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Anotace 

Obsahem této bakalářské práce je analýza finančních rozpočtů statutárních měst Ústeckého 

kraje. Předmětem analýzy je město Ústí nad Labem, Teplice, Děčín, Most a Chomutov. 

Práce je zaměřena především na dopravní obslužnost městské hromadné dopravy. V první 

části je obecně popsán vznik finančních rozpočtů územně samosprávných celků. V části 

druhé jsou porovnána jednotlivá statutární města a jejich výdaje na dopravní obslužnost 

jsou vyjádřena graficky spolu s grafickým vyjádřením promítnutí do celkových nákladů. 

Závěrečná část bakalářské práce je věnována geografickému znázornění oblastí dopravní 

obslužnosti a údajům o najetých kilometrech za sledovaná období spolu s výpočtem 

vynaložených peněžních prostředků na jeden najetý kilometr a popisem možných řešení, 

které by vedly k úsporám. 

 

Klíčová slova: rozpočet, statutární město, městská hromadná doprava 

 

Summary 

This thesis contents the analysis of financial budgets of several Statutory Towns in Ústí 

nad Labem region. Subjects of the analysis are Ústí nad Labem, Teplice, Děčín, Most and 

Chomutov. Primarily the thesis is aimed at transport serviceability of an urban public 

transport. In the first part of the thesis there is a formation of local government unit 

financial budgets described.  In the second part of the thesis there are particular Statutory 

Towns compared, where its costs of transport serviceability are expressed through graphs 

as well as a graph of the total costs. The ending part of the thesis aims at geographical 

representation of transport serviceability in particular areas, with data about mileage at 

reference period as well as a cost calculation per one kilometer and a description of 

proposed solutions which might lead to economical savings.  

 

Keywords: budget, Statutory Town, urban public transport 
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1. ÚVOD 

Ve své bakalářské práci na téma „Analýza finančních rozpočtů statutárních měst 

Ústeckého kraje“ se zaměřuji na využití dopravců a technických služeb, kdy problematiku 

dopravců a dopravní obslužnosti zahrnuje tato práce v převážné většině. Vzhledem k tomu, 

že jsem sama zaměstnána ve veřejné správě, je pro mne tato analýza velmi zajímavá jak 

z pohledu úředníka, ale také z pohledu občana města, který by měl mít všeobecný přehled 

o tom, jak představitelé města hospodaří se svěřenými prostředky. 

V Ústeckém kraji se označením statutární město pyšní celkem 5 obcí s rozšířenou 

působností, a to Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Most a Chomutov. Každou z nich vede 

primátor zvolený zastupitelstvem obce a každá z nich má svojí politiku při rozdělování 

peněžních prostředků. Všechny mají své silné a slabé stránky a žijí zde spokojení či méně 

spokojení občané. Co je ale spojuje, jsou peníze, které se obcím dostávají jen v omezeném 

množství a většinou jsou účelově vymezené. Proto hlavní prioritou vedení statutárních 

měst je, co nejefektivněji snižovat náklady a tím tak výdaje z městské pokladny. 

Ve své bakalářské práci se zaměřuji především na způsob využití dopravní 

obslužnosti v oblasti MHD1

                                                 
1 městská hromadná doprava 

 u výše zmiňovaných statutárních měst. V následující kapitole 

je uvedeno, co je finanční rozpočet, tedy jeho definice, jak finanční rozpočty vznikají a co 

se zahrnuje do příjmů a výdajů. V další části je stručná charakteristika a seznámení se 

statutárními městy Ústeckého kraje, jehož nezbytnou součástí jsou i demografické údaje. 

Znázornění výdajů na dopravní obslužnost MHD a promítnutí do celkových nákladů je 

vyjádřeno formou grafu, kdy jsou porovnávány celkové náklady města s výdaji na 

dopravní obslužnost za roky 2006, 2007, 2008 a 2009. Závěrečná část bakalářské práce 

obsahuje údaje o najetých kilometrech za sledovaná období spolu s výpočtem 

vynaložených peněžních prostředků na jeden najetý kilometr. Cílem práce je analyzovat 

příjmy a výdaje jednotlivých měst a nalézt možná řešení k využití vlastních zdrojů a tím 

tak minimalizovat výdaje. Vlastní cíl je zpracován v kapitole 3, kdy se věnuji každému 

statutárnímu městu zvlášť a také v kapitole 4, kde jsou zpracovány tabulky a grafy, které 

uvedená města porovnávají podle výdajů na dopravní obslužnost a nákladů na jeden ujetý 

kilometr a jsou zde uvedená řešení, kterými by bylo možné dosáhnout menších výdajů. 

Závěr je věnován zhodnocení všech dosažených poznatků a návrhům na řešení. 
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2. VZNIK FINANČNÍCH ROZPOČTŮ 

Finanční hospodaření ÚSC2

„Rozpočtový výhled je pomocný nástroj ÚSC, který slouží pro finanční plánování 

rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a 

přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční 

rozpočet.“ [2] Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o 

dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě 

realizovaných záměrů. 

 se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Finanční hospodaření ÚSC se 

upravuje jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem. 

Rozpočet ÚSC je finančním plánem, kterým se řídí financování jeho činnosti. 

Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Při zpracování ročního rozpočtu se 

vychází právě z rozpočtového výhledu. Sestavuje se zpravidla jako vyrovnaný a může být 

schválen jako přebytkový, tzn. že některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až 

v následujících letech nebo jako schodkový, a to pouze v případě, že schodek bude možné 

uhradit finančními prostředky z minulých let nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, 

úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo výnosem z prodeje dluhopisů ÚSC. Schodek 

hospodaření se uhrazuje z finančních prostředků z minulých let nebo se kryje z návratných 

zdrojů splatných z rozpočtu v následujících letech. Kladný zůstatek hospodaření běžného 

roku se převádí k použití v dalším roce ke krytí rozpočtových výdajů, anebo se převádí do 

peněžních fondů. 

Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby 

a použití peněžních fondů, pokud neprobíhají mimo rozpočet. Takto mimo rozpočet se 

uskutečňují peněžní operace týkající se cizích nebo sdružených prostředků. Podnikatelská 

činnost ÚSC se sleduje mimo rozpočtové příjmy a výdaje. Její výsledek se promítne do 

rozpočtu a je součástí závěrečného účtu. 

