka autobusu 

nejmén� 10 metr�, ší�ka nejmén� 2,4 metr� a jeho konstruk�ní rychlost nejmén� 80 km/h. 

Motorové vozidlo musí být vybaveno protiblokovacím brzdovým systémem a záznamovým 

za�ízením. Ur�it� musí být vybaven dvojím za�ízením (ovládáním), tj. brzdou a spojkou, 

dv�ma vn�jšími zp�tnými zrcátky, které mohou být nahrazeny dv�mi kamerami se 

zobrazením na dvou displejích pro každou kameru zvláš�. Dále výcvikové vozidlo musí mít 

sedadlo pro instruktora a pat�i�n� ozna�eno pro ostatní ú�astníky silni�ního provozu. 

Nap�íklad odnímatelnými magnetickými cedulemi s ozna�ením autoškoly. Mezi požadavky 

školy je, aby cena autobusu se pohybovala kolem 2 000 000 K�, stá�í autobusu okolo 10 let, 

po�et najetých kilometr� se pohyboval okolo 500 000 kilometr�. Autobus by m�l plnit emisní 

normy minimáln� Euro III a to vzhledem k mýtným poplatk�m, které jsou pro tyto vozidla 

nižší. 

Na základ� sou�asné nabídky ojetých autobus� jsem zjistil následující. Podle 

požadavk� na autobus jsem vybral následující autobusy Karosa LC 936, MAN Lion Coach 

RH, MAN Lion Top Coach a Renault Iliade GTX. Autobusy v cen� kolem dvou milión� 

korun spl�ují pouze normu Euro II s výjimkou autobusu MAN Lion Top Coach, který má 

Euro III. Stá�í autobus� v požadované cen� je zhruba stejné, což je požadovaných 10 let. Cena 

se pohybuje kolem požadovaných 2 000 000 K� až na autobus Karosa LC 936, který má cenu 

1 404 200 K�. Podle informací od firem, které provád�jí zástavbu druhého ovládaní 

do autobus� se toto provádí jen na autobusy Karosa a SOR. Na zahrani�ní autobusy se podle 

dostupných informací toto neprovádí. Tuto zástavbu druhého ovládání pro autobusy 

zahrani�ních zna�ek provést u zahrani�ních firem. 

V následující tabulce jsem uvedl autobusy, které spl�ují požadavky na autobusu 

pro školu. 
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Tab. 4.3 : Jednotlivé autobusy 

Autobus 

Požadavky Karosa LC 
936 

MAN Lion 
Coach RH 

353 

MAN Lion 
Top Coach 

Renault 
Iliade GTX 

dálkový autobus + + + + 

obsaditelnost 48 míst         

délka nejmén� 10 metr� + + + + 

ší�ka nejmén� 2,4 metru + + + + 

konstruk�ní rychlost  
nad 80 km/h + + + + 

vybaveno 
protiblokovacím 

za�ízením 
+ + + + 

záznamové za�ízení + + + + 

montáž druhého ovládání 
v �R + - - - 

Euro III - - + - 

po�et najetých kilometr� 380 000 km 711 000 km 570 000 km 550 000 km 

Rok výroby 1998 1999 2001 1999 

Cena s DPH 1 404 200 K� 2 304 482 K� 2 142 000 K� 2 023 000 K� 

Vysv�tlivky: + / - spl�uje / nespl�uje požadavek 

 

Po konzultaci s pracovníkem školy jsem provedl výb�r t�chto dvou autobus� Karosa 

LC 936 a MAN Lion Coach RH 353 na kterých budu provád�t i návrh využití pro pot�eby 

st�ední školy. 

Autobus zna�ky Karosa typ LC 936 (obr. 4.1) je dvounápravový, 11,32 m dlouhý, 

2,5 m široký a 3,165 m vysoký. Pohotovostní hmotnost autobusu je 12 000 kg. Pohonná 

jednotka je motor Renault MIHR 062045 s výkonem 280 kW, mechanickou desetistup�ovou 

p�evodovkou Praga 8P 120. Tento autobus je vybaven klimatizací, palubním po�íta�em, ABS, 

ASR, retardérem, dvojitými okny, tažným za�ízením, chladni�kou, rádiem, televizí, videem, 

DVD, dv�ma monitory, kávovarem a mikrovlnou troubou. Spot�eba tohoto autobusu je 

28 l/100km. 

Autobus MAN Lion Top Coach RH 353 (obr. 4.2) je dvounápravový s výkonem 

motoru 257 kW. Tento model je dlouhý 12 metr� s pohotovostní hmotností 15 000 kg. Je 

vybaven tempomatem, automatickou klimatizací, ABS, nastavitelnými a výsuvnými sedadly 
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do uli�ky, dv�mi monitory, autochladni�kou a kávovarem. Spot�eba tohoto autobusu je 

30 l/100km. 

 
Obr. 4.1: Karosa LC 936 [18] 

 

 

Obr. 4.2: MAN Lion Top Coach RH 353 [19] 

 

V následujícím textu uvádím možnosti využití autobusu školou. U každého návrhu 

využití je rozepsán o jaký návrh se jedná, kolik takový návrh p�inese a zárove� optimistický 

a pesimistický pohled neboli jaké mohou být tržby p�ípadn� výnosy. 

4.3 Autoškola pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D 

St�ední škola už provozuje autoškolu pro získání �idi�ského oprávn�ní skupin B a C, 

�ímž spl�uje všechny podmínky pro provozování autoškoly podle zákona �. 247/200 Sb., 

zákon o získávání a zdokonalování odborné zp�sobilosti k �ízení motorových vozidel 

a o zm�nách n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Proto m�že provozovat 

i autoškolu pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D, které oprav�uje k �ízení motorových 
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vozidel ur�ených pro p�epravu osob s více než 8 místy k sezení, krom� místa �idi�e 

a k tomuto motorovému vozidlu smí být p�ipojeno p�ípojné vozidlo o maximální p�ípustné 

hmotnosti nep�evyšující 750 kg. Minimální v�k žadatele je 21 let. V p�ípad� �idi�ského 

oprávn�ní skupiny D se jedná o rozši�ující výuku a výcvik. Žadatel je p�ipravován 

na rozší�ení již získaného �idi�ského oprávn�ní skupin B nebo C na �idi�ské oprávn�ní 

skupiny D. Výuka a výcvik pro �idi�ské oprávn�ní skupin B a C probíhá podle individuálního 

studijního plánu a je p�ípravou na získání p�íslušného �idi�ského oprávn�ní. Mezi n�kolik 

výjimek, které nemohou probíhat podle individuálního studijního plánu pat�í i skupina D. 

P�edm�tem výuky a výcviku žadatel� o �idi�ská oprávn�ní je získání pot�ebných 

teoretických a praktických znalostí, dovedností a návyk� k �ízení motorových vozidel 

v provozu na pozemních komunikací. Vyu�ují se p�edpisy z provozu vozidel, z ovládání 

a údržby vozidla, teorie �ízení a zásad bezpe�né jízdy a zdravotnické p�ípravy. Žadatelé jsou 

cvi�eni v �ízení vozidla, praktické údržby vozidla a zdravotnické p�ípravy. Rozsah výuky 

a výcviku k získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D uvádím v následujících tabulkách. 

