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1 Úvod  

V současné hektické a uspěchané době představuje doprava jednu z nezbytných potřeb 

našeho každodenního života. Nutnost dopravit se včas do škol, zaměstnání, zdravotních 

zařízení, úřadů nebo k jiným společenským institucím klade značné časové nároky téměř 

na každého z nás. Nezanedbatelné není ani finanční hledisko, které nás staví před volbu mezi 

možnostmi individuální osobní dopravy nebo dopravy veřejné. Důvody existence veřejné 

osobní dopravy a její schopnosti prosadit se, spočívají v základním sociálním a ekologickém 

rozměru. Nicméně, v současné době veřejná osobní doprava vykazuje spíše klesající zájmem 

cestujících, zejména pro její nedostatečnou podporu ze strany objednatelů veřejné služby 

a nepopulární tendenci zvyšujících se cen jízdného. Důsledkem této situace dochází 

k nadměrnému zvyšování znečištění životního prostředí, přičemž k tomu samozřejmě 

značnou mírou přispívá také i okolní těžký průmysl. Z celé České republiky bývají pravidelně 

v Moravskoslezském kraji naměřeny rekordní hodnoty znečištění ovzduší, což snižuje kvalitu 

života občanů v tomto regionu. 

Východisko pro zpomalení uvedeného nepříznivého trendu spočívá v implementaci 

optimálních integrovaných dopravních systémů, které celkově zajistí kvalitní základní 

dopravní obslužnost v kraji, s cílem nabídnout i zvláštní tarifní podmínky pro specifické 

kategorie cestujících (např. děti, důchodci, občané se zdravotním postižením, atp.). 

Financování včetně zajišťování veřejné dopravy probíhá prostřednictvím státu (ministerstva 

dopravy), krajů a obcí, formou smluvního vztahu s dopravci, na základě kterého jsou 

dopravcům z veřejných rozpočtů přidělovány provozní dotace. Městská hromadná doprava 

je zpravidla dotována městem, vnitrostátní linkovou dopravu ve veřejném závazku dotuje 

v největší míře kraj, z menší části i města a obce. 

Úkolem dopravce při provozování veřejné dopravy je dodržovat nejenom smluvní 

podmínky objednatele přepravy. Jeho provozní činnost podléhá i běžným legislativním 

úpravám, jenž jsou vystaveny častým změnám. Prakticky propojit  povinnosti plynoucí 

z vyúčtování předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty, přiměřeného zisku, 

regulované ceny jízdného a zároveň do toho začlenit i legislativní změny sazby daně z přidané 

hodnoty není vůbec jednoduché.  

Uvedené problematice bude věnovaná pozornost v předkládané diplomové práci. První 

část  bude zaměřena na představení dopravních společností a jejich dopravní politiky 

veřejných služeb. V další části se pokračuje v teoretickém osvětlení problematiky daně 
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z přidané hodnoty včetně vysvětlení významu pojmů dopravní obslužnost, s tím spojenou 

prokazatelnou ztrátu, přiměřený zisk a dalších souvislostí.  

Praktická část je již přímou analýzou současného a budoucího plánovaného stavu tržeb 

za přepravu s vazbou na vyúčtování prokazatelné ztráty, regulované ceny jízdného, 

i s příslušnou změnou sazby daně z přidané hodnoty. Pro analýzu bude zvolena jedna ze tří 

dopravních společností ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s. 

Jelikož si společnosti nepřejí konkrétně zveřejňovat své ekonomické informace, praktická část 

bude pojata formou případové studie dopravní společnosti Alfa, s využitím skutečných dat 

a ukazatelů jedné z výše uvedených existujících dopravních společností pro realizaci 

ekonomické analýzy předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty a kompenzace 

veřejné služby. 

     Cílem diplomové práce je najít a navrhnout možnosti a způsob pokrytí ztráty v tržbách 

za přepravu v osobní linkové a městské dopravě z důvodu zavedení nové snížené sazby DPH 

ve výši 14 % s platností od 1. ledna 2012 a následné nové jednotné sazby DPH 17,5 % 

s odloženou účinností od roku 2013. Navržené doporučení by mohlo být principiálním 

metodickým návodem, jak reagovat na případné další změny sazeb DPH v následujících 

letech. Dopravním společnostem může výsledek posloužit při uvažování, jak postupovat 

pro rok 2013 a rovněž jej připraví na případné další změny sazeb v budoucnosti. 

          Předkládaná diplomová práce vychází z aktuálního legislativního ustanovení daně 

z přidané hodnoty platné k 1.1.2012 s vazbou na předpokládané následující změny sazby 

uvedené daně. 
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1.1 Závazek veřejné služby v dopravních společnostech ČSAD 

Dopravní společnosti ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s. 

jsou součástí holdingu společnosti CIDEM Hranice, a.s. - kapitálově propojených obchodních 

společností hospodařících ve skupině, mezi které dále patří: 

- CIDEMAT Hranice, s.r.o. 

- Transcargo s.r.o. 

- KBS Hranice s.r.o. 

- FC REAL Havířov a.s. 

Všech osm vyjmenovaných společností tvoří konsolidovaný celek, nicméně každá z nich 

má samostatnou právní subjektivitu akciových společností a společností s ručením 

omezeným. Obchodní společnost CIDEM Hranice, a.s. má v tomto celku rozhodující 

nebo podstatný vliv. 

Skupina dopravních společností se řadí mezi popřední společnosti v Moravskoslezském 

kraji a rovněž  do první desítky dopravních firem v rámci České republiky. Byly založeny 

na základě prohlášení Fondu národního majetku České republiky o založení akciové 

společnosti dle § 172 obchodního zákoníku, sepsaného ve formě notářského zápisu Státního 

notářství pro Prahu 7. Legislativně tím vznikly dne 30. 4. 1992, tedy zapsáním 

do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. 

Společné logo reprezentující všechny tři dopravní společnosti dohromady je znázorněno 

na následujícím obrázku1: 

 

Obrázek 1.1: Logo dopravních společností ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD 
Frýdek-Místek a.s. hospodařících ve skupině. 

 

 

 

                                                

1 www.3csad.cz 
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Hlavní náplň jejich podnikatelské činnosti je zaměřena na poskytování komplexních 

služeb při zajišťování dopravní obslužnosti v rámci územního obvodu Moravskoslezského 

kraje prostřednictvím veřejné vnitrostátní linkové dopravy, se současně provozovanou 

městskou hromadnou dopravou.  

Vedlejšími poskytovanými činnostmi pro veřejnost v oblasti osobní dopravy jsou 

příležitostná nepravidelná osobní doprava nebo služby cestovních kanceláří. Mezi další 

přidružené činnosti dopravních společností patří například služby nákladní dopravy, servisní 

a opravárenské služby, prodej náhradních dílů, materiálu a pohonných hmot včetně CNG. 

V souladu s ustanovením zákona provozují společnosti veřejnou linkovou dopravu 

na základě platných koncesí vydaných živnostenským úřadem a na základě udělených licencí 

místně příslušným dopravním úřadem. Navíc provozování městské hromadné dopravy 

dokládají společnosti osvědčením o oprávnění k podnikání v městské autobusové dopravě. 

ČSAD Havířov a.s. zajišťuje dopravní obslužnost veřejné vnitrostátní linkové dopravy 

prostřednictvím 24 pravidelných linek v obcích Dolní Domaslavice, Horní Bludovice, 

Soběšovice, Žermanice a dále ve statutárních městech Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek 

a Havířov včetně města Orlová. 

Zvláštní veřejnou vnitrostátní linkovou dopravu provozuje prostřednictvím 9 linek 

pro OKD, a.s. - Důl Darkov, Důl Lazy, obec Staříč, ArcelorMittal Ostrava a.s., Tesco Stores 

ČR, a.s. a Globus, k. s. včetně dálkových linek pro město Luhačovice a statutární město Brno. 

Městskou hromadnou dopravou zajišťuje dopravní obslužnost prostřednictvím 21 linek 

pro obce Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá, Stonava, Těrlicko a statutární město 

Havířov a měst Petřvald a Šenov. 

ČSAD Karviná a.s. zajišťuje dopravní obslužnost veřejné vnitrostátní linkové dopravy 

prostřednictvím 36 linek v obcích Dolní Lutyně, Horní Suchá, Chotěbuz, Stonava 

a ve statutárních městech Ostrava, Karviná, Havířov včetně měst Orlová a Český Těšín. 

Zvláštní veřejnou vnitrostátní linkovou dopravu provozuje prostřednictvím 5 linek 

pro OKD, a.s. – Důl ČSM, Důl ČSA, Důl Darkov, obec Stonava a město Orlová a dálkovou 

linku pro statutární město Brno. 

Městskou hromadnou dopravou zajišťuje dopravní obslužnost prostřednictvím 10 linek 

ve statutárním městě Karviná a 5 linek ve městě Orlová.  

ČSAD Frýdek-Místek a.s. zajišťuje dopravní obslužnost veřejné vnitrostátní linkové 

dopravy prostřednictvím 39 linek pro obce Baška, Bílá, Bruzovice, Čeladná, Dobrá, Dolní 
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Domaslavice, Frýdlant nad Ostravicí, Hukvaldy, Janovice, Kaňovice, Kozlovice, Krásná, 

Lučina, Malenovice, Metylovice, Morávka, Nižní Lhoty, Nošovice, Ostravice, Palkovice, 

Paskov, Pazderna, Pražmo, Pržno, Pstruží, Raškovice, Řepiště, Sedliště Soběšovice, Staré 

Hamry, Sviadnov, Václavovice, Vyšní Lhoty, Žabeň, Žermanice, a rovněž pro statutární 

města Ostrava, Havířov, Frýdek-Místek a města Šenov a Vratimov.  

Městskou hromadnou dopravou zajišťuje dopravní obslužnost prostřednictvím 20 linek 

v obci Staré Město a ve statutárním městě Frýdek-Místek včetně města Hranice, sousedícího 

Olomouckého kraje. 

Holding dopravních společností ČSAD má významné postavení v poskytování veřejných 

služeb na území Moravskoslezského kraje. Nový institut plánování dopravní obslužnosti 

v rámci závazku veřejné služby ustanovuje jako dopravce, kteří se společně podílí 

na dopravní obslužnosti příslušného území Moravskoslezského kraje uvedené společnosti:  

„Veolia Transport Morava, a.s., TQM – holding s.r.o., ČSAD Frýdek-Místek a.s., ČSAD 

Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s., Dopravní podnik Ostrava a.s., Městský dopravní podnik 

Opava, a.s., Osoblažská dopravní společnost, s.r.o., Radovan Maxner, Jan Kypús – BUS 

s.r.o., Jiří Kantor a ČSAD Vsetín a.s.“2 

Ke dni 31. 12. 2011  vykazuje trojice dopravních společností od počátku roku průměrný 

přepočtený stav svých zaměstnanců v hodnotě 1 144,30 zaměstnanců celkem,  z toho 590,5 

je v kategorii řidičů osobní dopravy,  a 85,6 je ostatních pracovníků osobní dopravy. 

Vozový park dopravních společností za osobní dopravu sestává z 360 autobusů, z toho 

je 95 autobusů nízkopodlažních. Pro statutární město Havířov využívá dopravce 

k provozování městské hromadné dopravy i autobusy na plynový pohon v celkovém počtu 36 

autobusů. V současné době přistoupilo k využívání autobusů na plynový pohon také statutární 

město Karviná. 

Z Evropské unie prostřednictvím projektu „Renovace vozového parku“ vedeným 

v Regionálním operačním programu Moravskoslezsko, dopravní společnosti pořídily 

s investiční dotací 18 kusů autobusů pro veřejnou vnitrostátní linkovou dopravu a 2 autobusy 

na plynový pohon pro městskou hromadnou dopravu. Příští pravidelná obnova vozového 

parku bude pokračovat na základě uvedeného projektu až do konce roku 2013. 

 

 

                                                

2
 http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/assets/doprava/plan_dopravni_obsluznosti_msk.pdf 
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2 Teoretická východiska 

V této části bude nastíněna základní charakteristika daně z přidané hodnoty zavedené 

v České republice, její stručný historický vývoj a konkrétní principy, které uplatňují dopravní 

společnosti s vazbou na vyúčtování provozních dotací (kompenzace), poskytovaných 

z rozpočtu územně samosprávních celků. Poté se kapitola zaměří na nový zákon o veřejných 

službách v přepravě cestujících s vymezením základních pojmů a na zákon o cenách 

v souladu s regulovanými cenami jízdného. 

 

2.1 Charakteristika daně z přidané hodnoty 

     Daň z přidané hodnoty se řadí mezi všeobecné nepřímé daně a taky mezi nejsložitější 

v daňové oblasti. Její hlavní význam spočívá především v tom, že tvoří jeden 

z nejdůležitějších příjmů pro státní rozpočet, ale i rozpočty krajů a obcí. Z tohoto hlediska 

tedy tvoří pro stát nejvýznamnější příjmovou daňovou položku  společně s  odvodem 

sociálního pojištění. 

 

2.1.1 Základní princip daně z přidané hodnoty 

Plátcem daně je daňový subjekt registrovaný k této dani u místně příslušného finančního 

úřadu, jehož roční obrat překračuje zákonem stanovené minimum. Daňový subjekt, 

jenž dobrovolně podá přihlášku k registraci DPH se stává plátcem ke dni účinnosti registrace. 

Poplatníkem daně je konečný spotřebitel, je nositelem daňového břemene zahrnutého 

v cenách nakupovaných statků. Předmětem daně z přidané hodnoty je dodání zboží 

či poskytování služby, převod nemovitostí a převod a využití průmyslových a jiných práv. 

Základem pro odvod daně je přidaná hodnota. Daň se vybírá v každém článku výroby, 

distribuce nebo dodávky a je stanovena procentem z ceny. Plátci daně mají povinnost odvést 

daň na výstupu z uskutečněných zdanitelných plnění. Současně jim vzniká nárok na uplatnění 

odpočtu daňové povinnosti na vstupu u nakupovaných zdanitelných plnění, a to ve výši daně, 

kterou zaplatili v cenách vstupů pro svoji produkci. Tento nárok zjišťují pomocí nákupních 

daňových dokladů. Rozdíl mezi uvedenými zdanitelnými plněními představuje pro plátce 

výslednou daňovou povinnost nebo nadměrný odpočet. Správcem daně je místně příslušný 

finanční úřad. V případě zdanění dovozu zboží je správcem daně celní úřad. 
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Mezi pozitivní vlastnosti daně z přidané hodnoty jednoznačně patří snadná výnosnost 

pro státní rozpočet, přehlednost, neutralita, předvídatelnost, možnost zdaňovat nejenom zboží, 

ale i služby s použitelností i v mezinárodním obchodě, přičemž zároveň nutí k daňové 

disciplíně a k předcházení daňových úniků.  