Do plnění rozpočtu se zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty, a 

takové výdaje, které se uskutečnily v daném kalendářním roce. Pro zařazení příjmů a 

                                                 
2 územně samosprávný celek 
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výdajů do rozpočtu je rozhodující datum připsání anebo odepsání prostředků na 

bankovních účtech. 

Příjmy rozpočtu ÚSC tvoří zejména: 

- příjmy z vlastního majetku a majetkových práv; 

- příjmy z výsledků vlastní činnosti; 

- příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou příjmem ÚSC, která 

organizaci zřídila; 

- příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonů státní správy, k nimž je 

ÚSC pověřen, zejména ze správních poplatků a z vybraných pokut; 

- výnosy z místních poplatků podle zákona č. 565/1991 Sb., o poplatcích; 

- dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů; 

- dotace z rozpočtu kraje; 

- přijaté peněžité dary a příspěvky; 

- jiné příjmy. 

Výjimku tvoří správní poplatek za vydané povolení k provozování výherních hracích 

přístrojů, kdy takto vybraný poplatek příslušným ÚSC je příjmem rozpočtu ve výši 50 %, 

kdy zbývající část tohoto správního poplatku odvede ÚSC na účet státního rozpočtu 

spravovaným místně příslušným finančním úřadem. 

Z rozpočtu ÚSC se hradí zejména: 

- závazky vyplývající z plnění povinností uložených zákony; 

- výdaje na vlastní činnost v samostatné působnosti, zejména výdaje spojené s péčí o 

vlastní majetek a jeho rozvoj; 

- výdaje spojené s výkonem státní správy; 

- závazky vyplývající z uzavřených smluvních vztahů; 

- závazky přijaté v rámci spolupráce s jinými obcemi nebo s dalšími subjekty, včetně 

příspěvků na společnou činnost; 

- úhrada úroků z přijatých půjček a úvěrů; 
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- jiné výdaje uskutečněné v rámci působnosti ÚSC, včetně darů a příspěvků na 

sociální nebo jiné humanitární účely. 

ÚSC vypracovává svůj roční rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled a na 

základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu nebo rozpočtového provizoria, kterým 

státní rozpočet určuje své vztahy k rozpočtům jednotlivých obcí. „Návrh rozpočtu musí být 

nejméně po dobu 15 dnů před dnem jeho projednání v zastupitelstvu ÚSC zveřejněn 

vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední desce a v elektronické podobě 

umožňující dálkový přístup.“ [2] 

Rozpočet ÚSC se zpracovává podle rozpočtové skladby, kterou stanoví vyhláškou 

Ministerstvo financí. Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí 

se hospodaření ÚSC do doby jeho schválení pravidly rozpočtového provizoria. Tento 

proces je potřebný k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni a stanovuje ho 

zastupitelstvo obce pro hospodaření obce. Příjmy a výdaje uskutečněné v době 

rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Po 

schválení rozpočtu se jeho rozpis provádí neprodleně, kdy součástí tohoto rozpisu je 

sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinni se jimi řídit. 

ÚSC uskutečňuje své finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem a 

vykonává kontrolu svého hospodaření po celý rozpočtový rok. A dále také vykonává 

kontrolu hospodaření jím zřízených nebo založených právnických osob. 

Rozpočet může být po jeho schválení změněn z důvodu změny v organizaci 

hospodářství financovaného rozpočtem, změny právních předpisů ovlivňujících výši 

rozpočtovaných příjmů a výdajů nebo změny objektivně působících skutečností 

ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů a výdajů. „Změny rozpočtu se provádějí 

rozpočtovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti.“ [2] Rozpočtovým 

opatřením je přesun rozpočtových prostředků, při kterém se jednotlivé příjmy a výdaje 

navzájem ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo schválený rozdíl 

celkových příjmů a výdajů; dále to může být vázání rozpočtových výdajů, jestliže je jejich 

krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů. Tato rozpočtová opatření se uskutečňují 

povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných 

ukazatelů vůči jiným osobám, nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. 
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Při plnění rozpočtu může docházet k tzv. porušení rozpočtové kázně. Porušením 

rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 

poskytnutých z rozpočtu ÚSC. Neoprávněným použitím těchto prostředků se rozumí 

použití, kterým byla porušena povinnost stanovená zákonem, smlouvou nebo rozhodnutím 

o poskytnutí těchto prostředků, nebo byly porušeny podmínky, za kterých byly příslušné 

prostředky poskytnuty. Fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, 

která porušila rozpočtovou kázeň, je povinna provést odvod za porušení do rozpočtu, 

z něhož jí byly peněžní prostředky poskytnuty. „Odvod za porušení rozpočtové kázně 

odpovídá částce neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.“ [2] O uložení 

odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně rozhoduje v samostatné působnosti územně 

samosprávný celek. Rozhodnutí přezkoumává v přenesené působnosti krajský úřad. 
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3. POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH MĚST 

Rozpočet a závěrečný účet statutárního města schvaluje zastupitelstvo. Územně 

členěná statutární města upravují své vnitřní poměry ve věcech správy města statutem, 

který je vydáván formou obecně závazné vyhlášky obce. Ve statutu stanoví zejména výčet 

jednotlivých městských obvodů a městských částí a jejich území, pravomoc orgánů města 

a městských obvodů a částí na úseku samostatné a přenesené působnosti, vzájemnou 

součinnost mezi orgány města a orgány městských obvodů a částí, zdroje peněžních příjmů 

městských obvodů a částí a druhy výdajů v souvislosti s plněním úkolů v samostatné a 

přenesené působnosti, způsob projednání návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení 

města s městskými obvody a částmi a způsob jejich zveřejňování, způsob projednání 

územně plánovací dokumentace města a programu rozvoje města s městskými obvody a 

částmi a další záležitosti. 

ÚSC je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku a vést jeho evidenci. 