Vyu�ované p�edm�ty jsou totožné pro oba rozši�ující výcviky stejný. Pro výcvik se tento 

rozsah liší. T 

Tab. 4.4 : Po�et hodin v p�edm�tech výuky �idi�ského oprávn�ní skupiny D 

(stav k roku 2009) 

P�edm�ty výuky Po�et hodin [h] 

Výuka p�edpis� o provozu vozidel 10 

Výuka o ovládání a údržb� vozidla 12 

Výuka teorie zásad bezpe�né jízdy 10 

Výuka zdravotnické p�ípravy 2 

Opakování a p�ezkoušení 4 

Celkový po�et hodin 38 
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Tab. 4.5 : Po�et hodin v p�edm�tech výcviku �idi�ského oprávn�ní skupiny D 

(stav k roku 2009) 

Skupina �idi�ského oprávn�ní R B/D R C/D 

Autocvi�išt� 0 0 
I. etapa 

Minimální provoz 4 2 

II. etapa St�ední provoz 16 8 

Praktický 
výcvik 
v �ízení 
vozidla 

III. etapa St�ední provoz 10 4 

Celkový po�et jízd 30 14 
Praktický výcvik k údržb� vozidla 8 2 

Praktický výcvik k zdravotnické p�íprav� 4 4 

Celkem 

Po�et 
hodin 

[h] 

42 20 
Vysv�tlivky : R B/D Rozší�ení �idi�ského oprávn�ní skupiny B o další  

skupinu �idi�ského oprávn�ní skupiny D 

R C/D Rozší�ení �idi�ského oprávn�ní skupiny C o další  

skupinu �idi�ského oprávn�ní skupiny D 

 

V autoškole lze p�i výuce a výcviku k získání �idi�ského oprávn�ní provozovat 

výcvikové vozidlo, které je vybaveno dvojím za�ízením schváleného provedení umož�ujícím 

ovládání spojky a provozní brzdy vozidla, pop�ípad� akcelerátoru. Tyto výcviková vozidla se 

používají k výuce žadatele k získání p�íslušné skupiny �idi�ského oprávn�ní, respektive 

v našem p�ípad� �idi�ského oprávn�ní skupiny D. Na základ� hromadné p�estavby vozidla 

obecní ú�ad obce s rozší�enou p�sobností, u kterého je vozidlo v registrováno, schválí tuto 

zástavbu v rámci zákona �. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o zm�n� zákona �. 168/1999 Sb., o pojišt�ní odpov�dnosti za škodu 

zp�sobenou provozem vozidla a o zm�n� n�kterých souvisejících zákon� (zákon o pojišt�ní 

odpov�dnosti z provozu vozidla), ve zn�ní zákona �. 307/1999 Sb. a dalším úkonem 

výcvikové vozidlo schvaluje pro jeho použití k výcviku v autoškole ú�ad p�íslušný 

pro registraci silni�ního motorového vozidla. Potom m�žeme vozidlo nazývat výcvikové. 

V �R existuje n�kolik firem, které se zabývají montáží druhého ovládání 

do výcvikových vozidel. Tyto firmy, které jsou na seznamu držitel� schválených na montáž 

druhého ovládání vozidel pro autoškoly uve�ejn�né na internetových stánkách ministerstva 

dopravy, mají osv�d�ení o schválení technické zp�sobilosti druhého ovládání vozidel 

pro pot�eby autoškol. Tuto zástavbu druhého ovládání do autobus� lze provád�t u nás jen 
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na autobusech zna�ky Karosa a SOR. Zástavba druhého ovládání u firem v �R �iní p�ibližn� 

10 000 až 15 000 K�. Druhé ovládání výcvikového vozidla je znázorn�no v P�íloze 2 až 4. 

 
Stanovení ceny kursu s výcvikovým vozidlem autobusem Karosa LC 936: 

Pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D ze skupiny B 

P�i stanovení ceny kursu pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D rozší�ením 

ze skupiny B budou vstupními informacemi následující hodnoty. Ujeté kilometry jedním 

žákem za dv� vyu�ovací hodiny trvající 1,5 hodiny je 40 km. P�i 30 hodinách praktického 

výcviku ujede 600 kilometr�. Autobus Karosa LC 936 p�i spot�eb� 28 l/100 km spot�ebuje 

156 litr� p�i cen� nafty 28,5 K�/l. Cenu nafty jsem stanovil podle zákona �. 119/1992 Sb., 

o cestovních náhradách. Po�et hodin pro p�edm�ty výuky a výcviku je uveden v tabulkách 

4.4. a 4.5. Od t�chto po�t� hodin se odvíjí náklady u�itele na teoretický a praktický výcvik. 

Zdravotní p�íprava a poplatek za záv�re�nou zkoušku je hrazen žadatelem. 

 

Tab. 4.6 : Cena kursu pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D ze skupiny B 

Položka Cena 

Náklady u�itele na teoretický výcvik 2 269 K� 

Náklady u�itele na praktický výcvik 7 645 K� 
Náklady na palivo na 1 žáka 4 788 K� 

Amortizace, energie a ostatní 800 K� 

Zisk 2 000 K� 

Cena kursu bez DPH: 17 502 K� 
DPH 19% 3 325 K� 

Poplatek za záv�re�nou zkoušku 700 K� 

CELKOVÁ CENA V�ETN� DPH: 21 527 K� 

 

Pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D ze skupiny C 

Cenu kursu pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D rozší�ením ze skupiny C bude 

obdobná jako u p�edchozí kalkulace ceny. P�i ujetí 40 kilometr� jedním žákem za dv� 

vyu�ovací hodiny trvající 1,5 hodiny. P�i 14 hodinách praktického výcviku �iní po�et ujetých 

kilometr� 320 kilometr� p�i spot�eb� autobusu Karosa LC 936 28 l/100 km �iní spot�eba 

autobusu 89,6 litr� p�i cen� 28,5 K�/l nafty. Cenu nafty jsem stanovil podle zákona 

�. 119/1992 Sb.,o cestovních náhradách. Po�et hodin pro p�edm�ty výuky a výcviku jsou 

uvedeny v tabulkách 4.4.a 4.5. Od t�chto po�t� hodin se odvíjí náklady u�itele na teoretický 
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a praktický výcvik. Zdravotní p�íprava a poplatek za záv�re�nou zkoušku je hrazena 

žadatelem. 

 

Tab. 4.7 : Cena kursu pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D ze skupiny C 

Položka Cena 

Náklady u�itele na teoretický výcvik 1 973 K� 

Náklady u�itele na praktický výcvik 4 192 K� 
Náklady na palivo na 1 žáka 2 554 K� 

Amortizace, energie a ostatní 800 K� 
Zisk 2 000 K� 

Cena kursu bez DPH: 11 519 K� 
DPH 19% 2 189 K� 

Poplatek za záv�re�nou zkoušku 700 K� 
CELKOVÁ CENA V�ETN� DPH: 14 408 K� 

 

Tyto rozši�ující výuky se liší nejen po�tem vyu�ovaných hodin, ale i cenou kursu. 

Cena kursu bude pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D ze skupiny B je 21 527 K� 

s DPH a ze skupiny C 14 408 K� s DPH. 

Nejv�tší dopravce v okrese Nový Ji�ín p�ijal za rok 2007 a rok 2008 pr�m�rn� 

20 �idi�� za rok. Tento po�et �idi�� p�epokládá p�ijmout i v letošním roce. Pokud by tito �idi�i 

m�li zájem získat �idi�ské oprávn�ní skupiny D v autoškole školy, pak by odhad po�tu 

žadatel� mohl vypadat následovn�. 

Za rok by m�la autoškola uspokojit minimáln� 5 uchaze�� pro získání �idi�ského 

oprávn�ní skupiny D ze skupiny B a 5 uchaze�� pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D 

ze skupiny C. Maximáln� 10 uchaze�� pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D ze skupiny 

B a 10 uchaze�� pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D ze skupiny C. Pro odhady 

po�ítáme s cenou kursu jako s tržbou. Pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D ze skupiny 

B je cena kursu 17 502 K� a získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D ze skupiny C stojí 

11 519 K�. 

 

Stanovení ceny kursu s výcvikovým vozidlem autobusem MAN Lion Coach RH 353: 

Pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D ze skupiny B 

Stanovení ceny kursu pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D rozší�ením 

ze skupiny B bude obdobné jako u autobusu Karosa LC 936. Žák ujede 40 kilometr� za dv� 

vyu�ovací hodiny trvající 1,5 hodiny. P�i 30 hodinách praktického výcviku je po�et ujetých 
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kilometr� 600 kilometr� p�i spot�eb� autobusu MAN Lion Coach RH 353 30 l/100 km 

spot�ebuje autobus 180 litr� p�i cen� 28,5 K�/l nafty. Cenu nafty jsem stanovil podle zákona 

�. 119/1992 Sb.,o cestovních náhradách. Po�et hodin pro p�edm�ty výuky a p�edm�ty výcviku 

jsou uvedeny v tabulkách 4.4.a 4.5. Od t�chto po�t� hodin se odvíjí náklady u�itele 

na teoretický a praktický výcvik. Zdravotní p�íprava a poplatek za záv�re�nou zkoušku je 

hrazena žadatelem. 