Negativní stránkou daně z přidané hodnoty je zejména poměrně složitá administrativní 

náročnost spojená s její evidencí, případně i jednorázové problémy při jejím prvotním 

zavedení. Každopádně vyžaduje naprosto přesné vedení účetnictví.  

 

2.1.2 Legislativní vývoj DPH v čase včetně uplatňování sazeb 

Autor – Jan Široký a kolektiv uvádí: „Myšlenka o dani z přidané hodnoty vznikla po druhé 

světové válce a v roce 1954 ji začala (s trochu jiným mechanismem, než je současný) 

jako první používat Francie, kdy se o její zavedení pod názvem“Taxe sur la valeaur ajoutée“ 

zasloužil vládní ekonom Maurice Laudré. V roce 1967 byla DPH začleněna do daňové 

soustavy Dánska, v následujícím roce ji přijalo Německo. Země Evropské unie se staly 

průkopníky v zavádění daně z přidané hodnoty (směrnicí z roku 1967 se zavázaly k tomu, 

že DPH bude jedinou všeobecnou obratovou daní v jejich daňových systémech), systém daně 

se však rozšířil i do dalších států a dalších kontinentů. V současnosti (2008) se DPH vybírá 

přibližně ve 120 zemích světa.“ 3 

V České republice byla daň z přidané hodnoty zavedena v roce 1993 v koncepci nové 

české daňové soustavy a byla upravena zákonem č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Dříve zde byla uplatňována daň z obratu, která měla kumulativní účinek a její základní 

sazebník obsahoval velké množství různých sazeb daně všech jednotlivých komodit. Hladký 

přechod z daně z obratu na daň z přidané hodnoty zaručoval vysoký limit pro povinnou 

registraci plátců daně, jenž byl ve výši 6 miliónů Kč ročního obratu. Nahrazením daní 

z přidané hodnoty se začaly uplatňovat pouze dvě sazby – základní sazba činila 23% a snížená 

sazba 5%. V přílohách zákona je vymezen seznam zboží a služeb podléhajících příslušné 

sazbě daně. Sníženou sazbou byly zatíženy potraviny, léky, dodávka energií a většina služeb.  

Vstupem České republiky do Evropské unie, od 1. května 2004, začal platit Zákon 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V následujících letech prošel tento zákon různými 

                                                

3 ŠIROKÝ, Jan a kol. Daňové teorie. S praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 301 s. ISBN 978-
80-7400-005-8. str. 178. 
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významnými novelizacemi, také i v důsledku zapracování příslušných předpisů a směrnic 

Evropské unie. Nejvýznamnější změny se týkaly také sazeb daně.  

S účinností od 1. ledna. 2008 se snížená sazba z 5 % zvýšila na 9 % a platila pro opravy, 

rekonstrukce a modernizace bytů, bytových a rodinných domů, také pro novu výstavbu 

a převody staveb pro sociální bydlení. Základní sazba ve výši 19 % se novelizací nezměnila. 

V dalším roce 2009 se zákonem č. 302/2008 s účinností od 1. ledna. 2009 uplatňují věcné 

změny například v oblasti zdaňování leasingových operací, při přeúčtování energií a služeb, 

při provádění opravy výše daně a rovněž při uplatňování odpočtu daně. Výše sazeb se v tomto 

roce sice nezměnila, ale byly upraveny přílohy č. 1 a č. 2 k zákonu o DPH, v nichž jsou 

vymezeny služby a zboží podléhající snížené sazbě daně. 

Od 1. ledna. 2010 nabyly účinnosti dvě novely. Zákonem č. 362/2009 Sb. se mění některé 

zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010. Část 

pátá obsahuje změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a to konkrétně změnu 

snížené sazby daně z 9 % na 10 % a základní sazby daně z 19 % na 20 %. Další novelou, 

zákonem č. 489/2009 Sb., se změnila zejména  pravidla pro určení místa plnění 

při poskytování služeb, pravidla pro vrácení daně osobám registrovaným k dani v jiném 

členském státě a změny v povinnosti předkládání souhrnných hlášení.  

Rok 2011 přináší Novelu zákona č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 2011, která řeší 

legislativně technické změny v zákoně o dani z přidané hodnoty hlavně v návaznosti na nový 

daňový řád. Kromě toho jsou novelou doplněna opatření v boji proti daňovým únikům, např. 

ručení za nezaplacenou daň a přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění nebo možnost 

provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolventním řízení. Od 1. července 

2011 je také přímo účinné Nařízení Rady (EU) č. 282/20011, kterým se stanoví prováděcí 

opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. Podle tohoto 

nařízení Rady je třeba postupovat přímo a není povinností ho začleňovat do českého zákona 

o DPH. Je tedy závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

Toto nařízení například definuje, co je sídlem ekonomické činnosti osoby povinné k dani, 

definuje stálou provozovnu, stanovuje, jak se určí status příjemce služby (jestli jde o osobu 

povinnou k dani nebo osobu nepovinnou k dani), vymezuje elektronicky poskytovanou 

službu, co se rozumí restauračními a cateringovými službami a další. 

V aktuálním roce 2012 je vyhlášena tzv. sazbová novela zákona o DPH č. 370/2011 Sb., 

která s účinností od 1. ledna 2012 zvyšuje sníženou sazbu DPH z 10 % na 14 % a zároveň 

přináší i řadu dalších změn: 

- změny ustanovení týkajících se oprav základu a výše daně , nepřímé  bonusy,  
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- chybějící náležitosti daňového dokladu lze prokázat i jiným způsobem,  

- rozšiřuje se okruh výjimek, kdy lze odpočet daně na vstupu uplatnit i bez držby 

daňového dokladu, 

- tuzemský reverse-charge (samovyměření daně) u vyjmenovaných stavebních 

a montážních prací, vymezených klasifikací produkce CZ-CPA 41 až 43, 

- technické zhodnocení je dlouhodobým majetkem, otázka jeho přesného vymezení, 

- lhůta pro úpravu odpočtu daně u technického zhodnocení nemovitostí se prodlužuje 

z 5 na 10 let, 

- upřesňují se pravidla pro vyrovnání odpočtu daně u zásob podle § 77 zákona o DPH 

při jejich použití k jiným účelům, 

- obecná úprava vykonatelnosti zajišťovacího příkazu podle  § 167 daňového řádu, atd. 

Z výše uvedeného vývoje daně z přidané hodnoty prostřednictvím legislativních změn 

je zřejmé, že se Česká republika snaží o dosažení shodné, nebo podobné koncepce daně jako 

v okolních státech, abychom mohli profitovat z možnosti společného postupu proti daňovým 

únikům. 

V tabulce č. 2.1. je znázorněn vývoj sazeb DPH v České republice v čase - od zavedení 

až po současnost. 

 

Tabulka č.. 2.1.  Vývoj sazeb DPH v České republice 

Období Snížená sazba (v %) Základní sazba (v %)

1. 1. 1993 - 31. 12. 1994 5 23

1. 1. 1995 - 30. 04. 2004 5 22

1. 5. 2004 - 31. 12. 2007 5 19

1. 1. 2008 - 31. 12. 2009 9 19

1. 1. 2010 - 31. 12. 2011 10 20

1. 1. 2011 - 31. 12. 2011 14 20

1. 1. 2013 17,5
 

Zdroj: ŠIROKÝ, Jan a kol. Daňové teorie. S praktickou aplikací. 2. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2008. 301 s. ISBN 978-80-7400-005-8. str. 193. + vlastní doplnění. 
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Z tabulky č. 2.1. je patrné, že změny v oblasti sazeb daně ovšem v roce 2012 nekončí. 

Novela obsahuje i zavedení sjednocené sazby DPH ve výši 17,5 % s účinností od 1. ledna 

2013, která bude platit pro veškeré zboží, služby i nemovitosti. Jejím zavedením dojde 

ke snížení stávající základní sazby z 20 % na 17,5 % a současně ke zvýšení stávající snížené 

sazby ze 14% na 17,5 %, čímž by nižší sazba daně v ČR prakticky zanikla. Dojde ke zrušení 

přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k zákonu o DPH, z nichž dosud vyplývají výjimky pro uplatňování 

snížené sazby daně u zboží a služeb.  

Z evropských zemí se výjimečně obdobný systém zdanění jednotnou sazbou daně (25 %) 

vyskytuje pouze v Dánsku. Zde na rozdíl od ČR nepodléhají DPH všechny služby a zboží, 

jsou uděleny výjimky na položky, na které daň není uvalena vůbec. Jednotná sazba DPH 

je naopak vykompenzována a doprovázena vysokým zdaněním daně z příjmu u nejbohatších 

osob.  

V České republice platí sice rovná daň z příjmů fyzických osob ve výši 15 %, 

ale institutem superhrubé mzdy se stává daní degresivní do výše až 20 %. Naopak osoby 

s vysoce nadprůměrnými příjmy zdaňují po překročení zákonem stanoveného limitu 

své příjmy pouze 15 % daní. Zavedení daňových bonusů pro nízko příjmové skupiny lidí však 

nemůže zdaleka vykompenzovat zvýhodnění skupin s vysokými příjmy. Rovněž daň 

z přidané hodnoty nejvíc postihuje nejnižší příjmovou skupinu lidí, protože zdaňuje spotřebu, 

která tvoří nejvyšší část jejich spotřebního koše.  

Dánsko se řadí mezi vyspělé severské země a mohlo by být pro Českou republiku 

přijatelným vzorem nejenom v myšlence zavedení jednotné sazby DPH, ale i ve struktuře 

jejich daňové soustavy, daňové kvóty a v trendu jejich daňového mixu, který nemá 

tak negativní sociální dopady jako u nás. 

V ČR kvůli zvýšení DPH zdraží nejen ceny potravin, léků, energie, tisku, ale i jízdné, 

ubytování a řada dalších služeb, které byly až dosud ve snížené, 14 % sazbě DPH. Konkrétně 

problematika zvyšování cen jízdného bude předmětem předkládané diplomové práce. 

 

2.1.3 Základní pravidla DPH vztahující se k veřejné přepravě osob 

 Předmětem daně dle § 2 odst. b) „je poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani 

v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku.“ 4 

                                                

4 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_690.html?year=PRESENT 
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Vymezení základních pojmů v § 4 odst. l)  - pro účely tohoto zákona se rozumí, že jsou 

„dotací k ceně přijaté finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu, z rozpočtů 

územních samosprávných celků, státních fondů, z grantů přidělených podle zvláštního zákona, 

z rozpočtu cizího státu, z grantů Evropské unie či podle programů obdobných, pokud 

je příjemci dotace stanovena povinnost poskytovat plnění se slevou z ceny a výše slevy se váže 

k jednotkové ceně plnění; za dotaci k ceně se nepovažuje zejména dotace k výsledku 

hospodaření a na pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku.“ 5 

Ladislav Pinter a Václav Benda ve svém komentáři uvádí: „ Podle metodické informace 

Ministerstva financí k uplatnění DPH u veřejných služeb v osobní dopravě, která je uvedena 

v dalším textu, je nutno za dotací k ceně považovat také samotné úhrady slev z jízdného podle 

příslušných předpisů.“6  

Slevy jízdného poskytované dopravními společnostmi ČSAD: 

- 100 % sleva (bezplatná přeprava) pro: 

o jedno dítě do 6 let,   

o představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci,  

o průvodce ZTP/P nebo vodícího psa, 

- 75 % sleva pro držitele ZTP a ZTP/P, 

- 50 % sleva pro: 

o děti od 6 do 15 let, 

o děti mladší 6 let, které nemají nárok na bezplatnou přepravu, 

o pro rodiče k návštěvě dětí postižených - umístěných v ústavech, 

o za přepravu psa. 

 

      Dle Nařízení (ES) č. 1370/2007 je povinen poskytovatel služeb odvádět DPH v případě, 

že obdrží finanční prostředky formou konkrétní samostatné úhrady slev, například slev 

z žákovského jízdného, nad rámec smluv o veřejných službách. Tyto úhrady jsou považovány 

pro účely DPH za dotace k ceně a podléhají daňové povinnosti. Částka pro stanovení základu 

daně se vypočte jako dopočet do ceny plného (obyčejného) jízdného na základě rozdílu ceny 

v tarifu plného jízdného a ceny ve zlevněném tarifu v příslušném kilometrickém pásmu. 

                                                

5 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_690.html?year=PRESENT 

6 BENDA, Václav a Ladislav PIKNER. Daň z přidané hodnoty s komentářem k 1. 4. 2011. 6. vyd. Olomouc: 
ANAG, 2011. 480 s. ISBN 978-80-7263-676-1. str. 29. 
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     Dopravním společnostem je poskytovaná kompenzace celkové úhrady za veřejné služby 

v osobní dopravě (bez úhrady výše uvedených slev jízdného) na základě uzavřené smlouvy 

o veřejných službách formou kompenzace dopravcům, což se nepovažuje za úplatu, za dotaci 

k ceně, a ani za úplatu poskytnutou třetí osobou. Ve smyslu ustanovení § 2 a § 14 zákona 

o DPH se nejedná o předmět daně. Daň na výstupu se tedy z uvedené úhrady neuplatňuje, 

částka poskytnutá objednatelem veřejných služeb v přepravě cestujících je částkou na úrovni 

bez daně. 

     Místo plnění při poskytnutí přepravy osob § 10a – „místem plnění při poskytnutí služby 

přepravy osob je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.“ 7 

     Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby § 28 odst. 6 

– „doklad o zaplacení vystavený podle §26 je daňovým dokladem při hromadné přepravě 

osob. Doklad o zaplacení musí obsahovat obchodní firmu, nebo jméno a příjmení, popřípadě 

název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, datum vystavení dokladu, sazbu daně 

nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné ustanovení tohoto 

zákona, částku, kterou plátce získal nebo má získat za plnění celkem.“ 8 

     Zjednodušeným daňovým dokladem vystavovaným dopravními společnostmi 

za poskytovanou službu je jízdenka vystavená prostřednictvím odbavovacího zařízení přímo 

u řidiče.    

    Základ daně § 36 odst. 2 – „Základem daně v případě přijetí úplaty před uskutečněním 

zdanitelného plnění je částka přijaté platby snížená o daň.“ 9 

     Cestující, využívající služby veřejné přepravy, mají možnost si u jednotlivých dopravců 

zakoupit čipovou kartu, která plní funkci elektronické peněženky. Jejím prostřednictvím 

mohou bezhotovostní úhradu jízdného realizovat přímo, pomocí odbavovacího zařízení 

u řidiče. Nabití čipové karty určitou, cestujícím zvolenou hodnotou, slouží k postupnému 

čerpání úhrady jízdného za jednotlivé přepravy.  