Tento majetek musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením, zneužitím nebo 

před neoprávněnými zásahy a je potřeba včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo 

na vydání bezdůvodného obohacení. ÚSC požádá o přezkoumání hospodaření za uplynulý 

kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi. Přezkoumání 

hospodaření upravuje zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. „Náklady na takto vykonané 

přezkoumání obce auditorem uhradí se svých rozpočtových prostředků. Závěrečný účet 

spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok 

projedná zastupitelstvo ÚSC do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě 

nedostatků.“ [1] Stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento závazek 

nepřevezme stát smluvně. 

Jednotlivá statutární města budou porovnávána podle výdajů na dopravní obslužnost 

MHD a dále dle jejich promítnutí do celkových nákladů. V následující kapitole pak bude 

zmíněn přehled najetých kilometrů za sledovaná období a vynaložené peněžní prostředky 

na jeden najetý kilometr. 

 



Zdeňka Březinová 
Analýza finančních rozpočtů statutárních měst Ústeckého kraje 

 2010                                                                                                                             7 

3.1 STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE 

Teplice jsou posazeny do kotliny mezi Českým středohořím a Krušnými horami, 

nedaleko hranic s Německem. Již odedávna tudy vedly důležité obchodní cesty spojující 

české kraje s okolními státy. Tyto cesty byly chráněny systémem strážních hradů, okolo 

kterých vznikala města. Teplice za svůj rozvoj mohou tedy vděčit několika okolnostem, a 

to obchodu, hornictví a léčivým pramenům. Rovněž významný byl i kolonizační postup 

církevních řádů, které v pohraničních oblastech počaly již ve 12. století stavět své kláštery, 

v případě Teplic je to benediktýnský klášter sv. Jana Křtitele. Současné Teplice se mohou 

pyšnit rekonstruovaným lázeňským komplexem, příjemným prostředím pro rekreaci a 

horským terénem se sjezdovkami různé obtížnosti a upravovanými běžeckými trasami. 

Město Teplice se stalo statutárním městem v roce 2002. Základní demografické 

údaje spolu s celkovou délkou tras a celkovým počtem najetých kilometrů za sledovaná 

období jsou uvedena v tabulce č. 1 [3], [14], [15]. Pro město Teplice zajišťuje dopravní 

obslužnost městské hromadné dopravy společnost Veolia Transport Teplice s.r.o., a to jak 

dopravu autobusovou, tak i trolejbusovou. Společnost Veolia Transport Teplice s.r.o. není 

organizací zřízenou městem a Teplice jsou jediným statutárním městem Ústeckého kraje, 

které si najímá externí společnost. Vynaložené výdaje na MHD jsou zobrazeny v grafu 1. 

Výdaje, které město platí externí společnosti, se pochopitelně promítají i do celkového 

rozpočtu a jsou zobrazeny v grafu 2. V níže uvedené tabulce č. 2 je pak uvedeno 

procentuální vyjádření výdajů na dopravní obslužnost do celkových nákladů města. 

Z tabulky je patrné, že větší výkyvy se nekonají a neustále se pohybují mezi v rozmezí 3 – 

4 %. 
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Přehled základních údajů pro město Teplice 

 

TEPLICE 

Celková 
rozloha okresu 469 km2 Rozloha města 23,77 km2 

Celkový počet 
obyvatel 
okresu 

130 070 Počet obyvatel města 51 461 

Celková délka tras 243,9 km 

Počet najetých 
kilometrů 

2006 2007 2008 2009 

2 450 000 2 497 000 2 434 000 2 418 000 
Tabulka č. 1 Přehled základních údajů pro město Teplice (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 1 Výdaje na dopravní obslužnost MHD - Teplice (Zdroj: www.teplice.cz) 
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Graf 2 Promítnutí výdajů na dopravní obslužnost MHD do celkových nákladů – Teplice  (Zdroj: 
www.teplice.cz) 
 

 

Procentuální vyjádření výdajů na dopravní obslužnost do celkových nákladů – 

Teplice 
 

TEPLICE 

 2006 2007 2008 2009 

% výdajů na 
celkových 
nákladech 

3,90 % 3,12 % 3,90 % 3,78 % 

Tabulka č. 2 Procentuální vyjádření výdajů na dopravní obslužnost do celkových nákladů – Teplice (Zdroj: 
vlastní zpracování) 

3.2 STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

Ústí nad Labem během 19. století zažilo nejvýznamnější období rozkvětu v celé své 

historii. Základem pro rozvoj se stala výhodná poloha města jako dopravní křižovatky a 

bohaté zdroje kvalitního hnědého uhlí. Město se otevřelo bouřlivému rozvoji dopravy a 

průmyslu. Vedle cukrovarů, lihovarů, textilní výroby, se symbolem města stala chemická 

továrna. Spolek pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem byl a stále je motorem 

http://www.teplice.cz/�
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hospodářského rozvoje města. Rozmach a hospodářskou sílu v této době ukazuje i rozvoj 

městské hromadné dopravy nebo řada významných veřejných staveb. Od roku 1990 se 

rozvíjí samospráva obcí a měst, obnovují se základní struktury občanské společnosti a 

rozvíjí se příhraniční spolupráce se Saskem v rámci euroregionu Labe. Jedním 

z významných kroků k posílení významu města Ústí nad Labem bylo založení Univerzity 

Jana Evangelisty Purkyně. Základní demografické údaje o městě spolu s celkovou délkou 

tras a celkovým počtem najetých kilometrů jsou uvedeny v tabulce č. 3 [3], [7], [14]. 

Pro město Ústí nad Labem zajišťuje dopravní obslužnost MHD Dopravní podnik 

města Ústí nad Labem, a.s., který je organizací zřízenou statutárním městem Ústí nad 

Labem. Vzhledem k velkému počtu obcí, které spadají pod okresní město Ústí nad Labem, 

se dají předpokládat i velké výdaje na již zmiňovanou dopravní obslužnost MHD (viz graf 

3), které se také samozřejmě promítají do celkového rozpočtu statutárního města, což 

zobrazuje graf 4. V následující tabulce č. 4 je uvedeno procentuální vyjádření výdajů na 

dopravní obslužnost do celkových nákladů města. Z tohoto vyjádření vyplývá, že oproti 

sledovanému období v letech 2007 a 2008 došlo k mírnému poklesu, což bylo způsobeno 

vyššími celkovými náklady města. V průměru se výdaje na dopravní obslužnost pohybují v 

rozmezí 8 – 12 %. 