 

Tab. 4.8 : Cena kursu pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D ze skupiny B 

Položka Cena 

Náklady u�itele na teoretický výcvik 2 269 K� 
Náklady u�itele na praktický výcvik 7 645 K� 

Náklady na palivo na 1 žáka 5 130 K� 
Amortizace, energie a ostatní 800 K� 

Zisk 2 000 K� 

Cena kursu bez DPH: 17 844 K� 
DPH 19% 3 390 K� 

Poplatek za záv�re�nou zkoušku 700 K� 
CELKOVÁ CENA V�ETN� DPH: 21 934 K� 

 

Pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D ze skupiny C 

Kalkulace ceny kursu je obdobná jako p�edchozí. pro získání �idi�ského oprávn�ní 

skupiny D rozší�ením ze skupiny C budou vstupními hodnotami následující položky. Po�et 

kilometr�, které ujede jeden žák za 2 vyu�ovací hodiny, která trvá 1,5 h bude 40 kilometr�. 

P�i 14 hodinách praktického výcviku je po�et ujetých kilometr� 320 kilometr� p�i spot�eb� 

autobusu MAN Lion Coach RH 353 30 l/100 km spot�ebuje autobus 96 litr� p�i cen� 

28,5 K�/l nafty. Cenu nafty jsem stanovil podle zákona �. 119/1992 Sb.,o cestovních 

náhradách. Hodiny pro p�edm�ty výuky a p�edm�ty výcviku jsou uvedeny v tabulkách 4.4. 

a 4.5. Od t�chto po�t� hodin se odvíjí náklady u�itele na teoretický a praktický výcvik. 

Zdravotní p�íprava a poplatek za záv�re�nou zkoušku je hrazena žadatelem. 

 



 - 41 -  

Tab. 4.9 : Cena kursu pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D ze skupiny C 

Položka Cena 

Náklady u�itele na teoretický výcvik 1 973 K� 
Náklady u�itele na praktický výcvik 4 192 K� 

Náklady na palivo na 1 žáka 2 736 K� 
Amortizace, energie a ostatní 800 K� 

Zisk 2 000 K� 

Cena kursu bez DPH: 11 701 K� 
DPH 19% 2 223 K� 

Poplatek za záv�re�nou zkoušku 700 K� 
CELKOVÁ CENA V�ETN� DPH: 14 624 K� 

 

Cena kursu bude pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D ze skupiny B je 

21 934 K� s DPH a ze skupiny C 14 624 K� s DPH. Zdravotní p�ípravu a poplatek 

za záv�re�nou zkoušku si každý ú�astník kursu hradí sám. Jako u p�edchozího autobusu 

Karosa LC 936 jsem provedl podle po�tu p�ijatých �idi�� stejný odhad tržeb. Autoškola by 

m�la za rok uspokojit minimáln� 5 uchaze�� pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D 

ze skupiny B a 5 uchaze�� pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D ze skupiny C. 

Maximáln� 10 uchaze�� pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D ze skupiny B a 10 

uchaze�� pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D ze skupiny C. Pro odhady po�ítáme 

s cenou kursu, která je tržbou. Pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D ze skupiny B je 

cena kursu 17 844 K� a získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D ze skupiny C cenou je cena 

kursu 11 701 K�. 

4.4 Cestovní kancelá� 
Využití autobusu by bylo možné i pro cestovní kancelá�, která by pouze autobus 

využívala v �ervnu, �ervenci, srpnu a zá�í pro p�epravu svých klient� do letovisek 

v Chorvatsku. Tato p�eprava se koná takto. V pátek je odjezd z �R a p�íjezd v sobotních 

ranních hodinách do Chorvatska. Následuje povinná p�estávka pro �idi�e. Odjezd zp�t do �R 

je ve ve�erních hodinách z Chorvatska a p�íjezd do �R asi v poledne. Autobus bude využíván 

cestovní kancelá�í v pátek, sobotu a ned�li. 

Pokud by cestovní kancelá� minimáln� využívala autobus jen b�hem �ervence 

a Srpna, tj. 8 víkend�, tím by uskute�nila 8 obrat� autobusem z �R do Chorvatska a zp�t. 

Když by využívala cestovní kancelá� autobus b�hem všech t�í m�síc�, pak by to znamenalo 

16 obrat�. Za jeden uskute�n�ný obrat autobusem obdrží škola tržbu 40 000 K�. 
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4.5 Využití autobusu pro ve�ejnost 

V m�st� Kop�ivnici se nachází celkem 10 škol, a� už základních, um�leckých 

nebo mate�ských. Na tyto školy chodí stovky žák� a student�, kte�í p�edstavují potenciální 

možnost p�epravy na r�zné školní exkurze, lyža�ské zájezdy, výcviky plavání, návšt�vy kina a 

jiné mimoškolní aktivity. Autobus mohou využít jak fyzické a právnické osoby pro realizaci 

p�epravy nap�íklad na firemní školení, firemní jubilea a další. Hodn� by záviselo 

na marketingových aktivitách školy, která by informovala o tom, že má ve vlastnictví autobus 

a nabízí možnost p�epravy na požadovaná místa. Samoz�ejm� za úplatu p�edstavovanou sazbu 

za ujetý kilometr, jejímž výpo�tem se budu zabývat i v této podkapitole. Pokud by byl 

autobus použit b�hem školního roku alespo� jednou týdn� s po�tem ujetých 30 kilometr� 

ujede za m�síc minimáln� 120 kilometr�. P�i maximálním využití autobusu p�edpokládám 

60 kilometr� týdn�. Za m�síc ujede navrhovaný autobus 240 kilometr�. Navíc k t�mto 

p�edpokládaným kilometr�m m�žeme p�idat další nespecifikované využití autobusu. 

V této �ásti se zabývám jakou sazbu má škola požadovat za 1 kilometr jízdy 

autobusem Karosa LC 936 a autobusem MAN Lion Coach RH 353 p�i výkonu 

54 000 km/rok. Výpo�et vychází z jednotlivých �ástí kalkula�ního vzorce. 

Kalkula�ní vzorec pro výpo�et sazby za kilometr se skládá z následujících položek: 

1. Pohonné hmoty a maziva – zahrnují náklady na motorovou naftu, motorový 

olej, maziva spot�ebované dopravními prost�edky, 

2. P�ímý materiál – zahrnují náklady na pneumatiky, protektory, vložky, ventilky, 

nemrznoucí sm�s, konzerva�ní a speciální oleje , další provozní kapaliny 

a �istící prost�edky na �išt�ní t�chto vozidel, 

3. P�ímé mzdy – náklady na mzdu �idi�e, 

4. P�ímé odpisy – odpis autobusu, 

5. P�ímé opravy a údržba – zahrnují náklady za provedené opravy snížené 

o spot�ebu materiálu, 

6. Ostatní p�ímé náklady – zahrnuje pojišt�ní odpov�dnosti z provozu vozidla tzv. 

povinné ru�ení, havarijní pojišt�ní, silni�ní da�, mýtné poplatky, technické 

prohlídky autobus� a materiál spot�ebovaný p�ímo na autobusy jako jsou 

náhradní díly, spojovací materiál, elektromateriál, pracovní a ochranné 

pom�cky. 
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Postup výpo�tu jednotlivých položek kalkula�ního vzorce pro autobus Karosa LC 936: 

1. Pohonné hmoty a maziva - spot�eba autobusu je 28 l/100 km, cenu za litr nafty 

jsem stanovil na 28,5 K�/l podle zákona �. 119/1992 Sb., o cestovních 

náhradách. Na základ� spot�eby autobusu získáme spot�ebu na 1 ujetý km, 

která je 0,28 l/km, což odpovídá náklad�m 7,28 K�/km. Spot�ebu maziva 

získáme pomocí koeficientu, která bude 3% ze spot�eby paliva. �ástka 

za maziva bude �init 0,28 K�/km. Výpo�tem získám �ástku 7,50 K�/km, 

2. P�ímý materiál – cena jednoho pryžového plášt� �iní 12 000 K�, která má 

v pr�m�ru životnost 100 000 km. Vychází tak �ástka 0,12 K�/km p�i po�tu 6 

kol dostaneme �ástku za p�ímý materiál 0,72 K�/km, 

3. P�ímé mzdy – pokud budeme p�edpokládat m�sí�ní mzdu �idi�e 17 000 K�, 

za rok 204 000 K�. P�i výkonu 54 000 km vychází �ástka 3,78 K�/km, 

4. P�ímé odpisy - cena autobusu Karosa LC 936 je 1 180 000 K�. Autobus se 

odpisuje 5 let. Vychází tak 4,63 K�/km, 

5. P�ímé opravy a údržba – zde provedu kvalifikovaný odhad, který bude �init 

90 000 K� a m�l by pokrýt všechny opravy na ro�ní provoz autobusu. 