     Pro dopravce jako plátce daně vzniká nabitím karty, tedy přijetím úplaty 

před uskutečněním zdanitelného plnění povinnost z této úhrady odvést daň (metodou shora 

                                                

7 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_690.html?year=PRESENT 

8 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_690.html?year=PRESENT 

9 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_690.html?year=PRESENT 
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prostřednictvím koeficientu). Přijatou úplatu poníží o odpovídající daň a tu odvede v rámci 

uskutečněných zdanitelných plnění. 

      Daňové přiznání a splatnost daně § 101 odst. 1 – „Plátce je povinen do 25 dnů 

po skončení zdaňovacího období podat daňové přiznání na tiskopisu předepsaném 

Ministerstvem financí, a to i v případě, že mu nevznikla daňová povinnost, pokud zákon 

nestanoví jinak. Tuto lhůtu nelze prodloužit. Vlastní daňová povinnost je splatná ve lhůtě 

pro podání daňového přiznání, s výjimkou daně vyměřované v souvislosti s dovozem zboží 

podle §20, [66a] u kterého je splatnost daně stanovena celními předpisy.“ 10 

     Vrácení nadměrného odpočtu § 105 odst. 1 – „Vznikne-li v důsledku vyměření 

nadměrného odpočtu vratitelný přeplatek, vrátí se plátci bez žádosti do 30 dnu od vyměření 

nadměrného odpočtu. Tento postup se neuplatní, pokud vznikne vratitelný přeplatek změnou 

daňové povinnosti na základě dodatečného vyměření a postupuje se podle daňového řádu.“ 11             

     Nadměrný odpočet uplatňují dopravní společnosti zejména ve zdaňovacím období 

u nákupu investic, nejčastěji autobusů. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě z přijatých 

zdanitelných plnění od plátců u nákupu autobusu na naftový pohon činila za rok 2011 částku 

872 700 Kč, u autobusu na plynový pohon 1 337 600 Kč. 

     Příloha č. 2 - vymezuje seznam služeb podléhajících snížené sazbě daně, mezi 

které se rovněž řadí: Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.  

     „Pravidelnou hromadnou přepravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených 

trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech 

podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., 

o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové 

osobní dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou.“ 12 

 

                                                

10 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_690.html?year=PRESENT 

11 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_690.html?year=PRESENT 

12 http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/dane_poplatky_690.html?year=PRESENT 
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2.2 Základní legislativní rámec veřejné služby v přepravě cestujících 

     Pro oblast poskytování veřejných služeb v železniční a silniční dopravě přijala Evropská 

unie ve Štrasburku novou právní úpravu formou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici 

a silnici. Pro uvedené nařízení platí přímý účinek a při výkladových nejasnostech zákona 

je svým obsahem nadřazeno zákonu.  

     Parlament České republiky se v návaznosti na něj usnesl na novém zákoně č. 194/2010 

Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících (dále uváděno jenom „o veřejných 

službách“), který nabyl účinnosti dne 1. července 2010.  

     Předchozí vnitrostátní právní úprava ve znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách nebyla jednotná, novou právní úpravou došlo 

ke sjednocení obou druhů doprav a k úpravě podmínek pro liberalizaci trhu veřejné dopravy. 

 

2.2.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 

     Nařízení (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici 

a silnici (dále uváděno jenom „nařízení o veřejných službách“) vstoupilo v platnost 

3. prosince 2009. Vztahuje se na vnitrostátní a mezinárodní provozování veřejných služeb 

v přepravě cestujících po železnici nebo jiném druhu drážní dopravy a po silnici, s výjimkou 

služeb provozovaných z důvodu svého historického a turistického významu. 

     Kovalčíková, Štandera uvadí: „(4) Hlavními cíly bílé knihy Komise se dne 12. září 

2001“Evropská dopravní politika do roku 2010: čas rozhodnout“ je zaručit bezpečné, účinné 

a vysoce kvalitní služby v přepravě cestujících prostřednictvím regulované hospodářské 

soutěže, která rovněž zajistí transparentnost a fungování veřejných služeb v přepravě 

cestujících, a to s ohledem na sociální a environmentální faktory a faktory regionálního 

rozvoje, nebo s cílem nabídnout zvláštní tarifní podmínky určitým kategoriím cestujících, 

například důchodcům, a odstranit nerovnosti mezi dopravními podniky z různých členských 

států, které mohou vést k podstatnému narušení hospodářské soutěže.“13 

     

 

                                                

13 KOVALČÍKOVÁ, Daniela a Jan ŠTANDERA. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících. Komentář. 

1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011. 239 s. ISBN 978-80-7357-662-2. str. 135. 
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 Předmětem nařízení o veřejných službách je: 

- stanovení právního rámce pro úpravu podmínek zásahu veřejných orgánů do veřejné 

přepravy cestujících,  

- vymezení podmínek pro možnost kompenzace jednotlivým dopravcům za poskytování 

veřejných služeb, 

- určení postupu při uzavírání smluv o veřejných službách s dopravci.     

     Na základě nařízení o veřejných službách mají stát, kraje nebo obce (dále uváděno 

jen „příslušné orgány“) možnost si volně vybrat provozovatele, tedy udělovat výlučná práva 

a uzavírat smlouvy o veřejných službách na základě transparentního a spravedlivého 

výběrového řízení.                

     Důsledkem působnosti tohoto nařízení o veřejných službách ve všech členských státech 

Společenství, již nyní někteří provozovatelé veřejných služeb poskytují služby veřejné 

přepravy i ve více členských státech, jako například společnost Veolia Transport Morava, a.s. 

Není podstatné, zda budou veřejné služby v přepravě cestujících provozovány soukromými 

nebo veřejnými podniky. 

     Ve smlouvě o veřejných službách mezi příslušným orgánem a provozovatelem služeb 

dle nařízení o veřejných službách musí být přesně vymezena konkrétní povaha závazku 

veřejné služby a také dohodnutá odměna. Aby se co nejméně narušovala pravidla 

hospodářské soutěže, smlouva by měla být uzavíraná na dobu určitou. 

     Další zajímavostí tohoto nařízení o veřejných službách je možnost jakéhokoliv místního 

orgánu rozhodnout, že bude na území, které spravuje, poskytovat veřejné služby v přepravě 

cestujících sám. V rámci zajištění rovných podmínek hospodářské soutěže musí však podléhat 

přísné kontrole.  

     To znamená, že pokud se například Magistrát města Karviné bude domnívat, 

že poskytované dotace provozovateli městské hromadné dopravy ČSAD Karviná a.s. jsou 

příliš vysoké, může se rozhodnout ušetřit finanční prostředky tím, že začne provozovat 

přepravu ve městě sám. Přijetím tohoto rozhodnutí by magistrátu zároveň nastaly problémy 

s investováním značných finančních prostředků do aktiv (nákup autobusů), problémy 

s převodem většího počtu zaměstnanců a jejich práv a další provozní problémy spojené 

s pravidelnou údržbou a obnovou vozového parku.  

      Nařízení o veřejných službách dále stanovuje podmínky, za kterých příslušné orgány 

poskytují provozovatelům kompenzace k pokrytí nákladů vzniklých  při plnění závazku 

veřejné služby a musí být vypočtena takovým způsobem, aby vylučovala poskytnutí 

v nadměrné výši. 
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     Kovalčíková, Štandera uvadí: „(34)…Tyto kompenzace musí být za určitých podmínek 

slučitelné se Smlouvou podle článku 73 Smlouvy. Zaprvé musí být poskytnuty za účelem 

zajištění poskytování služeb, které jsou službami obecného zájmu ve smyslu Smlouvy. 

Zadruhé, aby se předešlo neodůvodněnému narušení hospodářské soutěže, nemohou překročit 

výši, která je nezbytná k pokrytí čistých nákladů vzniklých při plnění závazku veřejné služby, 

s přihlédnutím k příjmům získaným z této činnosti a přiměřenému zisku.“14  

     Článek 3 nařízení o veřejných službách  informuje o tom, že příslušné orgány mají právo 

zahrnout do smlouvy s provozovatelem pro závazky veřejné služby maximální tarify, vyloučit 

mohou obecná pravidla stanovující maximální přepravní tarify pro žáky, studenty, učně 

a osoby s omezenou pohyblivostí. 

     V Článku 4 nařízení o veřejných službách jsou vymezeny náležitosti, které by měla 

smlouva o veřejných službách obsahovat. Například jaký druh závazku bude provozovatel 

plnit, na jakém území. V rámci objektivního a transparentního způsobu je nutné ve smlouvě 

předem stanovit  ukazatele, podle kterých se bude kompenzace počítat.  

     Smlouva dále musí určit jaké náklady spojené s poskytováním služeb lze zahrnovat 

do kompenzace a stanovit jejich rozdělování. Mezi uznatelné náklady lze zahrnout náklady 

na personál, energii, poplatky za infrastrukturu, údržbu a opravu vozidel a zařízení 

nezbytných pro provozování veřejných služeb, fixní náklady a přiměřený výnos z kapitálu.  

     Doba trvání smluv o veřejných službách musí být omezena a pro oblast autobusové 

dopravy nesmí překročit období deseti let. 

     Článek 5 nařízení o veřejných službách pojednává o možnostech rozhodnutí příslušného 

orgánu, kdo bude poskytovat veřejné služby. Zda-li bude příslušný orgán poskytovat veřejné 

služby sám, nebo určí vnitřního provozovatele a jakým způsobem bude prováděna kontrola, 

podobná té, kterou vykonává na svými vlastními útvary. 

     V případě rozhodnutí obrátit se na třetí osobu, musí být smlouva uzavřena na základě 

nabídkového řízení, postupem otevřeným pro všechny provozovatele, s dodržením zásad 

transparentnosti a s vyloučením diskriminace. 

     Není-li zakázáno vnitrostátní úpravou, mohou příslušné orgány rozhodnout o přímém 

uzavření smluv o veřejných službách, a to v případě, pokud jejich průměrná roční hodnota 

(hodnota služby) se odhaduje na méně než 1 000 000 EUR, nebo pokud se týkají méně 

než 300 000 kilometrů veřejných služeb ročně. 

                                                

14 KOVALČÍKOVÁ, Daniela a Jan ŠTANDERA. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících. Komentář. 

1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011. 239 s. ISBN 978-80-7357-662-2. str. 139. 
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     Povinnosti ohledně zveřejnění jsou obsaženy v Článku 7 nařízení o veřejných službách. 

Každý příslušný orgán zveřejní jednou ročně souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby, 

o vybraných provozovatelích, o platbách kompenzací, a to v rozdělení na autobusovou 

a drážní dopravu. 

     Dalším úkolem v oblasti zveřejnění je nejpozději jeden rok před zahájením nabídkového 

řízení nebo přímého uzavření smlouvy o veřejné službě zveřejnit v Úředním věstníku 

Evropské unie tyto základní informace: název a adresu příslušného orgánu, typ plánovaných 

smluv a služby a oblasti, na které se možné smlouvy vztahují. 

     Přechodné období v článku 8 nařízení o veřejných službách, během něhož musí přijmout 

členské státy opatření v souladu s nařízením, je stanoveno do 3. prosince 2019. 

     Příloha nařízení o veřejných službách obsahuje pravidla pro kompenzaci: 

- kompenzace nesmí překročit částku čistého finančního dopadu (pozitivního 

nebo negativního)  řídí se vzorcem: náklady vzniklé v souvislosti  se závazkem 

veřejné služby, mínus kladné finanční dopady, mínus příjmy z plnění závazku, mínus 

přiměřený zisk, se rovná čistému finančnímu dopadu, 

- v případě, že provozovatel veřejných služeb provozuje i jiné činnosti, musí 

pro uvedené činnosti vést oddělené účetnictví, 

- náklady veřejných služeb jsou vyrovnávány provozními příjmy a platbami příslušných 

orgánů, a nemůže být umožněn převod těchto provozních příjmů do oblasti jiných 

činností provozovatele, 

- přiměřený zisk charakterizuje míru návratnosti kapitálu, která je běžná v daném 

odvětví členského státu a pro provozovatele zohledňuje riziko nebo neexistenci rizika 

z důvodu zásahu orgánu veřejné správy. 

     Ze strany provozovatele musí způsob kompenzace zaručovat poskytování veřejných služeb 

v přepravě cestujících v dostatečné kvalitě a zároveň musí podporovat udržování, rozvíjení 

a řízení uvedených poskytovaných veřejných služeb. 

 

2.2.2 Vymezení pojmů zákona č. 194/2010 Sb. 

     Dalším právním předpisem, kterým se řídí poskytování veřejných služeb je Zákon 

č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících (dále uváděno jen „zákon 

o veřejných službách) ze dne 20. května 2010. Upravuje návaznosti na nařízení o veřejných 

službách a stanovuje postup příslušných orgánů při zajišťování dopravní obslužnosti. 
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     V návaznosti na nařízení o veřejných službách zákon o veřejných službách postupně 

aplikuje jeho jednotlivá ustanovení do české právní úpravy. V těch případech, kde se nařízení 

o veřejných službách odvolávána působnost členských států, zákon o veřejných službách 

zapracovává úpravu za danou oblast mimořádně pro Českou republiku. 

     Na rozdíl od zákona o veřejných službách obsahuje nařízení o veřejných službách 

vymezení výjimky v poskytování veřejných služeb, a to služeb poskytovaných z důvodu 

historického nebo turistického významu. 

     Česká právní úprava stanovuje veřejnou linkovou dopravu dle zákona č. 111/1994 Sb., 

o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst.6 písm. a) „doprava, při které jsou 

přepravní služby nabízeny podle předem vyhlášených podmínek a jsou poskytovány 

k uspokojování přepravních potřeb; pokud je doprava uskutečňována pro potřeby města 

a jeho příměstských oblastí, jedná se o městskou autobusovou dopravu.“ 15 

 

 

Dopravní obslužnost  

     Kovalčíková, Štandera uvádí: „Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy 

pro všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, 

do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči 

a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, 

přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.“ 16 

      

V definici dopravní obslužnosti je stanoven: 

- přesný účel, tedy trvale udržitelný rozvoj územního obvodu,  

- časové hledisko, tj. všechny dny v týdnu,  

- místní a prostorové hledisko, tedy jednotlivé instituce a zařízení, přičemž vedle výše 

uvedených institucí a zařízení lze prostřednictvím dopravní obslužnosti zpřístupnit 

i jiné organizace, ústavy, společnosti, atp. 

 

                                                

15 http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Legislativa/Legislativa_CR_silnicni/ 

16 KOVALČÍKOVÁ, Daniela a Jan ŠTANDERA. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících. Komentář. 

1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011. 239 s. ISBN 978-80-7357-662-2. str. 3. 
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Zajištění dopravní obslužnosti krajem a obcí  

      Odstavec 1 zákona o veřejných službách určuje, že jednotlivá nastavení rozsahu dopravní 

obslužnosti, spočívající v zajištění veřejnými službami náleží do samostatné působnosti kraje 

nebo obce, přičemž obec zajišťuje dopravní obslužnost nad rámec území kraje. 