 
 

Přehled základních údajů pro město Ústí nad Labem 
 

ÚSTÍ NAD LABEM 

Celková 
rozloha okresu 405 km2 Rozloha města 93,96 km2 

Celkový počet 
obyvatel 
okresu 

121 024 Počet obyvatel města 95 289 

Celková délka tras 453 km  

Počet najetých 
kilometrů 

2006 2007 2008 2009 

7 596 859 7 741 921 8 005 235 7 704 009 

Tabulka č. 3  Přehled základních údajů pro město Ústí nad Labem (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 3 Výdaje na dopravní obslužnost MHD - Ústí nad Labem (Zdroj: www.usti-nad-labem.cz) 
 
 
 
 
 

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000

údaje v tis. Kč

2006

2007

2008

2009

sle
do

va
né

 ob
do

bí

Promítnutí výdajů na dopravní obslužnost MHD do 
celkových nákladů - Ústí nad Labem

výdaje na dopravní obslužnost MHD celkové náklady za příslušný rok
 

Graf 4 Promítnutí výdajů na dopravní obslužnost MHD do celkových nákladů – Ústí nad Labem 
(Zdroj: www.usti-nad-labem.cz) 
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Procentuální vyjádření výdajů na dopravní obslužnost do celkových nákladů –  

Ústí nad Labem 
 

ÚSTÍ NAD LABEM 

 2006 2007 2008 2009 

% výdajů na 
celkových 
nákladech 

8,75 % 11,01 % 11,25 % 9,31 % 

Tabulka č. 4 Procentuální vyjádření výdajů na dopravní obslužnost do celkových nákladů – Ústí nad Labem 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

3.3 STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST 

Tak jako každé jiné město má i Most zájem na svém rozvoji. Proto byly vytipovány 

rozvojové plochy, které jsou nabízeny investorům. Jedná se nejen o samotné centrum 

města, ale i o plochy v jeho blízkém okolí. Město samotné pak ve spolupráci s vládou 

dovede nabídnout ekonomicky velmi výhodné lokality – průmyslové zóny, technologické 

parky či investiční zóny. Město Most je kontrastem mezi minulostí a současností. Každé 

město má svoji charakteristickou tvář a pro toto město je typická především moderní 

architektura, do níž je včleněno několik málo historických prvků pocházejících 

z původního města. Je to zejména přesunutý děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

hrad Hněvín a moderní dominantou je budova Městského divadla. Život celého města a 

regionu donedávna ovlivňoval především těžký průmysl – hornictví a chemie, kdy 

v hornictví převažovala těžba hnědého uhlí a v oboru chemie dominuje společnost Benzina 

s.r.o. v Litvínově. Základní demografické údaje spolu s celkovou délkou tras a celkovým 

počtem najetých kilometrů za sledovaná období jsou uvedena v tabulce č. 5 [3], [6], [14]. 

Městská hromadná doprava v Mostě je tvořena tramvajovou a autobusovou dopravou 

a je provozována Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova, a.s., který je organizací 

zřízenou statutárním městem Most a výdaje na provoz MHD jsou vyobrazeny v grafu 5. 

Jejich promítnutí do celkového rozpočtu města je zobrazeno v grafu 6. V tabulce č. 6 je 

nakonec uvedeno procentuální vyjádření výdajů na dopravní obslužnost MHD do 

celkových nákladů města, ze které vyplývá, že za poslední tři roky se nijak výrazně 

neměnily ani již zmíněné výdaje, a proto je udáno rozhraní mezi 3 – 7 %. 
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Přehled základních údajů pro město Most 

 

MOST 

Celková 
rozloha okresu 467 km2 Rozloha města 86,94 km2 

Celkový počet 
obyvatel 
okresu 

117 294 Počet obyvatel města 67 438 

Celková délka tras 324,4 km 

Počet najetých 
kilometrů 

2006 2007 2008 2009 

6 303 000 5 352 000 5 378 000 5 371 000 
Tabulka č. 5 Přehled základních údajů pro město Most (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 5 Výdaje na dopravní obslužnost MHD - Most (Zdroj: www.mesto-most.cz) 
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Graf 6 Promítnutí výdajů na dopravní obslužnost MHD do celkových nákladů – Most (Zdroj: 
www.mesto-most.cz) 
 

 

Procentuální vyjádření výdajů na dopravní obslužnost do celkových nákladů – Most 
 

MOST 

 2006 2007 2008 2009 

% výdajů na 
celkových 
nákladech 

3,92 % 5,69 % 6,15 % 6,26 % 

Tabulka č. 6 Procentuální vyjádření výdajů na dopravní obslužnost do celkových nákladů – Most (Zdroj: 
vlastní zpracování) 

3.4 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 

Město Děčín se rozprostírá v široké kotlině na obou březích Labe a je nejníže 

položeným městem České republiky. Pro Děčínsko je charakteristická značná členitost 

krajiny, kdy nejnižším bodem je místo u Hřenska, naopak nejvýše položenými místy jsou 

vrcholy Lužických hor. Poloha Děčína je v rámci České republiky jedinečná, protože 

kombinuje hospodářsky výhodné podmínky dané příhraničním významem dopravního 

uzlu, blízkostí a velice snadnou dostupností velkých center na obou stranách hranic, 

http://www.mesto-most.cz/�
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s přírodními krásami, které jsou svým rozsahem a charakterem ve střední Evropě 

neopakovatelné. Chráněná krajinná oblast České středohoří zasahuje do děčínského okresu 

pouze svým severním cípem a svou západní částí sem zasahuje CHKO3

Dopravní obslužnost MHD zde zajišťuje Dopravní podnik města Děčína a.s., který je 

organizací zřízenou statutárním městem Děčín a na kterou jsou vynakládány výdaje 

zobrazené v grafu 7. Jejich promítnutí do celkových nákladů statutárního města Děčín je 

vyobrazeno v grafu 8. V následující tabulce č. 8 je procentuální vyjádření výdajů na 

dopravní obslužnost do celkových nákladů města Děčín, kdy můžeme sledovat 

z předešlého grafu 7, že výdaje jsou takřka neměnné, tudíž se toto vyjádření liší pouze 

v tom, jak město hospodaří a jaké jsou v daném roce celkové náklady. Z tabulky je patrné, 

že se hodnoty pohybují mezi 5 – 8 %. 