Vypo�tená �ástka 1,67 K�/km, 

6. Ostatní p�ímé náklady – do této položky za�adíme silni�ní da� je 10 800 K�, 

havarijní pojišt�ní a povinné ru�ení za 55 000 K�, mýtné poplatky 2 000 K� a 

další položky jako je nap�íklad technická prohlídka ve výši 8 000 K�. Podle 

t�chto položek zjistím �ástku 1,4 K�/km. 

K t�mto �ástkám p�ipo�teme ješt� zisk, který bude �init 8 %. 

 

Vypo�etl jsem, že škola má požadovat za jeden ujetý kilometr sazbu po zaokrouhlení 

22 K�/km. Položky sazby jsem uvedl v tabulce 4.10. Dále jsem vypo�ítal sazbu za hodinu 

�ekání. Tuto sazbu stanovím tak, že pokud autobus ujede v pr�m�ru 40 kilometr� za hodinu, 

pak za tuto p�epravu obdrží �ástku 800 K�. Ve výpo�tu stanovím hodnotu 20%, což je �ástka 

100 K� za 1 hodinu �ekání. 
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Tab. 4.10 : Položky sazby za 1 ujetý kilometr autobusem Karosa LC 936 

Položky sazby Jednotlivé �ástky 
pohonné hmoty a maziva 7,50 K�/km 

p�ímý materiál 0,72 K�/km 
p�ímé mzdy 3,78 K�/km 
p�ímé odpisy 4,63 K�/km 

p�ímé opravy a údržba 1,67 K�/km 
ostatní p�ímé náklady 1,40 K�/km 

celkem 19,70 K�/km 
zisk 8% 1,58 K�/km 

Sazba za 1 km 21,27 K�/km 
 

Postup výpo�tu jednotlivých položek kalkula�ního vzorce pro MAN Lion Coach RH 

353. Položky jako p�ímý materiál a p�ímé mzdy jsou shodné jakou u p�edchozího výpo�tu 

autobusu Karosa LC 936: 

1. Pohonné hmoty a maziva - spot�eba autobusu MAN Lion Coach RH 353 je 

30 l/100 km, cenu za litr nafty je stejná 28,5 K�/l a kterou jsem stanovil podle 

zákona �. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.. Spot�ebu paliva na 1 ujetý 

kilometr je 0,3 l/km, což odpovídá náklad�m 8,55 K�/km. Spot�ebu maziva 

získáme pomocí koeficientu, která bude 3% ze spot�eby paliva. �ástka 

za maziva bude �init 0,26 K�/km. Vypo�tená �ástka 8,81 K�/km, 

2. P�ímý materiál – 0,72 K�/km, 

3. P�ímé mzdy – 3,78 K�/km, 

4. P�ímé odpisy - cena autobusu MAN Lion Coach RH 353 je 1 936 539 K�. 

Autobus se odpisuje 5 let. Pokud cenu autobusu vyd�lím po�tem let po které se 

autobus odpisuje získáme výši odpisu 387 308 K�. Vychází tak 7,17 K�/km, 

5. P�ímé opravy a údržba – �ástka 100 000 K� by m�la pokrýt všechny opravy 

na ro�ní provoz autobusu. Vypo�tená �ástka 1,85 K�/km, 

6. Ostatní p�ímé náklady – mezi ostatní p�ímé náklady za�adíme havarijní 

pojišt�ní a povinné ru�ení za 78 532 K�, silni�ní da�, která �iní 16 500 K�, 

mýtné poplatky 2 000 K� a další položky jako je nap�íklad technická prohlídka 

ve výši 8 000 K�. Náklad�m odpovídá 1,80 K�/km 

K t�mto �ástkám p�ipo�teme ješt� zisk, který bude �init 8 %. 
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Tab. 4.11 : Položky sazby za 1 ujetý kilometr autobusem MAN Lion Coach RH 353 

Položky sazby Jednotlivé �ástky 
pohonné hmoty a maziva 8,81 K�/km 

p�ímý materiál 0,72 K�/km 
p�ímé mzdy 3,78 K�/km 
p�ímé odpisy 7,17 K�/km 

p�ímé opravy a údržba 1,85 K�/km 
ostatní p�ímé náklady 1,80 K�/km 

celkem 24,13 K�/km 
zisk 8% 1,93 K�/km 

Cena za 1 km 26,06 K�/km 
 

Za jeden ujetý kilometr má škola požadovat sazbu po zaokrouhlení 27 K�/km. 

Vypo�tenou sazbu s jednotlivými položkami jsme zpracoval do tabulky 4.11. Sazbu za hodinu 

�ekání stanovím tak, že pokud autobus ujede v pr�m�ru 40 kilometr� za hodinu a ve výpo�tu 

stanovím hodnotu 20% p�i nákladech za p�epravu 1 080 K�. Získáme sazbu 200 K�/hod 

za 1 hodinu �ekání. 

4.6 Nabídka možných výlet� 

V letních m�sících po�ádá škola r�zné seminá�e, které trvají n�kolik dní a ú�astní se 

jich až 200 ú�astník� ubytovaných v místním domov� mládeže. Pro ú�astníky a ubytované by 

škola mohla nabídnout tipy na výlety do zajímavých lokalit. Tyto výlety mohou být nabízeny 

i pro obyvatele Kop�ivnice a nejbližšího okolí. P�i t�chto výletech z Kop�ivnice by byl 

využíván autobus této školy. Vstupné by si ú�astníci výletu hradili sami. V p�ípad�, že celý 

výlet zaplatí firma nemusíme ohlížet na po�et cestujících v autobuse, ale v p�ípad� po�ádání 

školou by se m�la cena výletu rozd�lit mezi po�et cestujících, kte�í se ú�astní výletu. 

V následujícím textu jsem uvedl možné tipy výlet� s popisem objektu, pop�ípad� 

lokality, pevn� ujeté vzdálenosti, dobu jízdy autobusu a náklady na uskute�n�ní výletu v�etn� 

nákladu na jízdu autobusem, 5 hodinové �ekání, p�ípadného mýtného poplatku a zisku. 

 

Hrad Hukvaldy 

Hrad najdete na osam�lém protáhlém kopci nad �í�kou Ond�ejnicí asi 5 km od P�íbora 

sm�rem na jihovýchod. Podle nejnov�jších teorií historik� byl hrad postaven ve druhé 

polovin� 13. století Jind�ichem z P�íbora. Po roce 1466 se hrad stal správním sídlem biskup� 

a o sto let pozd�ji sloužil také jako kn�žské v�zení. V roce 1762 hrad zasáhl ni�ivý požár, 
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který odstartoval období chátrání a p�em�ny hradu na z�íceninu, která je v posledních letech 

znovu opravována.  

V okolí hradu m�žete navštívit obrovské ohrazené obory s da��í a mufloní zv��í. Obec 

Hukvaldy je rodišt�m skladatele Leoše Janá�ka. V obci stojí i jeho rodný d�m a každý rok se 

zde po�ádá festival Janá�kovy Hukvaldy. 

Pevn� stanovená vzdálenost autobusu: 40 km 

P�edpokládaná doba jízdy jedním sm�rem: 25 min 

Celkové náklady na uskute�n�ní výletu:  

autobus Karosa LC 936 - 1 570 K� (v�etn� DPH 1 869 K�) 

autobus MAN Lion Coach RH 353 - 1 700 K� (v�etn� DPH 2 023 K�) 

 

Radu� u Opavy 

Malý záme�ek Radu� s novogotickým štítem stojí nad rybníkem v anglickém parku 

nedaleko slezského m�sta Opavy na severní Morav�.  