     Kraj i obec, v rámci svých limitovaných finančních prostředků přidělených z veřejného 

rozpočtu, samostatně odpovídají za rozsah zajištění dopravní obslužnosti ve své působnosti, 

za smlouvy o poskytování veřejných služeb uzavřené s provozovateli a také za kompenzace. 

     Odstavec 2 zákona o veřejných službách řeší možnost zajišťovat veřejné služby v přepravě 

cestujících i v územním obvodě jiného kraje, pokud s tím jiný kraj souhlasí. Prvořadou 

povinností kraje je zajištění dopravní obslužnosti ve své působnosti, tedy v rámci svého 

příslušného územního obvodu, ale zároveň může zohlednit i zásadu ochrany zájmu občanů 

svého obvodu a zajistit se svolením případnou nezbytnou dopravní obslužnost i v jiném kraji. 

     Zákon dále umožňuje vedle územního principu, tedy zajišťování dopravní obslužnosti 

v zájmu občanů svého územního obvodu, rovněž i na území sousedícího státu, ale pouze 

dle legislativně vymezených podmínek. Uvedená možnost však není primárním oprávněním 

kraje zajišťovat dopravní obslužnost v jiném státě. 

     Odstavec 3 zákona o veřejných službách určuje obec jako zajišťovatele dopravní 

obslužnosti, který se řídí územním pravidlem, a je nad rámec dopravní obslužnosti území 

kraje. Mimo své oblastní působnosti může obec poskytovat dopravní obslužnost ve prospěch 

svých občanů se souhlasem dotčeného kraje nebo obce. 

 

Plán dopravní obslužnosti území  

     Ministerstvo dopravy a kraje provozují zajišťování dopravní obslužnosti prostřednictvím 

plánu dopravní obslužnosti území. Jeho cílem je zabezpečit hospodárné, efektivní a účelné 

podmínky pro zajišťování dopravní obslužnosti a zaručit vzájemnou spolupráci mezi státem, 

kraji a obcemi při plnění této činnosti. 

     Sestavením plánu dopravní obslužnosti území jsou ze zákona pověřeni kraj a Ministerstvo 

dopravy. Plán se pořizuje se na dobu nejméně 5 let a pořizovatel má povinnost ho zveřejnit 

způsobem umožňujícím dálkový přístup, jelikož je určen dopravcům, veřejnosti a všem 

objednatelům veřejné dopravy. Obsahuje následující informace o plánované dopravní 

obslužnosti daného území: 

- popis zajišťovaných veřejných služeb,  
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- plánovaný rozsah vynaložených finančních prostředků určených na poskytované 

kompenzace,  

- způsob, jakým se budou s dopravci uzavírat smlouvy o veřejných službách v daném 

území, zda formou nabídkového řízení nebo přímým uzavíráním smluv, 

- časový harmonogram uzavírání uvedených smluv, 

- harmonogram a způsob integrace, pokud se stát a kraj bude podílet na integrovaných 

veřejných službách. 

 

     Další hledisko, které musí kraj při sestavování plánu brát na zřetel uvádí Kovalčíková, 

Štandera: „Plán obslužnosti kraje musí zohlednit ustanovení § 178 odst. 5 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle citovaného paragrafu školského zákona je kraj 

povinen zajistit dopravu pro žáky do spádové školy a ze spádové školy, pokud vzdálenost 

spádové školy od místa trvalého pobytu žáka přesáhne 4 km. Školský zákon svojí úpravou 

zajištění dopravy pro žáky stanovuje povinný obsah plánu obslužnosti území, protože 

konkretizuje dopravu škol, která je součástí pojmu „dopravní obslužnost území“.“ 17 

     Povinností kraje tedy je zahrnout i úpravu školského zákona do plánu dopravní obslužnosti 

území. 

 

Podmínky pro poskytování veřejných služeb  

     Odstavec 1 službách pojednává o dvou možnostech, kterými má možnost stát, kraj 

nebo obec zajišťovat dopravní obslužnost v příslušném územním obvodě. První možností 

podle zákona je zajištění dopravní obslužností přímo. Takže stát, kraje nebo obce budou sami 

v postavení dopravce a nebudou uzavírat smlouvy s dopravci. Uvedená možnost náleží 

výlučně příslušnému místnímu orgánu, kraji nebo obci.  

     Druhou možností je zajištění dopravní obslužnosti uzavřením smlouvy o veřejných 

službách s dopravci. Dopravce, se kterým se smlouva uzavírá, musí mít postavení dopravce, 

současně musí být provozovatelem dopravy.  Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění pozdějších předpisů musí mít dobrou pověst (bezúhonnost), odbornou 

způsobilost pro každý druh dopravy zvlášť a dále: 

                                                

17 KOVALČÍKOVÁ, Daniela a Jan ŠTANDERA. Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících. Komentář. 

1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011. 239 s. ISBN 978-80-7357-662-2. str. 9. 
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- platnou koncesi vydanou podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

ve znění pozdějších předpisů nebo povolení dopravního úřadu v ostatních případech, 

-  licenci k provozování linkové osobní dopravy, 

-  k licenci i platné osvědčení o oprávnění k podnikání v městské autobusové dopravě. 

     Odstavec 2 stanovuje splnění základních povinnosti dopravce, které musí dopravce 

prokázat objednateli nejpozději ke dni účinnosti smlouvy:  

- písm. b) dopravce, který provozuje veřejnou linkovou dopravu musí mít ke dni 

účinnosti smlouvy licenci a schválený jízdní řád. Jedná-li se o dopravce v městské 

autobusové dopravě je dále požadováno také oprávnění k podnikání v městské 

autobusové dopravě, 

- písm. c) stanovuje další povinnosti dopravce z hlediska zajištění vozidel, personálu 

a technického zázemí, které jsou nezbytné pro provozování veřejných služeb 

v přepravě v návaznosti na schválený jízdní řád, 

- písm. d) zákona vyžaduje, aby dopravce byl způsobilý zajistit souhrn činnosti 

uložených zákonem o drahách a zákonem o silniční dopravě. Objednatel musí 

konkrétně stanovit, co má dopravce ke dni účinnosti prokázat, 

- písm. e) ustanovení určuje prokázání splnění standardů kvality a bezpečnosti dopravy. 

     Odstavec 3 informuje o nejpozdějším termínu splnění povinností dle odstavce 2, pokud 

objednatel poskytuje veřejné služby v přepravě sám (pouze obec nebo kraj), a to ke dni 

zahájení poskytování těchto služeb. 

     Odstavec 4 se za oblast standardů kvality a bezpečnosti, které musí dopravce zaručovat,  

odvolává na přílohu tohoto zákona, kde jsou stanoveny minimální hodnoty a ukazatele 

požadovaných standardů. Způsob prokazování stanovuje prováděcí předpis. Podle přílohy 

se standardy zabývají problematikou informačního zařízení pro cestující, tedy zajištěním 

základních informací o daném spoji před uskutečněním i v průběhu cesty a další přepravou 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících  

     V souladu s nařízením o veřejných službách může objednatel uzavřít smlouvu o veřejných 

službách s dopravcem na základě nabídkového řízení, nebo může uzavřít smlouvu 

s dopravcem přímým zadáním, přičemž musí být splněny podmínky přímého zadání 

stanovené nařízením o veřejných službách.  
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     Podle článku 3 nařízení o veřejných službách musí být při výběru dopravce a při uzavírání 

smluv o veřejných službách dodržovány tyto zásady: 

- zásada transparentnosti – povinností objednatele je zveřejnit v Úředním věstníku 

Evropské unie základní informace o výběru dopravce, plánovaných smlouvách 

a rozsahu těchto smluv o veřejných službách. Další povinností je jednou za rok 

zveřejnit souhrnné zprávy o závazcích veřejné služby, o vybraných dopravcích 

a poskytnutých kompenzací dopravcům, 

- zásada spravedlnosti – nabídkové řízení musí být přístupné všem dopravcům, 

- zásada hospodárnosti – vylučuje poskytnutí nadměrných kompenzací dopravcům, 

- zásada rovného postavení – eliminuje diskriminaci v rámci nabídkového řízení, 

- zásada ochrany práv – každý dopravce má právo na přezkoumání postupu při výběru 

dopravce nezávislým orgánem. 

     Do zákonem stanoveného termínu – 31. března má objednatel povinnost předložit 

Ministerstvu financí přehled smluv o veřejných službách uzavřených za předchozí kalendářní 

rok. 

     Následující ustanovení § 10 - § 17 jsou věnovány podrobnému postupu nabídkového řízení 

včetně jeho zahájení, jednání, otevírání obálek, výběru nejvhodnější nabídky, zrušení 

nabídkového řízení, uzavření smlouvy, dodatečné veřejné službě a dokumentaci nabídkového 

řízení.  

     Předpisy § 18 - § 20 pojednávají o možnosti uzavření smlouvy o veřejných službách 

formou přímého zadání, o jeho podmínkách, o informační povinnosti objednavatele a ochraně 

investic.Výše uvedená problematika je poměrně rozsáhlá, a jelikož není předmětem 

předkládané práce, proto zde nebude blíže a podrobněji rozepsána. 

 

 

Zajišťování služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou  

     V ustanovení jsou vymezeny podmínky, za kterých se použijí postupy pro výběr dopravce 

pro zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících buď formou nabídkového řízení 

nebo formou přímého zadání: 

- cestující musí hradit své jízdné dopravci a veřejná služba je tímto způsobem z části 

financovaná i třetí osobou, 
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- dopravce má  s objednatelem uzavřenou smlouvu o veřejných službách a na základě 

uvedené smlouvy má s objednatelem také sjednáno poskytování kompenzací 

z veřejných rozpočtů, objednatel tedy nehradí celou službu, ale jenom její část, 

- kromě kompenzace se nevylučuje možné riziko plynoucí z nestálostí tržeb z jízdného 

od cestujících a dopravce nese i riziko z případného nesprávného odhadu vykázaných 

tržeb.  

     Všechny uvedené podmínky musí být naplněny společně, v opačném případě musí 

objednatel veřejných služeb při výběru dopravce postupovat na základě zákona o veřejných 

zakázkách. 

 

Kompenzace za veřejné služby  

     I když je poskytování veřejných služeb prostřednictvím dopravců pro veřejnost 

nepostradatelné, mohou je dopravci, jako podnikatelské subjekty provozovat podle nařízení 

o veřejných službách pouze s přiměřeným ziskem. Nicméně, nařízení o veřejných službách 

stanovuje objednavateli možnost zajišťování veřejných služeb formou poskytování 

kompenzací dopravcům, těm, kteří na základě uzavřených smluv veřejné služby provozují. 

Příslušný orgán – objednatel (stát, kraj nebo obec) hradí kompenzaci ze svého rozpočtu. 

     Kompenzace je v pojetí nařízení o veřejných službách chápána jako jakákoliv výhoda, 

zejména finanční, kterou poskytne přímo nebo nepřímo příslušný orgán z veřejných zdrojů 

v souvislosti s obdobím poskytování závazku o veřejných službách. Slouží k pokrytí čistého 

finančního dopadu na náklady a příjmy, spojeného s plněním závazku o veřejných službách, 

s přihlédnutím k tržbám provozovatele (dopravce) veřejných služeb získaných z této činnosti 

a k přiměřenému zisku. Kompenzace se vypočítá podle nařízením stanovených ukazatelů 

a vzorce výpočtu, a to způsobem, který vylučuje její poskytnutí v nadměrné výši. 

Do ukazatelů musí být rovněž zakomponován požadavek na dostatečnou kvalitu 

poskytovaných veřejných služeb a nezbytnost udržování, rozvíjení a řízení veřejných služeb 

ze strany provozovatele. 

     Odstavec 2 určuje postup objednateli a podmínky provozovateli při stanovení kompenzace 

ve smlouvě o veřejných službách , která je uzavírána formou přímého zadání. Před uzavřením 

smlouvy musí dopravce předložit objednateli tzv. finanční model nákladů, výnosů a čistého 

příjmu plynoucích ze smlouvy. Objednatel má zákonem stanovenou povinnost uvedený 

finanční model zkontrolovat a posoudit, zda vykázaná kompenzace dopravcem není 
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nadměrná. Teprve na základě souhlasu s finančním modelem může být smlouva o veřejných 

službách přímým zadáním písemně uzavřena. 

     Podle odstavce 3 má objednatel možnost obrátit se na Ministerstvo dopravy se žádostí 

o vydání stanoviska ve věci přípustnosti a způsobu zahrnutí nákladů, výnosů nebo provozních 

aktiv do finančního modelu a způsobu sestavení finančního modelu. Ministerstvo 

má zákonem stanovenou povinnost poskytnout objednateli stanovisko. Zákon dále neřeší 

závaznost vydaného stanoviska, proto má charakter pouze odborného posouzení a není 

pro objednatele závazné. Je tedy na zvážení objednatele, jaký postoj k vydanému stanovisku 

Ministerstva dopravy zaujme a zda ho při svém rozhodování o kompenzaci v samostatné 

působnosti zohlední. 

     Čtvrtý odstavec informuje o postupu při uzavírání smlouvy o veřejných službách formou 

nabídkového řízení. Ten je stejný jako v odstavci 2, tedy dopravce má stejnou povinnost 

předložit objednateli před uzavřením smlouvy finanční model. Úkolem objednatele 

je předložený model prověřit a posoudit možnost nadměrné kompenzace. V tomto případě 

si však může objednatel v rámci dokumentace k nabídkovému řízení stanovit i jiný postup. 

     V odstavci 5 zákon ukládá dopravci povinnost vést oddělenou evidenci o nákladech 

a výnosech, pokud provozuje přepravní služby nebo jiné činnosti vedle veřejných služeb 

na základě smlouvy s objednatelem těchto služeb. Oddělené účetnictví závazku veřejných 

služeb zaručuje, aby finanční prostředky určené k úhradě prokazatelné ztráty nebyly použity 

k jiným účelům nebo pro jiné činnosti. 

     Odstavec 6 řeší situaci, kdy má dopravcem předložený finanční model charakteristické 

znaky nadměrné kompenzace. V tom případě zákon objednateli přímo zakazuje uzavřít 

s dopravcem smlouvu o veřejných službách. Zákaz platí pro obě verze výběru dopravce, tedy 

buď formou přímého zadání nebo nabídkového řízení. Pokud by byla přesto smlouva 

o veřejných službách s dopravcem uzavřena, tak je tato smlouva pro nadměrnou kompenzaci 

neplatná. Z toho důvodu by měl objednatel písemně sdělit dopravci výsledek posouzení 

předkládaného finančního modelu. 