 Lužické hory. 

Základní demografické údaje spolu s celkovou délkou tras a celkovým počtem najetých 

kilometrů za sledovaná období jsou uvedena v tabulce č. 7 [3], [5], [14]. 

 

Přehled základních údajů pro město Děčín 

 

DĚČÍN 

Celková 
rozloha okresu 909 km2 Rozloha města 117,7 km2 

Celkový počet 
obyvatel 
okresu 

135 710 Počet obyvatel měst 52 282 

Celková délka tras 155,3 km 

Počet najetých 
kilometrů 

2006 2007 2008 2009 

2 360 000 2 268 000 2 217 000 2 137 000 
Tabulka č. 7  Přehled základních údajů pro město Děčín (Zdroj: vlastní zpracování) 

                                                 
3 chráněná krajinná oblast 
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Graf 7 Výdaje na dopravní obslužnost MHD - Děčín (Zdroj: www.mmdecin.cz) 
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Graf 8 Promítnutí výdajů na dopravní obslužnost MHD do celkových nákladů – Děčín (Zdroj: 
www.mmdecin.cz) 
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Procentuální vyjádření výdajů na dopravní obslužnost do celkových nákladů – Děčín 

 

DĚČÍN 

 2006 2007 2008 2009 

% výdajů na 
celkových 
nákladech 

6,63 % 5,47 % 5,52 % 7,33 % 

Tabulka č. 8 Procentuální vyjádření výdajů na dopravní obslužnost do celkových nákladů – Děčín (Zdroj: 
vlastní zpracování) 

3.5 STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV 

Základ geologické stavby Chomutovska byl položen již v prvohorách. Na území 

dnešního Chomutova vedla důležitá obchodní cesta ze Saska do vnitrozemí Čech. Navíc se 

v místech dnešního Chomutova sbíhaly kromě cesty ze Saska do Prahy také cesty od 

Kadaně a Mostu. Z vnitrozemí postupovaly slovanské kmeny směrem k horám, a tak 

vznikla na levém břehu dnešní Chomutovky malá slovanská osada, která nabývala díky 

poloze stále většího významu. Ve 13. století Přemysl Otakar II. potvrdil německým 

rytířům držbu Chomutova a přilehlých vesnic a za Jana Lucemburského je Chomutov již 

nazýván městem. Město bylo z větší části obehnáno valy a hlubokým a širokým příkopem. 

V roce 1917 významný válečný dodavatel – kladenská Poldina huť vybudovala 

v Chomutově svůj pobočný závod. Začátek 20. století zastihl Chomutov jako relativně 

klidné a úspěšné město, a tak se prezentuje i v dnešní uspěchanější době. Základní 

demografické údaje spolu s celkovou délkou tras a celkovým počtem najetých kilometrů za 

sledovaná období jsou uvedena v tabulce č. 9 [3], [4], [14]. 

Městskou hromadnou dopravu zde zajišťuje Dopravní podnik měst Chomutova a 

Jirkova a.s., který je organizací zřízenou statutárním městem Chomutov a výdaje, které 

jsou zobrazeny v grafu 9, jsou jedny z nejmenších ze všech porovnaných měst. Celkové 

náklady tohoto města jsou pak již srovnatelné s ostatními a jsou vyobrazeny v grafu 10. 

V tabulce č. 10 je procentuální vyjádření výdajů na dopravní obslužnost do celkových 

nákladů města Chomutova je lehce rozdílné, ale stále se pohybuje spíše v té spodní hranici 

v rozhraní mezi 2 – 5 %. 

 



Zdeňka Březinová 
Analýza finančních rozpočtů statutárních měst Ústeckého kraje 

 2010                                                                                                                             18 

Přehled základních údajů pro město Chomutov 

 

CHOMUTOV 

Celková 
rozloha okresu 935 km2 Rozloha města 29,26 km2 

Celkový počet 
obyvatel 
okresu 

126 353 Počet obyvatel měst 49 926 

Celková délka tras 356 km 

Počet najetých 
kilometrů 

2006 2007 2008 2009 

2 670 000 2 472 000 2 437 000 2 291 000 
Tabulka č.  9  Přehled základních údajů pro město Chomutov (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Graf 9 Výdaje na dopravní obslužnost MHD – Chomutov (Zdroj: www.chomutov-mesto.cz) 
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Promítnutí výdajů na dopravní obslužnost MHD do 
celkových nákladů - Chomutov

výdaje na dopravní obslužnost celkové náklady za příslušný rok
 

Graf 10 Promítnutí výdajů na dopravní obslužnost MHD do celkových nákladů – Chomutov (Zdroj: 
www.chomutov-mesto.cz) 
 

 

Procentuální vyjádření výdajů na dopravní obslužnost do celkových nákladů – 

Chomutov 
 

CHOMUTOV 

 2006 2007 2008 2009 

% výdajů na 
celkových 
nákladech 

3,51 % 2,46 % 4,28 % 2,73 % 

Tabulka č. 10 Procentuální vyjádření výdajů na dopravní obslužnost do celkových nákladů – Chomutov 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
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4. ANALÝZA VYUŽÍVÁNÍ DOPRAVCŮ A TECHNICKÝCH 

SLUŽEB 

Okres Teplice se rozkládá na 469 km2 s celkovým počtem obyvatel 130 070, do 

kterého spadá 33 okolních měst a obcí. Samotné statutární město Teplice zabírá z celkové 

rozlohy 23,77 km2 a z celkového počtu obyvatel zde žije 51 461 trvale hlášených občanů. 

Dopravní obslužnost MHD zajišťuje pro město společnost Veolia Transport Teplice s.r.o., 

která provozuje ve městě autobusovou i trolejbusovou dopravu. Celková délka tras je  

243,9 km a její geografické znázornění je zobrazeno v příloze č. 1 této práce. V 

přehledné tabulce č. 11 jsou shrnuty jednotlivé porovnávané údaje za sledované období, tj. 

roky 2006, 2007, 2008, 2009. 