St�edov�ká tvrz byla v pr�b�hu 16. století za Tvorkovských z Krava� p�estav�na 

na renesan�ní zámek. �asem zchátralý zámek byl na popud Jana Larisch-Mönnicha v letech 

1816-1822 celkov� upraven. Projekt empírové adaptace vypracoval Johann Anton Englisch. 

V období 1832 až 1947 drželi panství Blücherové z Wahlstattu, kte�í postupn� p�istav�li 

ú�ednický d�m, oranžérii, ov�ín a patrovou hradební ze�. V interiérech zámku si m�žete 

prohlédnout pohodlné bydlení za�ízené p�evážn� v minulém století. 

Pevn� stanovená vzdálenost autobusu: 120 km 

P�edpokládaná doba jízdy jedním sm�rem: 1 hod 10 min 

Celkové náklady na uskute�n�ní výletu:  

autobus Karosa LC 936 - 3 300 K� (v�etn� DPH 3 927 K�) 

autobus MAN Lion Coach RH 353 - 3 930 K� (v�etn� DPH 4 677 K�) 

 

Helfštýn 

Ve své nyn�jší podob� má hrad charakter rozsáhlé pevnostní architektury se šesti 

branami, �adou v�ží a budov se systémem val� z 18. století. Jednotlivé architektonické �ásti 

vznikaly od po�átku 14. století. Slohovou r�znorodost a velikost areálu ovlivnily nejen �asté 

p�estavby a plošné rozši�ování, ale i zám�rné zbo�ení v roce 1656. Vliv na stavební vývoj 

m�li i významní držitelé Helfštýna. Po zakladateli Fridušovi z Linavy to byli zejména páni 

z Krava�, Pernštejnové a Bruntálští z Vrbna. Od 19. století byl hrad prezentován jako 

turistický a památkov� významný objekt. V sou�asné dob� se stal p�irozeným kulturním 
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centrem regionu a známým místem mezinárodních setkání um�leckých ková�� "Hefaiston" se 

stálou expozicí. K tomu, aby se hrad Helfštýn stal sv�tov� uznávaným st�ediskem um�leckého 

ková�ství, sm��ují také soustavn� probíhající rekonstruk�ní práce. 

Pevn� stanovená vzdálenost autobusu: 130 km 

P�edpokládaná doba jízdy jedním sm�rem: 1 hod 

Celkové náklady na uskute�n�ní výletu:  

autobus Karosa LC 936 - 3 580 K� (v�etn� DPH 4 260 K�) 

autobus MAN Lion Coach RH 353 - 4 255 K� (v�etn� DPH 5 064 K�) 

 
Olomouc, Svatý Kope�ek u Olomouce 

Svatý Kope�ek je velice p�kným a oblíbeným poutním a výletním místem 

a nalezneme jej kousí�ek za Olomoucí. Stojí zde barokní poutní chrám Navštívení Panny 

Marie, který je významnou dominantou Olomoucka. Olomouc je rodišt�m malí�e Karla 

Svolinského. A ješt� jedna zajímavost na záv�r. Navštívíte-li toto místo, máte p�íležitost 

zhlédnout mnoho vzácných druhu zví�at v místní zoologické zahrad�. 

Pevn� stanovená vzdálenost autobusu: 160 km 

P�edpokládaná doba jízdy jedním sm�rem: 1 hod 20 min 

Celkové náklady na uskute�n�ní výletu:  

autobus Karosa LC 936 - 4 353 K� (v�etn� DPH 5 180 K�) 

autobus MAN Lion Coach RH 353 – 5 193 K� (v�etn� DPH 6 180 K�) 

 
Slezská Harta 

Tato p�ehrada byla vystavena teprve nedávno a je význa�ná sypanou hráz. Vodou byla 

zcela napln�na p�i povodních v roce 1997, což zabránilo v�tšímu zaplavení obcí, p�ilehlých 

k �ece Moravici. Údolí je zaplaveno v délce 17,6 km, maximální hloubka p�ehrady dosahuje 

63,6 metru a ší�ka �iní 1,75 km. P�ehrada slouží jako zdroj pitné vody pro Opavsko 

a Ostravsko. 

Pevn� stanovená vzdálenost autobusu: 190 km 

P�edpokládaná doba jízdy jedním sm�rem: 1 hod 45 min 

Celkové náklady na uskute�n�ní výletu:  

autobus Karosa LC 936 - 4 930 K� (v�etn� DPH 5 867 K�) 

autobus MAN Lion Coach RH 353 – 5 928 K� (v�etn� DPH 7 055 K�) 
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Zbrašovské aragonitové jeskyn�, Hranická propast 

P�írodní zajímavost leží v malebném údolí �eky Be�vy, v lázních Teplicích 

nad Be�vou. Jde o jedine�ný jeskynní systém evropského významu vzniklý sou�asným 

p�sobením atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek 

ve vápencích. Unikátní výzdobu tvo�í minerál aragonit, dále tzv. gejzírové stalagmity 

a kulovité sintrové povlaky p�ipomínající koblihy. Nejnižší úrovn� jeskyní jsou trvale 

zapln�ny nebezpe�ným plynem oxidem uhli�itým. Nejteplejšími jeskyn�mi v celé �eské 

republice s celoro�ní stálou teplotou 14°C byly objeveny v roce 1912 a pro ve�ejnost jsou 

zp�ístupn�ny od roku 1926. 

Nedaleko jeskyní se nachází nejhlubší propast �eské republiky "Hranická propast". 

Její suchá �ást, do níž lze voln� nahlédnout, má hloubku 69,5 metru. V zatopené �ásti je 

nejnov�jším m��ením z roku 1995 potvrzena hloubka 205 m. Celková hloubka je tedy zatím 

274,5 metru, ale dna dosud nebylo dosaženo. 

Pevn� stanovená vzdálenost autobusu: 200 km 

P�edpokládaná doba jízdy jedním sm�rem: 1 hod 55 min 

Celkové náklady na uskute�n�ní výletu:  

autobus Karosa LC 936 – 5 189 K� (v�etn� DPH 6 175 K�) 

autobus MAN Lion Coach RH 353 – 6 239 K� (v�etn� DPH 7 425 K�) 

 

Všechny navrhované výlety budou nabízeny v rámci seminá�� po�ádaných školou 

v letních m�sících. Tyto výlety se budou konat ve všední dny a to v úterý a ve �tvrtek. T�chto 

šest navrhovaných výlet� se bude pravideln� st�ídat a nabízet postupn� v po�adí Slezská 

Harta, hrad Hukvaldy, Olomouc, Helfštýn, Radu� u Opavy, Zbrašovské aragonitové jeskyn� 

a Hranická propast. Po�adí se bude pravideln� opakovat od za�átku do konce prázdnin 

po dobu seminá��, tj. 8 týdn� b�hem nichž se uskute�ní 16 výlet�. Maximální po�et ú�astník� 

musí odpovídat obsazení autobusu, do kterého zapo�ítáme i místo pro �idi�e, p�ípadn� 

pro pr�vodkyni.  

Podle výše uvedeného po�adí budou organizovány t�i výlety na Slezskou Hartu, hrad 

Hukvaldy, Helfštýn a do Olomouce, dva výlety do Radu�e u Opavy a Zbrašovských 

aragonitových jeskyní a Hranické propasti. Mapa míst výlet� je uvedena v P�íloze 1. 
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5 Vyhodnocení návrhu z hlediska provozn� 
ekonomického 

5.1 Vyhodnocení využití autobusu Karosa LC 936 

V následujícím textu jsem uvedl všechny možnosti využití s kalkulací tržeb. Možnosti 

využití jsou rozd�leny na pesimistický a optimistický odhad. 