     Poslední odstavec se odvolává na prováděcí právní předpis, který podrobněji stanovuje 

způsob sestavení finančního modelu, způsob určení nadměrné kompenzace a pravidla 

pro změny výše kompenzace. Tímto předpisem je vyhláška Ministerstva dopravy č. 296/2010 
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Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace 

a je uvedena v příloze č. 1.18  

 

Dofinancování dopravní obslužnosti ze státního rozpočtu  

     Zákonem stanovenou povinností Ministerstva dopravy je každoročně při přípravě návrhu 

státního rozpočtu na příští rok posoudit ekonomické zajištění dopravní obslužnosti všech 

uzavřených smluv o veřejných službách. Na žádost Ministerstva dopravy poskytují příslušné 

orgány (kraje a obce) potřebné údaje k posouzení, zejména údaje o sjednaném rozsahu 

dopravní obslužnosti a rozsahu kompenzace v rámci jejich samostatné působnosti. 

     V případě, že kraj nebo obec nedisponuje dostatečným množstvím finančních prostředků 

na zajištění dopravní obslužnosti v souladu s uzavřenými smlouvami o veřejných službách, 

může požádat Ministerstvo financí o dofinancování těchto služeb, a to poskytnutím účelové 

dotace ze státního rozpočtu. Předpokladem vyhovění žádosti  kraje nebo obce je splnění níže 

uvedených podmínek: 

- žadatel (kraj nebo obec) má na zajištění dopravní obslužnosti uzavřenou s dopravcem 

smlouvu o veřejných službách, 

- u dopravce došlo k nárůstu nákladů z důvodu změny právních předpisů 

nebo nepředvídatelných mimořádných okolností, 

- nárůst těchto nákladů není předmětem kompenzace sjednané ve smlouvě o veřejných 

službách, 

- dopravce je nucen z důvodu těchto nepředvídatelných okolností snížit rozsah 

poskytované dopravní obslužnosti o více než 10 % při zachování smluvně sjednaného 

rozsahu kompenzace. 

     Za předpokladu, že jsou podmínky splněny kumulativně, může Ministerstvo financí 

rozhodnout o dofinancování dopravní obslužnosti příslušnému orgánu ze státního rozpočtu, 

při současném zachování sjednané dopravní obslužnosti v jeho územním obvodu. 

 

 
                                                

18 http://www.mdcr.cz/cs/Legislativa/Legislativa/Legislativa_CR_silnicni/ 
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Rozsah dohledu  

     Základní podstatou uzavírání smluv o veřejných službách je dodržování pravidel týkajících 

se veřejných zakázek a koncesí, a zřejmě proto byl k výkonu dohledu při uzavírání těchto 

smluv určen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jeho úkolem je prozkoumat, posoudit 

a následně rozhodovat o tom, zda byla v průběhu uzavírání smluv o veřejných službách 

dodržena zákonná ustanovení a přímo použitelný předpis Evropské unie. Působnost provádění 

dohledu se vztahuje na obě smluvní strany, tedy na dodržování povinnosti objednatele 

i dopravce.  

     V případě zjištění pochybení má na výběr buď uložení nápravného opatření nebo uložení 

sankce. Další jeho pravomocí je i projednávání správních deliktů a kontrola úkonů 

objednatele podle jiného právního předpisu, přičemž tím není omezena působnost jiných 

kontrolních orgánů, kteří vykonávají kontrolu podle jiných právních předpisů. 

     Následující ustanovení § 26 - § 34 jsou věnována jednotlivým postupům, ke kterým 

má možnost přistoupit v rámci své působnosti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 

jako například zahájení řízení, podání návrhu, kauce, zastavení řízení, nápravná opatření atd. 

 

2.2.3 Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 

     Poskytování služeb veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a městské 

hromadné dopravy osob je také předmětem zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále uváděno jen „zákon o cenách“). Ustanovením § 10 zákona o cenách 

podléhají uvedené služby regulaci ceny prostřednictvím vydávaného prováděcího předpisu 

Cenový věstník – výměr Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými 

cenami. 

     Pro rok 2012 je aktuálně platný Výměr MF č. 01/2012 ze dne 28. listopadu 2011, 

kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (dále uváděno jen „výměr MF“).  

     V první části výměru MF, oddílu B je stanoveno, že maximální ceny služeb si mohou 

stanovit v rámci své působnosti kraje a obce dle svých vlastních představ: 

- pro veřejnou linkovou osobní vnitrostátní silniční dopravu v rámci integrovaných 

veřejných služeb, 
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- pro městskou hromadnou dopravu a příměstskou provozovanou v rámci městské 

hromadné dopravy. 

     Příloha č. 3 výměru MF vymezuje podmínky a základní druhy jízdného pro výše uvedené 

druhy dopravy, a to plné (obyčejné) jízdné, zlevněné (zvláštní) jízdné v procentech plného 

jízdného a možnost bezplatné přepravy pro určité kategorie cestujících. 

     V druhé části výměru MF je uveden seznam zboží (a služeb), u něhož se uplatňují věcně 

usměrňované ceny. 

     Pokud veřejná linková osobní vnitrostátní silniční doprava (dále uváděno jen „linková 

doprava“ nenáleží do integrovaného systému dopravních služeb, v tom případě platí 

podmínky určené v příloze č. 6 výměru MF. Zde jsou určeny konkrétní věcně usměrňované 

ceny plného (obyčejného) jízdného v celých jednotkách Kč podle druhu kilometrického 

tarifního pásma. Do ceny jízdného je zahrnuta i daň z přidané hodnoty ve výši 14 %. 

     Tarifní vzdálenost je určena počtem kilometrických výkonů uvedených v jízdním řádu 

dopravce u příslušných spojů. Jízdné se tedy vypočte za určenou tarifní vzdálenost. 

     Zveřejněné ceny pro propočet plného (obyčejného) a věcně usměrňovaného jízdného 

v příloze č. 6 výměru MF se propočtou koeficientem „k“ a tato propočtená cena je cenou 

maximální, kterou může dopravce využít v příslušných tarifních pásmech. 

     Zároveň takto propočtenou cenu může dopravce zvýšit na spojích, odsouhlasených 

příslušným dopravním úřadem až o 20 %. V pracovní dny nemůže podíl spojů s takto 

navýšenou cenou přesáhnout 20 % z celkového počtu spojů provozovaných dopravcem. 

     Pro stanovení cen jízdného na rok 2012 má dopravce povinnost propočíst pro běžný rok 

ceny uvedené v příloze č. 6 upravené koeficientem „k“, jehož výše nesmí přesáhnout hodnotu 

stanovenou podle vzorce 19: 

 

            (2.1) 

 

  

kde 

N - ekonomicky oprávněné náklady linkové dopravy za rok 2010 (vyjma nákladů na zpětný         

leasing), 

                                                

19 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/cenovy_vestnik_2011_c-13.pdf 
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Z – přiměřený zisk odpovídající podmínkám roku 2010, 

T – tržby v linkové dopravě celkem bez daně z přidané hodnoty za rok 2010, 

D – prostředky poskytnuté z rozpočtu krajů a obcí za plnění smlouvy o závazku veřejné 

služby v roce 2010, 

n – roční růst provozních nákladů roku 2012 ve výši 1,063. 

 

Přiměřený zisk se vypočítá podle vzorce 20: 

       

             (2.2) 

kde 

Z – přiměřený zisk, 

A – nezbytný počet autobusů na zajišťování linkové dopravy (autobusy, které ujedou 

v linkové dopravě v daném roce více než 80 % z celkových kilometrických výkonů), 

CA – cena autobusu ve výši 4,5 mil. Kč, 

I – roční objem investic souvisejících s provozováním linkové dopravy, případně podíl 

z budoucí investice související s daným rokem, 

d – koeficient zdanění ve výši 0,19 (vychází z výše daně z příjmů právnických osob pro rok 

2012), 

f – koeficient povinného přídělu do fondů ve výši 0,05 u podniků s nenaplněným rezervním 

fondem a v nulové výši u podniků s naplněným rezervním fondem, 

OA – částka celkových uplatněných účetních odpisů autobusů využívaných pro linkovou 

dopravu, 

                                                

20 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/cenovy_vestnik_2011_c-13.pdf 
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OI – částka celkových uplatněných účetních odpisů ostatních investic, souvisejících 

s provozováním linkové osobní dopravy, 

DA – částka přiznané dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtů krajů nebo rozpočtů obcí 

na nákup nově vyrobených autobusů. 

     Vypočtené ukazatele -  koeficient „k“ a přiměřený zisk slouží společně s dalšími ukazateli 

jako podklad pro sestavení předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty linkové 

dopravy nebo městské hromadné dopravy. Vyčíslená prokazatelná ztráta z přepravy je vlastně 

budoucí nárokovaná kompenzace na následující období.  

     Uvedený finanční model se předkládá příslušnému orgánu k posouzení, zda vyčíslená 

prokazatelná ztráta není nadměrná. Po dohodě obou stran, tedy příslušného orgánu 

a dopravce, může dojít k uzavření smlouvy o veřejném závazku v souladu se zajišťováním 

dopravní obslužnosti daného územního obvodu. 
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3 Analýza dopadu zvýšené sazby DPH na vývoj tržeb v osobní 
dopravě 

 

     Vzhledem k tomu, že dopravní společnosti ČSAD Havířov a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s. 

a ČSAD Karviná a.s. nesouhlasí se zveřejňováním ekonomických informací, tedy z důvodu 

ochrany jejich dat bude daná kapitola diplomové práce zaměřena na případovou studii 

dopravní společnosti Alfa (dále uváděno jen „dopravní společnost Alfa“). Při srovnávací 

analýze dopravní společnosti Alfa se bude vycházet ze skutečných ekonomických, finančních, 

naturálních a statistických údajů jedné z dopravních společností ČSAD charakterizovaných 

v podkapitole 1.1, jenž provozuje veřejnou linkovou dopravu v rámci územní působnosti 

Moravskoslezského kraje pro okolní města a obce a současně i městkou hromadnou dopravu 

jako závazek veřejné služby statutárního města včetně dalších přilehlých měst a obcí.     

     Společně se zajišťováním dopravní obslužnosti provozuje dále dopravní společnost Alfa 

v rámci své podnikatelské činnosti i příležitostní nebo-li nepravidelnou vnitrostátní 

a mezinárodní osobní dopravu prostřednictvím své cestovní kanceláře. Tento druh dopravy 

nepodléhá kompenzaci od příslušných orgánů, tedy jeho případná ztráta je financována 

z vlastních prostředků dopravní společnosti Alfa.       

     Vedle přepravy osob, se v rámci svých ostatních obchodně - technických činností 

souvisejících s efektivnějším hospodařením provozu celého vozového parku, dopravní 

společnost Alfa zabývá opravárenskou činností, pneuservisem a provozem čerpacích stanic 

pohonných hmot. 

     Za oblast vedení účetnictví budou nejprve vysvětleny zásady vedení oddělené evidence 

nákladů a výnosů osobní dopravy od ostatních provozovaných činností, které aplikuje 

sledovaná dopravní společnost Alfa.  

     Následně bude proveden rozbor předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty 

příměstské linkové dopravy a městské hromadné dopravy pro rok 2012, sestaveného 

v souladu se změnou snížené sazby daně z přidané hodnoty z původní sazby 10 % na nově 

účinnou sazbu 14 %, platnou od 1.1.2012. 

     Další fáze bude zaměřena na modelovou situaci předběžného odborného odhadu 

prokazatelné ztráty obou druhů doprav pro následující rok 2013, s návrhem předpokládaných 

ukazatelů nákladů, tržeb a kilometrických výkonů s vazbou na prozatím zákonem ustanovující 

jednotnou sazbu daně z přidané hodnoty ve výši 17,5 %, platnou od 1.1.2013. 

I když se v současné době krystalizuje i nový návrh vlády ohledně sazby daně z přidané 

hodnoty s variantou základní sazby ve výši 21% a snížené sazby ve výši 15%, nicméně 
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aktuálně tento návrh zatím není legislativě podložený a v praktické části budeme 

tedy pracovat jen s prozatím platným legislativním ustanovením daně z přidané hodnoty. 

 

3.1 Metodika současného postup tvorby finančního modelu 

     Ze zákona je obligatorní náležitostí závazku o veřejných službách vedení oddělené účetní 

evidence mimo jiných provozovaných činností nebo jednotlivých smluv o veřejných 

službách. Finanční prostředky poskytnuté formou kompenzace za dané veřejné služby nesmí 

být použity k jiným účelům. 

     Finanční model předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty v rámci zajišťování 

dopravní obslužnosti veřejné vnitrostátní linkové dopravy se překládá k posouzení 

Moravskoslezskému kraji, který naplňuje v rámci své územní působnosti největší rozsah 

kompenzace. Ze sestaveného finančního modelu se následně vychází i pro ostatní obce 

a města, jenž se společně s krajem podílí na zajišťování dopravní obslužnosti na daném 

území. 

     Na základě pravidla oddělené evidence vedení účetnictví i v rámci jednotlivých smluv 

o veřejném závazku, ke kterému slouží interní evidence dopravní společnosti Alfa – tzv. 

„Přepravní systémy“ (dále uváděno jen „přepravní systémy“, je možno zvlášť sestavit 

i finanční model předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty v rámci zajišťování 

dopravní obslužnosti formou městské hromadné dopravy. Předkládá se k posouzení 

statutárnímu městu a ostatním okolním městům a obcím, kterým náleží jejich působnost 

na daném územním obvode.  

 

3.1.1 Princip oddělené evidence v účetnictví dopravní společnosti Alfa 

     Dopravní společnost Alfa má zákonem stanovenou povinnost vedení podvojného 

účetnictví včetně ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem. Vedle stanovené 

povinnosti syntetického a možnosti  aplikace analytického účtování, její účetní evidence 

spočívá i v členění v účetnictví na nákladová střediska jednotlivých divizí. Posledním 

určujícím příznakem je registrační značka vozidla osobní nebo nákladní dopravy. 

To znamená, že všechny přímé náklady a výnosy vozidel osobní nebo nákladní dopravy 

včetně referentských vozidel se účtují v rozdělení na tři základní atributy: 
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1) na příslušný nákladový nebo výnosový analytický účet, 

2) na kmenové středisko vozidla, 

3) na příslušnou registrační značku vozidla. 

     Mezi přímé náklady vozidel se řadí praktický všechny náklady, jenž lze rozlišit 

až na registrační značku vozila. Vzhledem k tomu, že dopravní společnost Alfa provozuje 

v rámci svých ostatních činností technického úseku i čerpací stanice PHM, plnící stanici 

CNG, pneuservis a opravárenský servis, je tato evidence systémově zaručena za všechny 

provozní oblasti potřebné k výkonům osobní dopravy.  