 

Přehledná tabulka údajů pro město Teplice za sledované období 

(údaje jsou uvedeny v Kč) 
 

TEPLICE 

 2006 2007 2008 2009 

Celkové 
náklady 909 600 000 1 143 864 000 960 989 000 1 077 759 000 

Výdaje na 
dopravu 35 514 000 35 714 000 37 556 677 40 741 000 

% výdajů na 
celkových 
nákladech 

3,90 % 3,12 % 3,90 % 3,78 % 

Počet najetých 
kilometrů 2 450 000 km 2 497 000 km  2 434 000 km  2 418 000 km 

Výdaje na 
jeden kilometr 14 14 19 17 

Tabulka č. 11 Přehledná tabulka údajů pro město Teplice za sledované období (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Statutární město Teplice si jako jediné z porovnávaných měst najímá externí 

společnost pro provoz MHD a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze říci, že je 

vidět jistá výhoda v tomto směru, jelikož společnost Veolia Transport Teplice s.r.o. si od 
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města pronajímá prostory, ve kterých má sídlo, a proto jsou výdaje na dopravní obslužnost 

v uvedené tabulce již poníženy o výnosy z pronájmu nemovitosti a takto nabyté prostředky 

jsou samozřejmě zdrojem rozpočtu města. Z tabulky vyplývá, že v roce 2009 jsou výdaje 

na dopravní obslužnost oproti ostatním rokům mírně vyšší, což mohl způsobit přechod na 

úpravu ceny za pronájem používaného majetku města dopravním podnikem. Růst výdajů 

na dopravní obslužnost vzniká různými způsoby jako třeba růstem cen pohonných hmot, 

energií, mezd, režijních nákladů, nákladů na údržbu z důvodu fyzického opotřebení (tzn. že 

vozový park trolejbusů je již na hranici životnosti), růstem leasingu (tzn. že autobusy 

v majetku města jsou pomalu vyřazovány a nahrazuje je sám dopravce). 

 

Okres Ústí nad Labem se rozkládá na 405 km2 s celkovým počtem obyvatel 121 

024, do kterého spadá 22 okolních měst a obcí. Samotné statutární město Ústí nad Labem 

zabírá z celkové rozlohy 93,96 km2 s 95 289 trvale žijících obyvatel. Dopravní obslužnost 

MHD zajišťuje pro město Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., který ve městě 

provozuje autobusovou i trolejbusovou dopravu. Celková délka tras činí u autobusové 

dopravy 339,39 km a u trolejbusové dopravy 113,66 km a její geografické znázornění je 

zobrazeno v příloze č. 2 této práce. V přehledné tabulce č. 12 jsou shrnuty jednotlivé 

porovnávané údaje za sledované období let 2006, 2007, 2008, 2009. 

Statutární město Ústí nad Labem je druhým největším městem co do rozlohy a 

největším městem co do počtu obyvatel. Od toho lze odvodit údaje ve výše uvedené 

tabulce, tudíž vysoké celkové náklady města spolu s vysokými výdaji na dopravní 

obslužnost i s nejvyšším počtem najetých kilometrů MHD. Dopravní podnik města Ústí 

nad Labem a.s. je organizací zřízenou městem a oproti městu Teplice je Ústí nad Labem 

tzv. ochuzeno o výnosy z pronájmu nemovitého majetku. Z tabulky je patrné, že v roce 

2008 stoupl počet najetých kilometrů a v roce 2009 se opět vrátil k obdobné hodnotě jako u 

předchozích let. To může být způsobeno mnoha faktory, kdy jedním z nich je např. 

zavedení nových tratí s vyhlídkou vyhovět občanům přilehlých obcí a měst, od kterých se 

ale kvůli nezájmu mohlo upustit. 

 

 



Zdeňka Březinová 
Analýza finančních rozpočtů statutárních měst Ústeckého kraje 

 2010                                                                                                                             22 

Přehledná tabulka údajů pro město Ústí nad Labem za sledované období 

(údaje jsou uvedeny v Kč) 
 

ÚSTÍ NAD LABEM 

 2006 2007 2008 2009 

Celkové 
náklady 1 896 225 000 1 579 333 000 1 510 142 000 2 093 466 000 

Výdaje na 
dopravu 166 000 000 174 000 000 170 000 000 195 000 000 

% výdajů na 
celkových 
nákladech 

8,75 % 11,01 % 11,25 % 9,31 % 

Počet najetých 
kilometrů 7 596 859 km 7 741 921 km 8 005 235 km 7 704 009 km 

Výdaje na 
jeden kilometr 22 22 21 25 

Tabulka č. 12 Přehledná tabulka údajů pro město Ústí nad Labem za sledované období (Zdroj: vlastní 
zpracování) 

Okres Most má celkovou rozlohu 467 km2 s celkovým počtem obyvatel 117 294, ke 

kterému náleží 25 okolních měst a obcí. Samotné statutární město Most zabírá z celkové 

rozlohy 86,94 km2 a žije zde 67 438 občanů. Dopravní obslužnost MHD provozuje 

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s., který ve městě zajišťuje autobusovou a 

tramvajovou dopravu. Celková délka tras je po sečtení obou tras 324,3 km a je zobrazena 

v příloze č. 3 této práce. V přehledné tabulce č. 13 jsou shrnuty jednotlivé porovnávané 

údaje za sledované období, a to roku 2006, 2007, 2008 a 2009. 

Dopravní podnik města Mostu a Litvínova a.s. je organizací zřízenou městem na 

základě samostatných smluv, kdy předmětem smlouvy je závazek města uhradit dopravci 

prokazatelnou ztrátu vzniklou zajišťováním dopravní obslužnosti a hlavním závazkem 

dopravce je provozovat hromadnou dopravu v souladu se všemi platnými předpisy po 

trasách stanovenými licencí v zájmové oblasti města podle schválených jízdních řádů. 