Pesimistický odhad 

Autoškola 

5 žadatel� - získání �idi�ského 

oprávn�ní skupiny D ze skupiny B 

5 x 17 502 = 87 510 K� 

5 žadatel� - pro získání �idi�ského 

oprávn�ní skupiny D ze skupiny C 

5 x 11 519 = 57 595 K� 

Celkem 145 105 K� 

Cestovní kancelá� 

m�síc �ervenec a srpen 8 obrat� 

1 obrat po 40 000 K� 

8 obrat� x 40 000 K� = 320 000 K� 

Využití autobusu pro ve�ejnost 

120 kilometr� za m�síc 

1 440 kilometr� za rok p�i sazb� 22 K�/km 

1 440 x 22 = 31 680 K� 

Nabídka možných výlet� 

t�i výlety - Slezská Harta, hrad Hukvaldy, Helfštýn a Olomouc 

dva výlety - Radu� u Opavy, Zbrašovské aragonitové jeskyn� a Hranická propast. 

3 x 4 930 + 3 x 1 570 + 3 x 3 580 + 3 x 4 353 + 2 x 3 300 + 2 x 5 189 = 60 277 K� 

Optimistický odhad 

 
10 žadatel� - získání �idi�ského 

oprávn�ní skupiny D ze skupiny B 

10 x 17 502 = 175 020 K� 

10 žadatel� - pro získání �idi�ského 

oprávn�ní skupiny D ze skupiny C 

10 x 11 519 = 115 190 K� 

Celkem 290 210 K� 

 
m�síc �ervenec až zá�í 16 obrat� 

1 obrat po 40 000 K� 

16 obrat� x 40 000 K� = 640 000 K� 

 

240 kilometr� za m�síc 

2 880 kilometr� za rok p�i sazb� 22 K�/km 

2 880 x 22 = 63 360 K� 
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Náklady na uskute�n�né p�epravy 

Tvo�í je dv� exkurze do Brna a jednu do T�ince a náklady �iní 26 547 K�. 

Celkem  583 609 K� 
 

Jednotlivá využití autobusu Karosa LC 936 p�inesou s pesimistickou p�edpov�dí tržby 

572 797 K� a p�i optimistické p�edpov�di tržby 1 064 057 K�. Pesimistický odhad autoškoly 

je 142 460 K�, �ímž uspokojí 10 žadatel� o získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D. 

Od cestovní kancelá�e získáme 320 000 K� pro kterou vykonáme autobusem 8 obrat� 

do Chorvatska. Odhadem využití autobusu pro ve�ejnost obdržíme tržbu 28 800 K�. Nabídka 

možných výlet� a náklady na uskute�n�né p�epravy jsou stejné pro pesimistický 

a optimistický odhad, �ímž odpovídají �ástkám 60 277 K� respektive 26 547 K�.  

Optimistický odhad autoškoly je 284 920 K�, který uspokojí 20 žadatel� pro získání 

�idi�ského oprávn�ní skupiny D. Dále tržbu 640 000 K� od cestovní kancelá�e a 57 600 K� 

od využití autobusu pro ve�ejnost. Nabídka možných výlet� a náklady na uskute�n�né 

p�epravy jsou stejné jako u pesimistického odhadu. 

P�edpokládám, že podle pesimistického a optimistického odhadu zjistím, 

že skute�nosti bude odpovídat aritmetický pr�m�r, který bude �init 832 002 K�. M�sí�ní tržby 

odpovídají �ástce 69 334 K�. 

5.2 Vyhodnocení využití autobusu MAN Lion Coach RH 353 

V následujícím textu jsem vypo�etl podobn� jako u autobusu Karosa LC 936 všechny 

možnosti využití s kalkulací tržeb. Možnosti využití jsou rozd�leny na pesimistický 

a optimistický odhad. 

Pesimistický odhad 

Autoškola 

5 žadatel� - získání �idi�ského 

oprávn�ní skupiny D ze skupiny B 

5 x 17 844 = 89 220 K� 

5 žadatel� - pro získání �idi�ského 

oprávn�ní skupiny D ze skupiny C 

 
Celkem 1 080 394 K� 

 

Optimistický odhad 

 
10 žadatel� - získání �idi�ského 

oprávn�ní skupiny D ze skupiny B 

10 x 17 844 = 178 440 K� 

10 žadatel� - pro získání �idi�ského 

oprávn�ní skupiny D ze skupiny C 
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5 x 11 701 = 58 505 K� 

Celkem 147 725 K� 

Cestovní kancelá� 

m�síc �ervenec a srpen 8 obrat� 

1 obrat po 40 000 K� 

8 obrat� x 40 000 K� = 320 000 K� 

Využití autobusu pro ve�ejnost 

120 kilometr� za m�síc 

1 440 kilometr� za rok p�i sazb� 27 K�/km 

1 440 x 27 = 38 880 K� 

Nabídka možných výlet� 

t�i výlety - Slezská Harta, hrad Hukvaldy, Helfštýn a Olomouc 

dva výlety - Radu� u Opavy, Zbrašovské aragonitové jeskyn� a Hranická propast. 

3 x 5 928 + 3 x 1 700 + 3 x 4 255 + 3 x 5 193 + 2 x 3 930 + 2 x 6 239 = 71 566 K� 

Náklady na uskute�n�né p�epravy 

Tvo�í je dv� exkurze do Brna a jednu do T�ince a náklady �iní 26 547 K�. 

Celkem  604 718 K� 
 

Optimistický odhad cestovní kancelá�e je 640 000 K� a 77 760 K� od využití autobusu 

pro ve�ejnost. Autoškolou obdržíme tržbu 295 450 K�, který uspokojí 20 žadatel� pro získání 

�idi�ského oprávn�ní skupiny D. Nabídka možných výlet� a náklady na uskute�n�né p�epravy 

jsou stejné pro pesimistický a optimistický odhad a p�inese 71 566 K� respektive 26 547 K�. 

Optimistickou p�edpov�dí jsem dosáhl tržby 1 109 117 K�. 

Využití autobusu MAN Lion Coach RH 353 p�i pesimistické p�edpov�di jsem zjistil 

tržbu 602 452 K�. P�i pesimistickém odhadu autoškoly p�inese 147 725 K�, �ímž uspokojí 

10 žadatel� o získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D. Od cestovní kancelá� získáme 320 000 

K� pro kterou vykonáme autobusem 8 obrat� do Chorvatska. Odhadem využití autobusu 

pro ve�ejnost získáme 38 880 K�. Nabídka možných výlet� a náklady na uskute�n�né 

p�epravy jsou stejné jako u pesimistického odhadu. 

 
Celkem 1 111 323 K� 

 

10 x 11 701 = 117 010 K� 

Celkem 295 450 K� 

 
m�síc �ervenec až zá�í 16 obrat� 

1 obrat po 40 000 K� 

16 obrat� x 40 000 K� = 640 000 K� 

 

240 kilometr� za m�síc 

2 880 kilometr� za rok p�i sazb� 27 K�/km 

2 880 x 27 = 77 760 K� 
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Podle pesimistického a optimistického odhadu p�edpokládám, že skute�nosti bude 

odpovídat aritmetický pr�m�r, který je 858 021 K�. M�sí�ní tržby odpovídají �ástce 71 502 

K�. 

Do následující tabulky jsem uvedl všechny možnosti využití obou autobus� s ro�ní 

kalkulací tržeb, celkové tržby a aritmetický pr�m�r tržeb.  

Tab. 5.1 : Možnosti využití obou autobus� 

Autobus Karosa LC 936 MAN Lion Coach RH 353 

Možnosti využití Pesimistický 
odhad 

Optimistický 
odhad 

Pesimistický 
odhad 

Optimistický 
odhad 

Autoškola 145 105 K� 290 210 K� 147 725 K� 295 450 K� 
Cestovní kancelá� 320 000 K� 640 000 K� 320 000 K� 640 000 K� 

Využití autobusu pro 
ve�ejnost 31 680 K� 63 360 K� 38 880 K� 77 760 K� 

Nabídka výlet� 60 277 K� 71 566 K� 

Náklady na 
uskute�n�né p�epravy 26 547 K� 26 547 K� 

Celkem 583 609 K� 1 080 394 K� 604 718 K� 1 111 323 K� 
Aritmetický pr�m�r 832 002 K� 858 021 K� 

 

5.3 Investi�ní náklady na autobusy 

Investi�ní náklady autobusu Karosa LC 936, které jsem zpracoval do tabulky budou 

následující: 

Tab. 5.2 : Investi�ní náklady Karosa LC 936 

Položka Cena 
autobus - Karosa LC 936 1 404 200 K� 

zástavba druhého ovládání 15 000 K� 
cedule ozna�ující autobus výcvikovým 

vozidlem autoškoly 10 000 K� 

Celkem  1 429 200 K� 
 
Investi�ní náklady autobusu MAN Lion Coach RH 353 tvo�í jenom kupní cena , která 

�iní 2 304 482 K� s DPH. Další náklady budou pot�eba na zástavbu druhého ovládání, které 

musí být provedeno v zahrani�í. Bohužel jsem nezjistil zahrani�ní firmu, která uvádí zástavbu 

druhého ovládání a tudíž neznám cenu za tuto úpravu autobusu. 
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5.4 Pojišt�ní autobus� 

Pojišt�ní vozidla se obvykle rozd�luje na povinné a nepovinné. Povinné pojišt�ní je 

pojišt�ní odpov�dnosti za škody zp�sobené provozem vozidla, tzv. povinné ru�ení. 