 

3.1.2 Hospodářské listy vozidel 

     Finálním výstupem uvedené podrobné účetní evidence jsou hospodářské listy všech 

vozidel, přičemž vozidlem se rozumí konkrétní dopravní prostředek identifikovaný 

prostřednictvím registrační značky. Názorná ukázka jednoho vybraného hospodářského listu 

vozidla dopravní společnosti Alfa je uvedena v příloze č. 2. 21 

     Každé vozidlo je kmenově zaraženo na příslušné středisko přepravního systému. Přepravní 

systém je druh dopravy v rámci jednotlivého závazku veřejné služby nebo ostatních 

nedotovaných přepravních činností, které vozidlo vykonává. Rozlišujeme přepravní systémy: 

- POD – L  = pravidelná osobní doprava – linková, 

- POD – D = pravidelná osobní doprava – dálková, 

- MHD = městská hromadná doprava, 

- NOD – Z, S, SL = nepravidelná osobní doprava – zájezdová, smluvní a smluvní 

s licencí. 

           Hospodářský list vozidla z přílohy č. 2 obsahuje identifikační údaje - středisko 

přepravního systému, účetní období a registrační značku vozidla. Na začátku seznamu 

jsou vyčísleny kilometrické výkony uvedeného vozila v členění na výkony příslušného 

přepravního systému včetně členění na výkony obsazené a prázdné (přejezdové).  

     Údaje o kilometrických výkonech jsou získány z elektronického zpracování denních 

záznamů vozidla. Na základě jednotlivých spojů a linek z jízdního řádu, jsou zpracovány  

konkrétní turnusy, které tvoří denní záznam vozidla a řidiče. 

                                                

21 Interní dokument „Hospodářské listy vozidel“ z informačního systému KARAT užívaného dopravní 
společností. 



36   

     V další části jsou vykázány finanční ukazatele přímých nákladů vozidla, jako například 

spotřeba materiálu, PHM, skladová vnitropodniková přirážka, vnitropodnikové opravy 

nebo externí opravy, cestovné, mzdové náklady (opět v rozdělení na přepravní systémy), 

silniční daň, havarijní a zákonné pojištění, odpisy a klíčované náklady. 

     Režijní náklady středisek provozu osobní dopravy a středisek správy a.s. včetně správy 

majetku a služeb jsou klíčovány na jednotlivá vozidla prostřednictvím metodických postupů 

smluvně dohodnutých s příslušným orgánem v rámci konkrétní smlouvy o závazku veřejné 

služby linkové nebo městské dopravy. Příslušný orgán stanovuje přípustnost způsobu zahrnutí 

nákladů a výnosů do finančního modelu. 

     V hospodářských listech všech vozidel jsou tržby klíčovány podle kilometrických výkonů, 

v členění na tržby za přepravu a dotace s rozdělením na přepravní systémy, dále 

pak vnitropodnikové tržby a ostatní tržby. Pojmem dotace jsou myšleny v pojetí dopravní 

společnosti Alfa kompenzace za poskytované veřejné služby v přepravě cestujících. 

     Poslední část hospodářského listu vozidla obsahuje vypočtený zisk nebo ztrátu, přepočtové 

ukazatele podle kilometrických výkonů a naturální ukazatel spotřeby pohonných hmot - nafty 

v litrech, případně plynu CNG v kilech. 

     Evidence hospodářských listů vozidel je rozsáhlý soubor všech vozidel celého vozového 

parku dopravní společnosti Alfa. Člení se na druhy nákladní dopravy, osobní dopravy 

a režijních nebo-li referentských vozidel. Systémově v rámci využívaného informačního 

systému je celá evidence k dispozici v tištěné i v elektronické podobě. Prostřednictvím 

tohoto výstupu lze například sledovat z provozního hlediska průměrnou spotřebu PHM 

na jednotlivá vozidla nebo typy vozidel, spotřebu materiálu, oprav vnitropodnikových 

nebo dodavatelských za určité sledované období - měsíce případně nárůstu, atp. 

     Zisk nebo ztráta, jenž jsou vykázány za součet všech hospodářských listů vozidel tvoří 

účetní výsledek hospodaření divize osobní dopravy po odečtení neuznatelných nákladů 

a výnosů. Mezi neuznatelné náklady se zahrnují zpravidla náklady, které nejsou vynaloženy 

na dosažení a udržení příjmů podle zákona o dani z příjmu, ale rovněž ty, které nejsou 

bezprostředně  nutné k plnění závazku veřejné služby ze smlouvy (například členské 

příspěvky do asociace dopravců). Výjimkou neuznatelných nákladů jsou: 

- účetní odpisy, 

-  zůstatková cena prodávaného a likvidovaného dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku,  
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- náklady na propagaci jiných než vlastních služeb ve svých  prostorách nebo vozidlech 

v částce převyšující příjmy plynoucí z této činnosti, 

- dary. 

      

     V hospodářských listech vozidel jsou tedy zahrnuty pouze skutečné oprávněné náklady 

a výnosy, související s poskytováním závazku veřejné služby v přepravě cestujících. 

 

3.1.3 Přepravní systémy 

     Z přílohy č. 2 – hospodářského listu vozidla je patrné, že vozidlo proto, aby bylo 

dostatečně vytížené, může v průběhu měsíce vykonávat přepravy v různých přepravních 

systémech, vymezených v podkapitole 3.1.2. Jeho skutečné náklady je tedy potřebné rozdělit 

do všech přepravních systémů, které za daný měsíc vykonával. Toto rozdělení se vypočítá 

za každé vozidlo poměrem na jednotlivé přepravní systémy podle toho, kolik kilometrů 

skutečně ujelo vozidlo v příslušném přepravním systému v poměru na celkové ujeté kilometry 

daného vozidla. 

     V příloze č. 2 je určeno, že vozidlo KIR 3478 ujelo v přepravním systému NOD-SL 

(nepravidelná osobní doprava – smluvní s licencí) 918, 2 km obsazených a 166,9 km 

prázdných, což je celkem 1 085,1 km v daném přepravním systému. Z celkového počtu 

ujetých 2 484,1 km za vozidlo je to 43,68 % v přepravním systému NOD-SL. Tímto 

procentem se přepočítají veškeré náklady a výnosy tohoto vozidla a vypočtená částka 

bude přiřazena příslušnému přepravnímu systému NOD-SL. Zbývající část nákladů a výnosů 

bude náležet přepravnímu systému POD-L (pravidelná osobní doprava – linková), jelikož 

vozidlo vykonávalo přepravu pouze v těchto dvou přepravních systémech. Stejným způsobem 

jsou přepočteny náklady všech vozidel, které jsou ve sledovaném období v provozu. 

     V případě, že je vozidlo za sledované období v prostoji, například z důvodu opravy, 

tak může mít vykázané nulové kilometrické výkony a jeho náklady tedy nelze tímto 

způsobem zahrnout do jednotlivých přepravních systémů. Z tohoto důvodu jsou jeho fixní 

náklady, případně náklady za opravu součástí přepravního systému kmenového střediska, 

ve kterém je vozidlo aktuálně zařazeno. Po uvedení vozidla do provozu podléhají uvedené 

náklady znovu klíčování a následnému zařazení do příslušných přepravních činností, 

které vozidlo vykonává. 
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     Rozdělení nákladů a výnosů na jednotlivé přepravní systémy probíhá vždy za příslušné 

období nárůstem pomocí účetních zápisů vnitropodnikového podrozvahového účtování. 

Výsledným výstupem jsou přepravní systémy, jejichž struktura, bez vyplněných dat, 

je uvedena v příloze č. 3. 22   

     Sloupce tohoto dokumentu určují příslušné druhy přeprav, nebo-li přepravní systémy 

dopravní společnosti Alfa, provozované za celou osobní dopravu. Řádky odpovídají 

legislativním požadavkům a mají náležitosti finančního modelu podle vyhlášky č. 296/2010 

Sb., o postupech při sestavování finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, 

viz. příloha č. 1. 

     Závazku veřejné služby pro zajišťování dopravní obslužnosti z uvedeného dokumentu 

podléhají pouze přepravní systémy POD-L (pravidelná osobní doprava linková) a MHD 

(městská hromadná doprava). Ostatní poskytované druhy přeprav provozuje dopravní 

společnost Alfa ze svých zdrojů, v rámci své podnikatelské činnosti jako přidružené služby 

přepravy cestujících. Oddělená evidence ostatních provozovaných činností je tímto způsobem 

zaručena a je také zřejmé, že kompenzace není využívána k jiným, než předem stanoveným 

účelům. 

     Údaje jednotlivých položek přepravních systémů z přílohy č. 3 musí odpovídat skutečně 

vynaloženým nákladům a výnosům za sledované období, tj. k 31.12.2011 za jednotlivé 

přepravní činnosti. Dokument přepravních systémů sestavuje dopravní společnost Alfa 

měsíčně, vždy po skončení účetní závěrky a předkládá jej příslušnému orgánu jako přílohu 

k výkazu z přepravních činností. 

     

3.1.4      Finanční model – výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti 

      Přibližně tři měsíce před skončením ročního období musí dopravní společnost Alfa 

vytvořit předběžný odborný odhad na následující období. Jeho položky budou sloužit 

jako vstupní údaje pro vyčíslení výše kompenzace, nebo-li prokazatelné ztráty, jednotlivě 

za veřejné služby linkové a zvlášť městské hromadné dopravy pro následující období. 

                                                

22 Struktura interního dokumentu „Přepravní systémy osobní dopravy k 31.12.2011“  za dopravní společnost  
Alfa 
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     Struktura výkazu nákladů a tržeb z přepravní činnosti veřejné linkové dopravy a městské 

hromadné dopravy za dopravní společnost Alfa je uveden v příloze č. 4. 23 

     Každá nákladová i výnosová položka se ve výkazu nákladů a tržeb z jednotlivých 

přepravních činností veřejné linkové dopravy a městské hromadné dopravy vykazuje 

v prvním sloupci  ve finančních ukazatelích ( v Kč) a v druhém sloupci v nákladové jednici 

(Kč/km), tedy v přepočítaných finančních ukazatelích podle celkových vytížených 

kilometrických výkonů dle jízdního řádu. 

      Dopravní společnost Alfa tedy musí v první fázi připravit očekávanou skutečnost 

do konce stávajícího roku a na základě toho, v další fázi sestavit předběžný odborný odhad 

na rok následující. Každá položka výkazu se plánuje samostatně a většinou se vychází 

z předcházejícího vývoje jednotlivých ukazatelů za minulá období.  

          Údaje za oblast výhledu odpisů na následující období se získávají ze stávajícího 

informačního systému dopravní společnosti Alfa. Prostřednictvím programového modulu 

majetku se vypočtou účetní odpisy následujícího roku po střediscích pro již zavedený 

dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Odpisy předpokládaného nákupu nového 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se připočtou k výše uvedenému výhledu 

odpisů a tím vzniká poměrně přesná hodnota odpisů na následující období. 

     Další nákladovou položkou, které je věnována nezbytná pozornost je spotřeba pohonných 

hmot – nafty, případně i plynu (CNG). Společně se mzdovými náklady totiž tvoří největší 

objem z celkových vykazovaných nákladů za jednotlivé přepravní činnosti. Dopravní 

společnost Alfa pravidelně a pečlivě sleduje spotřebu pohonných hmot za vozidla i přepravní 

činnosti a také vývoj průměrné nákupní ceny za naftu a plyn (CNG). Z těchto sledovaných 

údajů pak určí spotřebu a průměrnou cenu na následující období. Pro rok 2012 dopravní 

společnost Alfa stanovila průměrnou cenu nafty bez daně z přidané hodnoty včetně 

vnitropodnikové přirážky ve výši 30,21 Kč/litr a průměrnou cenu CNG bez daně z přidané 

hodnoty včetně vnitropodnikové přirážky ve výši 21,77 Kč/kg. 

     Předpokládaný odhad přímých mezd, zejména mzdových prostředků řidičů je podložený 

kolektivní smlouvou. Plánuje a odhaduje se v podrobném členění podle jednotlivých kategorií 

zařazení zaměstnanců, tedy například řidičů, technických pracovníků, mistrů, atd. 

                                                

23   Interní dokument „Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti“ dopravní společnosti Alfa 
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3.2 Dopad změny sazby DPH na vyčíslení prokazatelné ztráty za rok 2012 

      Na oblast odhadovaných tržeb za přepravu pro rok 2012 má dopad změna snížené sazby 

DPH z původních 10 % na výši 14 %, jenž se také odrazila i v regulované ceně jízdného 

veřejné linkové dopravy, stanoveného Výměrem MF č. 01/2012 ze dne 28. listopadu 2011.            

     Porovnání cen z cenového věstníku Ministerstva financí, platných pro rok 2011 a 2012 

je vyčísleno v příloze č. 5. 24  

     Z vyčísleného srovnání v příloze č. 5 je patrné, že nejvyšší nárůst ceny pro propočet 

plného (obyčejného) věcně usměrňovaného jízdného veřejné linkové dopravy je stanoven 

v nižších tarifních pásmech kilometrických výkonů, v dalších vyšších tarifních pásmech 

cenový nárůst klesá. Úprava sazby DPH se tedy neprojevila v jednotlivých tarifních pásmech 

ve shodné výši. 

     Ceny uvedené v příloze č. 5 pro rok 2012 se vynásobí koeficientem „k“ a výsledná cena 

je maximální možná cena jízdného, jakou si může dopravní společnost Alfa uplatnit 

pro stanovení ceny jízdného na rok 2012 v jednotlivých tarifních pásmech.  

     Pro výpočet koeficientu „k“ se použijí hodnoty vycházející ze skutečných hodnot roku 

2010 za pravidelnou linkovou a dálkovou dopravu, uvedené v příloze č. 6 – Přepravní 

systémy osobní dopravy k 31.12.2010 v Kč za POD dopravní společnosti Alfa.25  

       

     V prvním kroku je nutné vypočítat přiměřený zisk a následně koeficient „k“. 

 

a) Výpočet přiměřeného zisku Z pro rok 2012 podle vzorce č. 2.2: 

 

 

 

  

 

kde: 

A = 56 ks (počet autobusů nezbytných pro zajišťování veřejné linkové dopravě), 
                                                

24 Vlastní zpracování dle Výměru MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009 a Výměru MF č. 01/2012 ze dne 28. 
listopadu 2011 

25 Interní dokument „Přepravní systémy osobní dopravy k 31.12.2010“ za POD dopravní společnosti Alfa 
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CA = 4 500 000 Kč (stanovená cena autobusů dle Výměru MF č. 01/2012), 

I = 0 (roční objem investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy), 

OA = 12 680 000 Kč (celkové uplatněné účetní odpisy linkové dopravy za rok 2010 - z přílohy 

č. 6), 

OI = 0 (celková částka účetních odpisů investic souvisejících s provozováním veřejné linkové  

dopravy), 

d = 0,19 (koeficient zdanění daně z příjmů právnických osob), 

f = 0 (koeficient povinného přídělu naplněného rezervního fondu), 

DA = 800 000 Kč (částka přiznané dotace ze státního rozpočtu na nákup autobusů veřejné 

linkové dopravy). 