Velký rozdíl počtu najetých kilometrů, který je patrný z tabulky mezi lety 2006 a 2007, je 

jak už bylo řečeno ovlivňován mnoha faktory, kdy jedním z nich může být například ten, 

že dopravce po dohodě s městem omezil nebo úplně zrušil spoje do přilehlých obcí. Co je 
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hlavním důvodem tohoto rozdílu by bylo ale předmětem širší analýzy, která by se 

především týkala jednotlivých dopravců, kteří zajišťují pro města hromadnou dopravu. 

 

Přehledná tabulka údajů pro město Most za sledované období 

(údaje jsou uvedeny v Kč) 
 

MOST 

 2006 2007 2008 2009 

Celkové 
náklady 2 009 019 000 1 598 204 000 1 462 444 000 1 537 592 000 

Výdaje na 
dopravu 78 725 000 90 966 000 90 000 000 96 240 000 

% výdajů na 
celkových 
nákladech 

3,92 % 5,69 % 6,15 % 6,26 % 

Počet najetých 
kilometrů 6 303 000 km 5 352 000 km 5 378 000 km 5 371 000 km 

Výdaje na 
jeden kilometr 13 17 17 18 

Tabulka č. 13 Přehledná tabulka údajů pro město Most za sledované období (Zdroj: vlastní zpracování) 

Okres Děčín zabírá plochu o celkové rozloze 909 km2 s celkovým počtem obyvatel 

135 710 a 51 okolních měst a obcí je druhým nejrozsáhlejším okresem Ústeckého kraje. 

Samotné statutární město Děčín se rozkládá na 117,7 km2 s 52 282 občany. Dopravní 

obslužnost MHD pro město zajišťuje Dopravní podnik města Děčína a.s., který zde 

provozuje autobusovou dopravu. Celková délka provozovaných linek MHD v Děčíně je 

155,3 km a je zobrazena v příloze č. 4 této práce. Souhrn jednotlivých porovnávaných 

údajů za sledované období let 2006 – 2009 jsou uvedeny v přehledné tabulce č. 14. 
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Přehledná tabulka údajů pro město Děčín za sledované období 

(údaje jsou uvedeny v Kč) 
 

DĚČÍN 

 2006 2007 2008 2009 

Celkové 
náklady 900 353 000 1 091 654 000 1 086 266 000 818 131 000 

Výdaje na 
dopravu 59 700 000 59 700 000 60 000 000 60 000 000 

% výdajů na 
celkových 
nákladech 

6,63 % 5,47 % 5,52 % 7,33 % 

Počet najetých 
kilometrů 2 360 000 km 2 268 000 km 2 217 000 km 2 137 000 km 

Výdaje na 
jeden kilometr 25 26 27 28 

Tabulka č. 14 Přehledná tabulka údajů pro město Děčín za sledované období (Zdroj: vlastní zpracování) 

Dopravní podnik města Děčína a.s. je organizací zřízenou městem a i přesto, že 

samotné město Děčín se rozkládá na největší ploše oproti městům ostatním, má jednu 

z nejkratších tras, kterou dopravní podnik obsluhuje. Jako jediné má výdaje na dopravní 

obslužnost za sledované období takřka neměnné podle údajů poskytnutých samotným 

statutárním městem Děčín. Své jistě nemilé prvenství si oproti ostatním porovnávaným 

městům drží ve výdajích na jeden najetý kilometr, kdy hranice v roce 2009 se blíží až ke 

30 Kč za jeden ujetý kilometr. 

Okres Chomutov se rozkládá na 935 km2, z čehož samotné statutární město 

Chomutov zabírá pouhých 29,26 km2. Celkový počet obyvatel okresu je 126 353, kdy na 

město připadá 49 926 trvale hlášených obyvatel. Do okresu Chomutov patří celkem 43 

okolních měst a obcí. Dopravní obslužnost MHD provozuje v Chomutově Dopravní 

podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., který zde zajišťuje autobusovou a trolejbusovou 

dopravu. Celková délka tras linek MHD je 356 km a její geografické znázornění je 

vyobrazeno v příloze č. 5 této bakalářské práce. V přehledu tabulky č. 15 jsou uvedeny 

jednotlivé porovnávané údaje za sledované období, a to roku 2006, 2007, 2008 a 2009. 
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Přehledná tabulka údajů pro město Chomutov za sledované období 

(údaje jsou uvedeny v Kč) 
 

CHOMUTOV 

 2006 2007 2008 2009 

Celkové 
náklady 935 824 000 981 000 000 958 208 000 1 544 263 000 

Výdaje na 
dopravu 31 362 000 24 181 000 41 087 000 42 132 000 

% výdajů na 
celkových 
nákladech 

3,51 % 2,46 % 4,29 % 2,73 % 

Počet najetých 
kilometrů 2 670 000 km 2 472 000 km 2 437 000 km 2 291 000 km 

Výdaje na 
jeden kilometr 12 10 17 18 

Tabulka č. 15 Přehledná tabulka údajů pro město Chomutov za sledované období (Zdroj: vlastní zpracování) 

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. je organizací zřízenou městem a 

jejich spolupráce je provozována na základě samostatné smlouvy o zabezpečení dopravní 

obslužnosti v systému MHD. Takto uzavřenou smlouvou je zajišťována dopravní 

obslužnost města prostřednictvím veřejné linkové autobusové a trolejbusové dopravy 

prováděné v režimu MHD ve prospěch města. Co je na první pohled z výše uvedené 

tabulky jasné a nelze nechat bez povšimnutí je rozdíl ve výdajích na dopravní obslužnost 

v letech 2007 a 2008. To může být způsobeno např. obnovou vozového parku, zřízením a 

vybavením servisu a myčky nebo důkladnějším a častějším proškolováním řidičů.  