Mezi nepovinná pojišt�ní �adíme havarijní pojišt�ní, pojišt�ní na odcizení vozidla, pojišt�ní 

skel, zavazadel, pojišt�ní cestujících a další. 

Vybral jsem nabídku havarijního pojišt�ní Allrisk s povinným ru�ením na autobus 

Karosa LC 936. Zvolil jsem produkt u �eské pojiš�ovny s 5% spoluú�astí, která �iní ro�n� 

50 553 K�. Stejný produkt od �eské pojiš�ovny s 5% spoluú�astí jsem zvolil i u autobusu 

MAN Lion Coach RH 353 s ro�ním nákladem 78 532 K�. 

5.5 Silni�ní da� autobus� 

P�edm�tem silni�ní dan� jsou silni�ní motorová vozidla a jejich p�ípojná vozidla 

registrovaná a provozovaná v �eské republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné 

samostatné výd�le�né �innosti nebo jsou používána v p�ímé souvislosti s podnikáním anebo 

k �innostem, z nichž plynoucí p�íjmy jsou p�edm�tem dan� z p�íjm� u subjekt� nezaložených 

za ú�elem podnikání. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou p�edm�tem dan� 

vozidla s nejv�tší povolenou hmotností nad 3,5 tuny ur�ená výlu�n� k p�eprav� náklad� 

a registrovaná v �eské republice. Základem dan� u autobus� je nejv�tší povolená hmotnost 

v tunách a po�et náprav. 

Autobus Karosa LC 936 je dvounápravové vozidlo o hmotnosti 12 tun. T�mto 

parametr�m odpovídá sazba dan� 10 800 K�. Autobus MAN Lion Coach RH 353 je 

dvounápravové vozidlo o hmotnosti 15 tun, kterému odpovídá sazba 16 500 K�. Da�ové 

p�iznání se podává do 31. ledna kalendá�ního roku následujícího po uplynutí zda�ovacího 

období bez ohledu na to, jestli mu da�ové p�iznání zpracovává da�ový poradce nebo ne. 

Záloha na da� se platí �tvrtletn� a to 15.4., 15.7., 15.10. a 15.12. U autobusu Karosa LC 936 

bude �tvrtletní záloha na da� �init  2 700 K� a u autobusu MAN Lion Coach RH 353 je 

4 125 K�. 

5.6 Celkové ro�ní provozní náklady autobus� 

Tyto celkové náklady se týkají všech náklad� souvisejících s výkonem autobusu 

za rok, který jsou spojeny s využitím školy. Všechny náklady jsou vypo�teny pro výkony 

autobus� 54 000 kilometr� za rok krom� nákladu na pohonné hmoty, které jsou ode�teny 
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od kilometrického výkonu pro cestovní kancelá�. Tyto náklady získáme pomocí kalkula�ního 

vzorce. Vycházím z kalkula�ního vzorce uvedeným na stran� 42. 
 

Postup výpo�tu celkových provozních ro�ních náklad� pro autobus Karosa LC 936: 

1. Pohonné hmoty a maziva - náklady na pohonné hmoty a maziva p�i �ástce 

7,50 K�/km p�i výkonu 22 000 km vychází �ástka 165 000 K�, 

2. P�ímý materiál - vypo�tená �ástka za p�ímý materiál je 0,72 K�/km p�i výkonu 

54 000 km odpovídá 38 880 K�, 

3. P�ímé mzdy - p�i m�sí�ní mzd� �idi�e 17 000 K� vychází za rok 204 000 K�, 

4. P�ímé odpisy - cena autobusu Karosa LC 936 je 1 180 000 K� p�i odpisování 

5 let vychází ro�ní odpis 236 000 K�, 

5. P�ímé opravy a údržba - odpovídají �ástce 90 000 K� za rok, 

6. Ostatní p�ímé náklady - do této položky za�adíme silni�ní da�, která �iní 

10 800 K�, havarijní pojišt�ní a povinné ru�ení za 55 000 K�, mýtné poplatky 

2 000 K� a další položky jako je nap�íklad technická prohlídka ve výši 

8 000 K�. Celkové ro�ní náklady jsou 75 800 K�. 

 

Výpo�tem všech položek kalkula�ního vzorce jsem zjistil, že ro�ní provozní náklady 

autobusu �iní 809 680 K�. M�sí�ní náklady na autobus Karosa LC 936 jsou 67 474 K�. 

Výpo�et celkových ro�ních provozních náklad� autobusu MAN Lion Coach RH 353. 

P�ímý materiál, p�ímé mzdy jsou stejné jako u autobusu Karosa LC 936: 

1. Pohonné hmoty a maziva - p�i výkonu 22 000 km a sazb� 8,81 K�/km jsou 

náklady 193 820 K�, 

2. P�ímý materiál - hodnota 0,72 K�/km p�i výkonu 54 000 km což odpovídá 

náklad�m 38 880 K�, 

3. P�ímé mzdy - m�sí�ní mzda �idi�e 17 000, za rok 204 000 K�, 

4. P�ímé odpisy – autobus se odpisuje 5let, cena autobusu MAN Lion Coach RH 

353 je 1 936 539 K�. Ro�ní odpis je 387 308 K�, 

5. P�ímé opravy a údržba - zde provedu kvalifikovaný odhad, který bude �init 

�ástka 100 000 K� a m�l by pokrýt všechny opravy na ro�ní provoz autobusu, 

6. Ostatní p�ímé náklady - do položky ostatní p�ímé náklady za�adíme silni�ní 

da�, která �iní 16 500 K�, havarijní pojišt�ní a povinné ru�ení za 78 532 K�, 

mýtné poplatky 2 000 K� a další položky jako je nap�íklad technická prohlídka 



 - 55 -  

ve výši 8 000 K�. Se�tením všech položek vypo�teme ro�ní náklady 

106 500 K�. 

 

Kalkula�ním vzorcem jsem zjistil, že ro�ní provozní náklady autobusu odpovídají 

�ástce 1 030 508 K�. M�sí�ní náklady na autobus �iní 85 876 K�. 

Celkové ro�ní provozní náklady autobusu Karosa LC 936 a autobusu MAN Lion 

Coach RH 353 jsem zpracoval do následující tabulky. 

Tab. 5.3 : Celkové ro�ní provozní náklady autobus� 

Autobus Karosa LC 
936 

MAN Lion 
Coach RH 

353 
Položky kalkula�ního 

vzorce Náklady  [K�/rok]  

Pohonné hmoty a 
maziva 165 000 193 820 

P�ímý materiál 38 880 38 880 
P�ímé mzdy 204 000 204 000 
P�ímé odpisy 236 000 387 308 

P�ímé opravy a údržba 90 000 100 000 
Ostatní p�ímé náklady 75 800 106 500 

Provozní náklady 809 680 1 030 508 

 

Pr�b�h ro�ních tržeb a ro�ních provozních náklad� obou autobus� jsem zanesl 

do dynamického modelu (obr. 5.1). Celkové ro�ní provozní náklady jsou dány sou�tem 

fixních náklad�, které jsou konstantní vzhledem ke kilometrickému výkonu a variabilních 

náklad�, které se m�ní lineárn� v závislosti na kilometrickém výkonu. Fixním náklad�m 

do nichž pat�í p�ímá mzdy, p�ímé odpisy, p�ímé opravy a údržba, ostatní p�ímé náklady. 