 

      Vypočtená částka přiměřeného zisku ve výši 22 412 346 Kč v podstatě představuje 

celkové finanční zdroje plynoucí z účetních odpisů nezbytného počtu autobusů, 

kterými je veřejná linková doprava provozována. 

 

b) Výpočet koeficientu „k“ pro rok 2012 podle vzorce č. 2.1: 

    

 

 

kde: 

N = 85 446 000 Kč (ekonomicky oprávněné náklady veřejné linkové dopravy za rok 2010 – 
z přílohy č. 6), 

Z = 22 412 346 Kč (vypočtený výše dle vzorce č. 2.1), 

T = 62 470 000 Kč (tržby veřejné linkové dopravy bez DPH za rok 2010 – z přílohy č. 6), 

D = 23 975 000 Kč (poskytnuté prostředky za plnění smlouvy o závazku veřejné služby 
za rok 2010 – z přílohy č. 6), 

n = 1,063 (roční růst provozních nákladů roku 2012 stanovený Výměrem MF č. 01/2012). 

      

     Vypočteným koeficientem „k“ ve výši 1,3263 Kč dopravní společnost Alfa vynásobí 

jednotlivé regulované ceny jízdného určené pro konkrétní tarifní pásma dle Výměru MF 

č. 01/2012 ze dne 28. listopadu 2011. Uvedeným způsobem se vyčíslí maximální ceny 
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jízdného a podle nich se stanoví skutečné ceny jízdného v jednotlivých tarifních pásmech, 

které může dopravní společnost Alfa uplatnit pro rok 2012. 

     Výpočet ceny jízdného veřejné linkové dopravy prostřednictvím koeficientu „k“ pro rok 

2012 včetně stanovení skutečných cen s porovnáním s cenami jízdného, platnými v roce 2011 

jsou vyčísleny v příloze č. 7. 26 

     Vydaným cenovým výměrem Ministerstvo financí zohlednilo navýšením ceny jízdného 

pro rok 2012 v jednotlivých tarifních pásmech nejenom zvýšení sazby DPH z 10 % na 14 %, 

ale i navýšení cen vstupů‚ zejména cen pohonných hmot, nezbytných k zajišťování závazku 

veřejné služby. 

     Z podkladů výkazu nákladů a tržeb z přepravní činnosti veřejné linkové a městské 

hromadné dopravy sestavuje dopravní společnost Alfa předběžný odborný odhad 

prokazatelné ztráty obou druhů doprav, který následně předkládá k posouzení příslušnému 

orgánu. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty příměstské hromadné dopravy 

a městské hromadné dopravy pro rok 2012 sestavený dopravní společností Alfa je uvedený 

v příloze č. 8. 27 

     V jednotlivých položkách z přílohy č. 8 předběžného odborného odhadu prokazatelné 

ztráty dopravní společnost Alfa v první části vstupních údajů vykazuje: 

- ujeté kilometry dle jízdního řádu, což jsou celkové obsazené nebo-li vytížené 

kilometrické výkony za poskytovanou dopravní obslužnost linkové dopravy ve výši 

2 718 322 km a městské hromadné dopravy ve výš 2 805 390 km, 

- počet autobusů je určený průměrným počtem autobusů používaných pro zajišťování 

dopravní obslužnosti včetně 10 % zálohy z důvodu oprav. Tento počet musí být 

odsouhlasený dopravním úřadem a celkově činí 56 kusů autobusů pro příměstskou 

linkovou dopravu a 56 kusů pro městskou hromadnou dopravu, 

- cena autobusu je průměrná cena nových autobusů, kterou pravidelně na každý 

kalendářní rok oznamuje a zveřejňuje na svých webových stránkách Ministerstvo 

dopravy. Ceny autobusů jsou rozděleny podle druhu poskytované veřejné služby, tedy 

linkové a městské dopravy . Rovněž jsou členěny na kategorie podle typu autobusu 

a pohonu – naftového nebo plynového. Dopravní společnost Alfa má navíc pořizovací 

cenu autobusů sníženou o poskytovanou investiční dotaci ze Strukturálního fondu EU 
                                                

26 Interní dokument „Porovnání cen jízdného pro rok 2012 a 2011 podle Výměru MF č. 01/2012“ dopravní 
společnosti Alfa + vlastní zpracování přepočtových ukazatelů rozdílu a indexu 

27
 Interní dokument „Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty PHD a MHD“ + vlastní zpracování 
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Regionálního operačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko ve výši 40 % 

z pořizovací ceny autobusů. Pro linkovou dopravu je stanovena cena ve výši 

4 690 000 Kč a pro městskou hromadnou dopravu ve výši 6 750 000 Kč (cena CNG 

autobusu). Změna snížené sazby DPH 14 % platná pro rok 2012 cenu autobusů 

neovlivní, jelikož podléhá základní, nezměněné sazbě, 

- Odpisy jsou stanoveny předpokládanými účetními odpisy autobusů včetně dalších 

dohodnutých investic a jsou vykázány ve výši 13 907 234 Kč pro linkovou dopravu 

a 14 691 378 Kč pro městskou hromadnou dopravu, 

- Dotace ROP na pořízení autobusů vyčíslují investiční dotaci popsanou výše v cenách 

autobusů, která složí k obnově vozového parku a činí 9 380 000 Kč pro linkovou 

dopravu a 5 400 000 Kč pro městskou hromadnou dopravu, 

- Obnova vozového parku podle Nařízení vlády č. 493/2004 Sb. je stanovena 

na 7 autobusů, 

- Obnova vozového parku rovněž souvisí s projektem EU na obnovu vozového parku, 

kde je pro rok 2012 stanoveno pořízení 5 kusů linkových autobusů a 3 kusů městských 

autobusů, 

- Koeficient „K“ je další koeficient, sloužící k vyrovnání povinnosti odvodu daně 

z příjmů právnických osob a tvoří 81 %, 

- Investice představují ostatní pořizované investice, které bezprostředně souvisí 

se zajišťováním dopravní obslužnosti, jako například elektronický odbavovací systém 

pro cestující, přičemž dopravní společnost Alfa vykazuje pro rok 2012 nulové ostatní 

investice, 

- Přiměřený zisk se počítá dle již neplatného Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., jelikož 

uzavření smluv o závazku veřejné služby s příslušnými orgány je historicky staršího 

data se splatností jednotlivých dodatků do roku 2013 až 2018, proto se ještě postupuje 

podle uvedené starší legislativy. Vypočítá se pomocí vzorce č. 3.1: 

PZ =((počet autobusů x cena autobusů): 8 + (investice: roky odepisování): K) - odpisy – dotace   (3.1)  

- Přiměřený zisk dopravce je v příloze č. 8 uveden pro linkovou dopravu ve výši 

5 663 383 Kč při nákupu 5 kusů autobusů a pro městskou hromadnou dopravu ve výši 

4 908 622 Kč při nákupu 3 kusů nových autobusů. Počítá se podle vzorce č. 3.2: 

PZD =((počet autobusů(D) x cena autobusů) + (investice: roky odepisování): K) - odpisy – dotace  (3.2) 
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     Vyčíslený přiměřený zisk vyjadřuje míru návratnosti nově pořízeného majetku, 

jenž se také promítne do prokazatelné ztráty jednotlivého závazku veřejné služby. 

     V druhé části přílohy č. 8 předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty příměstské 

(linkové) a městské hromadné dopravy jsou uvedeny další vstupní údaje:  

- Ujeté kilometry dle jízdního řádu v rámci závazku veřejné služby, jenž jsou shodné 

s údaji v první části a slouží jako přepočtový ukazatel k vyčíslení následujících 

nákladů a tržeb na 1 km, 

- Úplné vlastní náklady jsou předpokládané náklady vynaložené na zajištění veřejné 

služby linkové a městské hromadné dopravy a jsou podrobněji specifikovány v příloze 

č. 4 a činí částku 91 001 035 Kč za linkovou dopravu a částku 114 067 158 Kč 

za městskou hromadnou dopravu. Změna sazby DPH ve snížené sazbě z 10 % na 14 % 

náklady neovlivní, resp. ovlivní jen v minimální výši, jelikož náklady, které osobní 

doprava uplatňuje ve snížené sazbě jsou vzhledem k celkovému objemu nákladů 

zanedbatelné a týkají se například vyúčtování služeb za dodávku tepla, vodné - stočné, 

vykázaného jízdného a služeb za ubytování řidičů zájezdové dopravy v rámci 

pracovního výkonu a podobně, 

- Tržby a výnosy celkem jsou výnosy, které souvisí s provozováním osobní dopravy. 

Člení se na tržby za přepravu ve výši 56 546 000 Kč za linkovou dopravu 

a 51 422 799 Kč za městskou hromadnou dopravu a také jiné tržby v celkové částce 

1 712 543 Kč linkové dopravy a 1 318 533 Kč městské dopravy.  

     Z pohledu změny snížené sazby DPH platné od roku 2012 zůstávají jiné tržby beze změny, 

jelikož podléhají buď základní sazbě daně, nebo naopak některé zdanění DPH nepodléhají. 

Skladba těchto tržeb je tvořena zejména z tržeb za reklamu, z pronájmu, z náhrad 

od pojišťovny nebo z přefakturace mandantních smluv v rámci skupiny společností.  

     Změna snížené sazby DPH postihne celkové tržby linkové i městské hromadné dopravy. 

Jelikož uvedené tržby linkové dopravy dopravní společnosti Alfa nejsou součástí 

integrovaného dopravního systému, podléhají tedy regulované ceně jízdného, popsaného 

v podkapitole 3.1.5. Takto stanovené ceny jízdného linkové dopravy v jednotlivých tarifních 

pásmech by měly pokrýt navýšení sazby DPH na 14 % a zároveň i rostoucí náklady, 

jenž bezprostředně souvisí s provozováním linkové dopravy.  

     Při určování celkových tržeb linkové dopravy pro odborný odhad prokazatelné ztráty roku 

2012 se vycházelo ze skutečnosti k 31.10.2011. Nejprve se musí odhadnout skutečnost 

do konce stávajícího roku, tedy k 31.12.2011 a z toho se následně tvoří předpoklad na celý 

rok 2012. Vzhledem k tomu, že prostřednictvím koeficientu „k“ došlo k navýšení ceny 
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jízdného, které je stanoveno již včetně DPH, se předpokládá, že základ daně pro odvod daně 

z přidané hodnoty z celkových tržeb linkové dopravy zůstane shodný s rokem 2011. Tedy 

nebude se snižovat o změnu ve výši 4 %, jelikož vyšší odvod DPH bude mít dopravní 

společnost Alfa pokrytý navýšeným jízdným.  

     Podle vývoje sledovaných provozních statistických ukazatelů a rovněž na základě svých 

dlouholetých zkušeností, dopravní společnost Alfa konstatuje, že navýšení jízdného povede 

k poklesu frekvence cestujících a tím ke snížení tržeb za přepravu, proto přistupuje ke snížení 

hodnotu předpokládaných tržeb pro rok 2012 celkově o 2 %. 

     V městské hromadné dopravě je situace ve stanovení případné změny jízdného odlišná 

v porovnání s linkovou dopravou. Cenu jízdného stanovuje příslušný orgán (kraj, město 

nebo obec). Pro rok 2012 bylo stanoveno v tarifních podmínkách dopravní společnosti Alfa 

navýšení plného jízdného v městské hromadné dopravě o 1 Kč, jenž se týká úhrady formou 

elektronické peněženky. U krátkodobých a dlouhodobých časových jízdenek došlo celkově 

k navýšení  v průměru o 11 % z ceny jízdného. V tomto případě dopravní společnost Alfa 

předpokládá, že navýšení ceny jízdného jen u určitého druhu jízdného pokryje zvýšenou 

sazbu DPH platnou pro rok 2012 ve výši 14 %, a proto stanovuje tržby za přepravu pro odhad 

prokazatelné ztráty městské hromadné dopravy ve výši předpokládaných tržeb roku 2011. 

     Vykazovaná výnosová položka zaměstnaneckého jízdného je zahrnuta do tržeb a výnosů 

městské hromadné dopravy z toho důvodu, že příslušný orgán poskytující dopravní 

společnosti Alfa kompenzaci v rámci veřejné služby, dané jízdné nehradí. Výše 

zaměstnaneckého jízdného se určí na základě počtu vystavených zaměstnaneckých čipových 

karet. 

- Prokazatelná ztráta – představuje celkovou požadovanou kompenzaci a předkládá 

se příslušnému orgánu k posouzení. Vyčíslí se z vykazovaných vstupních údajů podle 

vzorce č. 3.3: 

Prokazatelná ztráta = úplné vlastní náklady + přiměřený zisk – tržby a výnosy celkem     (3.3)  

      Prokazatelná ztráta linkové dopravy činí 38 405 875 Kč a městské hromadné dopravy 

činí částku 65 284 448 Kč. 

     Kompenzace vyčíslená prostřednictvím prokazatelné ztráty musí být přiměřená a zároveň 

spravedlivá náhrada finančního dopadu na náklady a příjmy plynoucí ze závazku veřejné 

služby, ale nesmí být poskytnuta v nadměrné výši. Rovněž musí zohledňovat požadavek 

účinnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb.      
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3.3 Předpoklad  prokazatelné ztráty za rok 2013 

     Mezi základní a nejdůležitější změny v oblasti daně z přidané hodnoty patří změny sazeb. 

Aktuální novela zákona o DPH č. 370/2011 Sb., obsahuje zavedení sjednocené sazby DPH 

ve výši 17,5% s účinností od 1. ledna 2013 a s touto sazbou bude kalkulováno při pokusu 

o stanovení předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty, nebo-li kompenzace veřejné 

služby v linkové a městské hromadné dopravě pro rok 2013. 

     Nejprve bude zpracována detailní analýza v oblasti nákladů a tržeb v rozdělení 

na jednotlivé nákladové položky linkové (příměstské ) dopravy a následně městské hromadné 

dopravy dle struktury výkazu finančního modelu. Na základě metody srovnání vývoje 

ukazatelů se stanoví hodnoty položek pro rok 2013 včetně vyčíslení odborného odhadu 

prokazatelné ztráty, nebo-li kompenzace linkové a městské hromadné dopravy, předkládané 

k posouzení příslušným orgánům. Porovnávané budou skutečné hodnoty za období let 2010 

a 2011 včetně plánovaných hodnot pro rok 2012, které byly stanoveny dopravní společností 

Alfa v rámci odborného odhadu prokazatelné ztráty za oba přepravní systémy příměstské 

linkové a městské hromadné dopravy. 