 

Z níže uvedeného srovnávacího grafu 11 a 12 je pak patrné, jak si statutární města 

vedla v porovnání údajů, mezi které jsem především zahrnula již zmíněné výdaje na 

dopravní obslužnost a dále pak přepočet na jeden najetý kilometr. Podle toho, co je 

uvedeno v grafech, by se dalo říci, že je na tom nejlépe statutární město Teplice, které také 

jako jediné najímá externí společnost ke zprostředkování MHD, avšak abych mohla určit 

takto jednoznačný názor, byla by potřeba ještě řada dalších parametrů, která by se měla 

porovnávat, což by bylo předmětem mnohem rozsáhlejší práce. Pro mé účely budou 
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postačovat tyto dva údaje, podle kterých se budu snažit nějak náležitě a objektivně 

statutární města Ústeckého kraje porovnat. Cílem práce je analyzovat rozpočty měst a najít 

možná řešení, která by vedla k úsporám a tím tak ke snižování celkových nákladů daného 

města. Prvním takovým možným řešením by mohlo být to, že se statutárnímu městu 

vyplatí najímat externí společnost pro provoz MHD, jak to ukazují výsledky města Teplice. 

Co se tedy týká výdajů na dopravu a provoz MHD ve statutárních městech 

Ústeckého kraje a jejich promítnutí do celkových nákladů rozpočtu města je vidět, že 

nejlépe se s tímto problémem poprali ve městě Teplice, kde vyřešili danou problematiku 

tak, že najímají externí společnost, konkrétně společnost Veolia Transport Teplice s.r.o., 

která zajišťuje dopravní obslužnost MHD nejvýhodněji ze všech posuzovaných měst. 

Náleží k tomu i fakt, že společnost sídlí na pozemcích a v nemovitostech, které vlastní 

samotné město Teplice, a proto i když jsou výdaje ve skutečnosti shodné s hodnotami 

ostatních měst, jsou ještě navíc poníženy o výnosy z pronájmu těchto nemovitostí, které ve 

finále tvoří nemalou částku. Proto by se dalo říci, že jedním z možných řešení, jak dojít 

alespoň k částečným úsporám a tím ke snižování výdajů z městské pokladny na provoz 

MHD je právě tato varianta najmutí si externí společnosti. Je nutné v tomto směru ale 

dodat, že město Teplice se rozlohou a počtem obyvatel řadí k menším z posuzovaných 

statutárních měst. Oproti tomu statutární město Ústí nad Labem, které má jednu z 

největších rozloh a určitě nejvyšší počet obyvatel, se samozřejmě svými výdaji vyčleňuje 

nad ostatními posuzovanými městy. Jeho výdaje se pohybují okolo hodnot hodně přes   

100 milionů Kč, kdy v roce 2009 dosahovaly výdaje až částky 195 milionů Kč, což je ve 

srovnání s ostatními městy opravdu velký rozdíl. Je to zapříčiněno právě těmi 

demografickými údaji, které je také třeba brát v úvahu. U statutárního města Chomutov se 

bohužel nepodařilo získat informace, proč v letech 2006 a 2007 byly výdaje na dopravní 

obslužnost o tolik nižší než v následujících letech, a proto se dá pouze uvažovat o tom, co 

bylo příčinou. Mohlo to být způsobeno tím, že se například obnovil vozový park a splátky 

úvěru se tak promítly do těchto výdajů nebo to mohlo být zapříčiněno zřízením a 

vybavením servisu nebo důkladnějším a častějším proškolováním řidičů. Pokud jde o 

celkové náklady rozpočtů měst, tak ty se nějak výrazně neliší, což ale nelze říci o 

procentuálním vyjádření výdajů na dopravní obslužnost do celkových nákladů. V tomto 

ohledu se opět určitým způsobem vyjímá statutární město Teplice, kdy jeho procentuální 

vyjádření se pohybuje v rozmezí 3 – 4 %. Napomáhá k tomu i fakt, že celkové náklady 
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jsou také v každém sledovaném období téměř stejné. Pokud budeme porovnávat města 

podle výdajů na jeden najetý kilometr, pak jsou na tom shodně již tři posuzovaná města, a 

to Teplice, Most a Chomutov. U města Ústí nad Labem odpovídají takto vynaložené 

náklady již zmíněným demografickým údajům a poněkud vyšší hodnoty můžeme sledovat 

u města Děčína. 
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Graf 11 Srovnání statutárních měst Ústeckého kraje – výdaje na dopravní obslužnost MHD (Zdroj: 
vlastní zpracování) 
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Graf 12 Srovnání statutárních měst Ústeckého kraje – výdaje na 1 km (Zdroj: vlastní zpracování) 
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5. ZÁVĚR 

V předchozích kapitolách se porovnávala statutární města Ústeckého kraje, a to 

z jednoho možného pohledu, kterým byly výdaje na dopravní obslužnost MHD. Parametry, 

podle kterých by se mohlo porovnávat je celá škála, ale pro tuto bakalářskou práci jsem si 

vybrala především dva stěžejní, kterými jsou již zmíněné výdaje na dopravní obslužnost 

MHD uvedené v grafu 11 a přepočet na jeden najetý kilometr zobrazen v grafu 12.  

 

I když je závěr takový, že nelze jednoznačně určit, které město hospodaří lépe se 

svěřenými prostředky, z pohledu této bakalářské práce a s pomocí zjištěných údajů je 

jasné, že pokud nebudeme ovlivňováni tím, že nemáme řádné informace ze statutárního 

města Chomutova, tak nejlépe se se zajišťováním provozu MHD vypořádalo statutární 

město Teplice, které najímá externí společnost, a proto jedním z možných řešení je právě 

úvaha nad tím, jestli by ostatní města neměla následovat město Teplice. Některá města, 

jako například Most, má vzhledem ke svému počtu obyvatel a rozloze města vyšší počet 

najetých kilometrů, a proto by bylo dalším možným řešením i zvážení toho, zda je potřeba 

pokrývat takto velkou rozlohu a nebylo by výhodnější nechat tuto dopravní obslužnost 

zabezpečovat dopravce, který umožňuje dopravu mezi městy a tou je na severu Čech 

společnost Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s.. Tím že by se zmenšila oblast dopravní 

obslužnosti, snížily by se i výdaje na jeden najetý kilometr a v souvislosti s tím by se 

ponížily i výdaje na dopravní obslužnost. Dalším možným řešením, které by vedlo 

k úsporám rozpočtů ÚSC je snížení počtu najetých kilometrů, a to zmenšením dopravní 

obslužnosti, což by vedlo ke snížení výdajů na jeden najetý kilometr, přičemž by cena 

jízdného zůstávala neměnná jako dosud. 
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