U autobusu Karosa LC 936 jsou fixní náklady 605 800 K� a u autobusu MAN Lion Coach 

RH 353 jsou 797 808 K�. Variabilními náklady jsou pohonné hmoty a maziva, p�ímý 

materiál. Celkové ro�ní tržby jsou taktéž lineárn� závislé na kilometrickém výkonu. V tabulce 

5.4 jsem uvedl vypo�tené tržby a náklady závislé na kilometrickém výkonu. S použitím 

hodnot z tabulky 5.4. 
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Tab. 5.4 : Celkové ro�ní tržby a provozní náklady obou autobus� 

Autobus Karosa LC 936 MAN Lion Coach RH 353 

Dopravní 
výkon 

[km/rok] 

Tržby 
[K�/rok] 

Provozní 
náklady 
[K�/rok] 

Tržby 
[K�/rok] 

Provozní 
náklady 
[K�/rok] 

0   0   605 800   0   797 808   
10 000   154 074   643 556   158 900   840 901   
20 000   308 149   681 311   317 800   883 993   
30 000   462 223   719 067   476 700   927 086   
40 000   616 298   756 822   635 600   970 178   
50 000   770 372   794 578   794 500   1 013 271   
54 000   832 002   809 680   858 021   1 030 508   
60 000   924 447   832 333   953 400   1 056 364   
70 000   1 078 521   870 089   1 112 300   1 099 456   
80 000   1 232 596   907 844   1 271 200   1 142 549   
90 000   1 386 670   945 600   1 430 100   1 185 641   

100 000   1 540 744   983 356   1 589 000   1 228 734   

 

Dynamický model obou autobus� : 
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Obr. 5.1 :Dynamický model využití autobusu 
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V modelu jsem vyzna�il mezní kilometrický výkon od kterého jsou oba autobusy 

ziskové. Z modelu jsem vy�etl, že mezní kilometrický výkon pro autobus Karosa LC 936 je 

52 000 km a pro autobus MAN Lion Coach RH 353 je mezní kilometrický výkon 69 000 km. 

 

5.7 Porovnání tržeb a provozních náklad� autobusu 

Porovnáním využitím autobusu Karosa LC 936, ze kterého získáme tržby 832 002 K� 

za rok a porovnáním s ro�ními provozními náklady, které jsou 809 680 K� jsem zjistil, že 

rozdíl mezi t�mito �ástkami tvo�í zisk, který �iní 22 372 K� za rok. 

U autobusu MAN Lion Coach RH 353 se kterým získáme tržby 858 021 K� za rok 

a porovnáním s ro�ními provoznímu náklady, které jsou 1 030 508 K� jsem zjistil, že rozdíl 

mezi t�mito �ástkami je ztráta, který �iní 172 487 K� za rok. 

Podle zjišt�ného zisku bych koupi autobusu Karosa LC 936 p�i stanovených 

možnostech využití doporu�il. Druhý autobus MAN Lion Coach RH 353 je ztrátový a proto 

nedoporu�uji jeho koupi. Jelikož škola je p�ísp�vkovou organizací a pokud chce provést 

koupi autobusu, musí být vždy v zisku nebo alespo� ve stejných výdajových a p�íjmových 

položkách. Škola pokud chce vlastnit autobus musí zažádat u krajského ú�adu o dataci. 
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6 Záv�r 

Jedním z cíl� diplomové práce bylo zhodnotit stav nepravidelné autobusové dopravy 

v �R. Nejprve jsem zpracoval veškeré dostupné údaje ministerstva dopravy, které poskytuje 

ze zákona o nepravidelné autobusové doprav�. Pak jsem popsal všechny technické prost�edky, 

které souvisejí s nepravidelnou autobusovou dopravou. Zam��il jsem se na dálkový autobus, 

který je zpravidla nej�ast�ji používaný a objevuje se ve vozidlových parcích �eských 

dopravc� provozující nepravidelnou autobusovou dopravu. Popsal jsem jak probíhá 

technologie nepravidelné autobusové dopravy a jaké povinnosti z toho vyplývají pro �eské 

dopravce. Zam��il jsem se také na podmínky provozování nepravidelné autobusové dopravy, 

které jsem rozd�lil na provozování vnitrostátní a mezistátní.  

Na základ� statistických údaj� ministerstva dopravy jsem zjistil následující údaje. 

Nepravidelnou autobusovou dopravu využívá podle statistik rok od roku více cestujících, kte�í 

vykonávají tuto p�epravu na kratší p�epravní vzdálenosti a tím se snižuje každý rok i výkon 

nepravidelné autobusové dopravy. Vozidlový park �eských dopravc� tvo�í obvykle autobusy 

s obsaditelností alespo� 48 míst a více, tedy velký autobus. Tento park je tvo�en nej�ast�ji 

autobusy Karosa, p�edevším typy LC 936 a LC 956, ale i staršími typy sedmi�kové �ady LC. 

Dalšími autobusy pom�rn� hodn� zastoupenými ve vozidlových parcích jsou autobusy SOR a 

Bova. Mén� �astými autobusy Mercedes, Setra a Scania. P�edevším autobus Scania Irizar 

p�edstavuje absolutní špi�ku mezi dálkovými autobusy, což dokazuje �ada ocen�ní. 

Vnitrostátní provozování nepravidelné autobusové dopravy upravuje zákon �. 111/1994 Sb., 

zákon o silni�ní doprav� ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a jeho provád�cí p�edpisy. Tento zákon 

ukládá podmínky, za kterých dopravce m�že provozovat nepravidelnou autobusovou dopravu. 

Mezistátní provozování je rozd�leno do dvou režim�. Režim v rámci EU (resp. EHP a 

Švýcarsko) a režim mimo rámec EU (resp. EHP a Švýcarska). V obou t�chto režimech se 

p�eprava uskute��uje odlišn� a používají se i odlišné dokumenty doprovázející p�epravu. 

Dalším cílem diplomové práce je zda m�že VOŠ, SOŠ a SOU, p�ísp�vková organizace 

v Kop�ivnici vlastnit autobus a využívat jej pro své vlastní pot�eby. Na základ� požadavk�, 

které jsem stanovil a po konzultaci s pracovníkem školy jsem zvolil autobusy Karosa LC 936 

a MAN Lion Coach RH 353. U každého autobus� jsem provedl návrh využití. Autobus bude 

využíván jako výcvikové vozidlo pro získání �idi�ského oprávn�ní skupiny D, využíván 

cestovní kancelá�í na p�epravu klient� do letovisek v Chorvatsku. M�že být využit 

pro ve�ejnost, ale škola m�že nabídnout výlety p�i kterých bude využíván autobus školy. 
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Na základ� tohoto využití jsem provedl ekonomické zhodnocení obou autobus�. 

P�i�emž autobus Karosa LC 936 vyšel jako ziskový a proto jsem doporu�il jeho koupi. 

U druhého autobusu  MAN Lion Coach RH 353 nedoporu�uji koupi kv�li jeho ztrátovém 

provozu. Navíc u tohoto autobusu je problematická zástavba druhého ovládání, protože toto 

se neprovádí u nás do autobus� zahrani�ních zna�ek. Montáž se v �R provádí jen do autobus� 

Karosa a SOR. Tento autobus podle dynamického modelu bude ziskový od 69 000 kilometr� 

za rok respektive autobus Karosa LC 936 je ziskový od 52 000 kilometr� za rok. 

Vlastnictvím autobusu školou bude jedním z p�ínos�, že nemusí objednávat autobus 

u externích dopravc� nebo realizovat akce školy vlakem. Protože škola po�ádá exkurze 

do Brna na veletrh Invex, Strojírenský veletrh a do T�ineckých železáren. Pokud by škola 

na tyto exkurze najímala externí autobusové dopravce zaplatila by �ástku 26 547 K�. Ušet�ené 

finance použije jinak. Navíc vlastní autobus m�že využívat jen pro vlastní ú�ely nezávisle 

na objednávce u externího dopravce. 
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