 

3.3.1 Analýza a určení odhadu položek roku 2013 pro linkovou dopravu 

  Kilometrické výkony   

      Primárním naturálním ukazatelem, jenž bezprostředně ovlivňuje výši nákladů a tržeb 

v osobní dopravě jsou kilometrické výkony, které zároveň slouží jako jednicový přepočtový 

ukazatel. Vývoj kilometrických výkonů příměstské linkové dopravy  dopravní společnosti 

Alfa v rozdělení na kilometry obsazené nebo-li vytížené dle jízdních řádů a prázdné 

neboli přejezdové včetně celkových kilometrů je zachycen v tabulce č. 3.1. 

Tabulka č. 3.1: Vývoj naturálního ukazatele km výkonů PHD  v letech 2010 - 2012 

Dopravní společnost Alfa

Naturální ukazatel    km 
výkonů

sledované období r. 2010 r. 2011 PL r. 2012 r. 2011-2010 r. 2012-2011 r. 2011/2010 r. 2012/2011

km vytížené dle JŘ celkem 2 545 111 2 673 980 2 718 322 128 869 44 342 105,06% 101,66%
km prázdné 335 099 249 666 177 173 -85 433 -72 493 74,51% 70,96%
km celkem 2 880 210 2 923 646 2 895 495 43 436 -28 151 101,51% 99,04%

Zdroj: Interní dokumentace dopravní společnosti Alfa + vlastní zpracování

příměstská -  linková doprava                  
v km výkonech

absolutní rozdíl index
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     Vytížené kilometrické výkony z tabulky č. 3.1 jsou výkony určené jízdním řádem a jejich 

objem závisí na počtu předem smluvně dohodnutých linek a spojů s jednotlivými příslušnými 

orgány (kraj, město a obec) k zajištění dopravní obslužnosti příslušného územního obvodu. 

Jejich vývoj tedy dopravní společnost Alfa nemůže přímo ovlivnit. Úkolem dopravce v dané 

oblasti je sledovat vytíženost jednotlivých linek a spojů prostřednictvím počtu 

přepravovaných osob a prodaného jízdného a na základě zjištěných statistických údajů 

zabezpečit optimalizaci provozovaných linek směřující ke spokojenosti nejenom cestujících, 

samotného dopravce, ale i poskytovatele kompenzace veřejné služby. 

     Prázdné kilometrické výkony z tabulky č. 3.1 představují přejezdové a režijní kilometrické 

výkony související s provozem, například přesun z místa A na místo B k zajištění provozu 

dalšího spoje v rámci turnusu, nebo přejezdy z místa trasy do prostoru opravárenského servisu 

společnosti v důsledku poruchy, dopravní nehody a přejezdy k čerpacím stanicím společnosti 

kvůli tankování vozidla. Vzhledem k tomu, že na uvedené kilometrické výkony se vážou 

téměř všechny variabilní náklady, je každopádně snahou dopravní společnosti Alfa 

tyto výkony snižovat, což potvrzuje vývoj údajů uvedený v tabulce č. 3.1.  

     Pokles plánovaných kilometrických výkonů pro rok 2012 je podložený provozním 

opatřením – obnovením provozu další čerpací stanice v místě autobusového nádraží dopravní 

společnosti Alfa. 

     Vzhledem k tomu, že plánovaný počet kilometrických výkonů dle jízdního řádu ve formě 

určeného počtu linek a spojů na následující období je nutné projednat s příslušnými 

poskytovateli kompenzací a uvedené údaje pro rok 2013 bude dopravní společnost Alfa 

projednávat až před koncem stávajícího období roku 2012, tudíž nejsou nyní k dispozici. 

Budeme tedy vycházet z předpokladu, že v následujícím období nedojde k rušní linek a spojů 

platných pro rok 2012, z toho důvodu stanovíme pro rok 2013 stejný počet vytížených 

i prázdných kilometrických výkonů jako v roce 2012.  

     Pro určení počtu přejezdových kilometrických výkonů budeme vycházet z dalšího 

navazujícího předpokladu, že dopravní společnost Alfa dodrží pokles plánovaných prázdných 

kilometrických výkonů stanovených pro rok 2012. Rovněž pro rok 2013 nebudeme počítat 

s žádnou mimořádnou událostí, která by mohla výrazně ovlivnit  počet těchto kilometrů 

a stanovíme počet výkonů shodně s rokem 2012. 

   Shrnutí:  Pro rok 2013 za příměstskou linkovou dopravu stanovujeme předpoklad ujetých 

vytížených kilometrických výkonů podle jízdních řádů ve výši 2 718 322 km, přejezdových 

ve výši 177 173 km a celkových 2 895 495 km výkonů. 
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Náklady 

     Celkový vývoj nákladů souvisejících s provozováním příměstské linkové dopravy 

za období 2010 až 2012 je zachycen v tabulce č. 3.2 s detailním rozpadem na konkrétní 

sledované nákladové ukazatele. Také v této tabulce hodnoty pro rok 2012 představují 

plánované hodnoty v rámci předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty (kompenzace) 

schválené pro rok 2012.  

Tabulka č. 3.2:  Vývoj nákladových položek PHD v letech 2010 - 2012 

Dopravní společnost Alfa
Náklady přepravního 

systému

sledované období r. 2010 r. 2011 PL r. 2012 r. 2011-2010 r. 2012-2011 r. 2011/2010 r. 2012/2011

PHM 21 025 276 23 629 667 23 525 195 2 604 391 -104 472 112,39% 99,56%
Pneu 1 209 689 1 227 933 1 238 678 18 244 10 745 101,51% 100,88%
Materiál 748 635 673 153 684 370 -75 482 11 217 89,92% 101,67%
Přímé mzdy 22 566 369 22 328 739 23 585 193 -237 630 1 256 454 98,95% 105,63%
Odpisy 12 698 225 14 398 176 13 907 234 1 699 951 -490 942 113,39% 96,59%
Leasing
Opravy 7 152 700 6 863 906 7 025 191 -288 794 161 285 95,96% 102,35%
Silniční daň
Pojištění zák. odpov. 625 638 617 440 601 644 -8 198 -15 796 98,69% 97,44%
Cestovné 992 970 998 406 993 571 5 436 -4 835 100,55% 99,52%
Odvody do fondů soc.zab. 7 672 566 7 591 771 8 018 966 -80 795 427 195 98,95% 105,63%
Jiné 7 101 305 6 609 208 6 816 223 -492 097 207 015 93,07% 103,13%
Režie 3 652 777 4 707 499 4 604 771 1 054 722 -102 728 128,87% 97,82%
Náklady celkem 85 446 151 89 645 898 91 001 036 4 199 747 1 355 138 104,92% 101,51%

Zdroj: Interní dokumentace dopravní společnosti Alfa + vlastní zpracování

příměstská -  linková doprava v Kč absolutní rozdíl index

 

     V následující části bude proveden rozbor jednotlivých nákladových položek uvedených 

v tabulce č. 3.2. včetně stanovení uvedených hodnot pro rok 2013. Z pohledu připravované 

změny sazby DPH, tedy jednotné sazby 17,5 % budeme pro předběžný odborný odhad 

prokazatelné ztráty počítat s uplatněním výpočtu daně metodou „zdola“. 

     Položka PHM –  spotřeba pohonných hmot se skládá ze spotřeby nafty, plynu, ostatních 

paliv a maziv včetně vnitropodnikové přirážky. Vývoj tohoto ukazatele zaznamenává nárůst 

v meziobdobí  2010 a 2011, ale pokles mezi rokem 2011 a 2012. Uvedený pokles 

je způsobený nepřesně stanoveným odborným odhadem pro rok 2012. Jelikož se odhad 

zpracovával obchodním útvarem dopravní společnosti Alfa v období přibližně 3 měsíce 

před ukončením roku 2011, kdy ještě skutečnost celého roku nebyla známá, vývoj ukazatele 

spotřeby PHM do konce roku 2011 bylo nutné odhadnout. Právě v období posledních tří 

měsíců roku 2011 zaznamenala průměrná cena tuzemské nafty osobní dopravy v dopravní 
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společnosti Alfa vyšší nárůst, kdy v měsíci září činila hodnotu bez vnitropodnikové přirážky 

26,40 Kč za 1 litr a v měsíci prosinec dosáhla hodnoty 28,07 Kč za 1 litr. V zimním období 

došlo i k vyšší spotřebě naturálního ukazatele spotřeby pohonných hmot, což mělo 

také za následek nárůst ukazatele skutečné spotřeby v Kč v roce 2011. 

     Vývoj vybraných přepočtových a naturálních ukazatelů příměstské linkové dopravy 

v letech 2010 – 2012 je zachycen v tabulce č. 3.3. 

 

Tabulka č. 3.3: Vývoj vybraných přepočtových ukazatelů PHD  v letech 2010 – 2012 

Dopravní společnost Alfa
Ukazatel

sledované období r. 2010 r. 2011 PL r. 2012 r. 2011-2010 r. 2012-2011 r. 2011/2010 r. 2012/2011

Průměrná cena nafty v Kč 24,84 28,84 30,21 4,00 1,37 116,10% 104,75%
Průměrná cena plynu v Kč 23,57 20,46 21,77 -3,11 1,31 86,81% 106,40%
Ujeté plynové km 167 188 168 295 168 300 1 107,00 5,00 100,66% 100,00%
Spotřeba plynu v kg 59 001 58 997 59 000 -4 3 99,99% 100,01%
Prům. spotřeba nafty /100 km 29,14 29,74 29,74 0,60 0,00 102,06% 100,01%

Zdroj: Interní dokumentace dopravní společnosti Alfa + vlastní zpracování

příměstská -  linková doprava                  absolutní rozdíl index

 

     Z údajů uvedených v tabulce č. 3.3 lze předpokládat, že pro rok 2012, při průměrné 

spotřebě nafty v příměstské linkové dopravě ve výši 29,74 litrů na 100 km a ujetém počtu 

2 727 195 km výkonů uvedených v tabulce č. 3.1, bez plynových km z tabulky č. 3.3, 

je vypočtená spotřeba nafty v litrech ve výši 811 068 litrů. Za předpokladu, že průměrnou 

cenu nafty na 1 litr pro rok 2012 odhadujeme na částku 30,21 Kč, potom celková roční  

spotřeba činí 24 502 364 Kč. Předpokládaná roční spotřeba plnu CNG v uvedené přepravě 

činí 59 000 kg a průměrná cena je 21,77 Kč, tedy celková spotřeba plynu CNG je odhadována 

ve výši 1 284 430 Kč. Součtem obou hodnot spotřeby nafty a plynu CNG v Kč dostáváme 

odhadovanou celkovou spotřebu pohonných hmot v příměstské dopravě, která měla správně 

činit hodnotu 25 786 794 Kč pro rok 2012. Absolutní rozdíl hodnot mezi rokem 2011 a 2012 

by v tom případě v položce spotřeby pohonných hmot činil hodnotu 2 157 127 Kč a  index 

109,13 %, což odpovídá stávajícímu trendu narůstající ceny nafty. 

     Pro odhad roku 2013 budeme předpokládat identickou průměrnou spotřebu na 100 km 

jako v roce 2012, tedy 29,74 litrů na 100 km.  Za oblast kilometrických výkonů jsme stanovili 

totožný i objem kilometrických výkonů, jenž činí 2 727 195 naftových km. Z uvedených 

údajů odvodíme i tentýž objem spotřeby nafty, tedy 811 068 litrů. Předpokládaná průměrná 

cena nafty podle předchozího vývoje by mohla být ve výši 31,80 Kč za 1 litr a z toho 

odvozena celková roční spotřeba ve výši 25 791 962 Kč. Rovněž spotřeba plynu CNG v kg 
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by mohla být shodná s rokem 2012, tedy v hodnotě 59 000 kg a při předpokládané ceně plynu 

22,92 Kč za 1 kg včetně vnitropodnikové přirážky by hodnota spotřeby plynu roku 2013 byla 

ve výši 1 352 032 Kč. Celková spotřeba obou druhů pohonných hmot by tedy činila částku 

27 143 994 Kč s odpovídajícím meziročním indexem 105, 26 %. 

     V souladu se změnou sazby DPH z původních 20 % na plánovaných 17,5 % platných 

pro rok 2013 lze předpokládat, že vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám pohonných hmot 

nebudou dodavatelé přistupovat k uvedené změně sazby metodou „shora“, a tím 

odpovídajícímu navýšení základu daně. Z pohledu dodavatele by jeho prodejní cena včetně 

daně z přidané hodnoty zůstala ve stejné výši jako v předcházejícím roce 2012 a pomocí 

metody „shora“ odvede z uvedené prodejní ceny příslušnou jednotnou sazbu daně z přidané 

hodnoty ve výši 17,5 %. Rozdíl mezi původní 20 % sazbou odváděnou v roce 2012 a nově 

stanovenou jednotnou sazbou 17,5 % si může zahrnout do své obchodní marže. Tento postup 

by znamenal další skokové navýšení pohonných hmot, které se  řetězcově promítne do všech 

oblastí a odvětví naší ekonomiky. 

     Z pohledu dopravní společnosti Alfa je pro rok 2013 plánovaná částka spotřeby 

pohonných hmot nafty a plynu CNG, přičemž obě komodity patří do základní sazby daně 

z přidané hodnoty platné pro rok 2012, odhadována ve výši 27 143 994 Kč. Uvedená částka 

bude tvořit základ daně v případě, že i dodavatel z tohoto základu daně odvede 17,5 % DPH. 

Při využití metody shora vznikne následující situace:  

1) vypočítáme základ daně + původní daň 20 % a dostaneme celkovou cenu s DPH 

27 143 994 + 5 428 798,80 = 32 572 792,80 Kč, 

2) z vypočítané částky včetně DPH metodou shora určíme příslušné DPH 17, 5% 

koeficient pro metodu shora vypočítáme 17,5 / 117,5 = 0,1489 

32 572 792,80 . 0,1489 = 4 850 088,80 Kč, 

3) dopočítáme příslušný základ daně 

32 572 792,8 – 4 850 088,80 = 27 722 704 Kč. 

      Rozdíl ve výši daně z přidané hodnoty a zároveň základu daně činí v celkovém ročním 

objemu částku 578 710 Kč. Odvodem daně z přidané hodnoty metodou „zdola“ bude 

tedy ze strany dodavatele  pohonných hmot do státního rozpočtu odváděna nižší částka daně. 

     Shrnutí: Nákladová položka spotřeby PHM (nafty a plynu CNG) v rámci stanovení 

předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty pro příměstskou linkovou dopravu bude 

činit částku 27 143 994 Kč. 
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     Položka Pneu – zachycuje spotřebu pneumatik za sledované období a pro potřeby zajištění 

dopravní obslužnosti dopravcem - dopravní společností Alfa je smlouvou stanovena formou 

paušální částky, tj. 0,42 Kč na 1 km. Uvedená částka je smluvně sjednána s příslušnými 

orgány, které poskytují kompenzaci v rámci veřejné služby. 

          Plánované kilometrické výkony určené pro rok 2013 jsou ve výši 2 895 495 km. 

Předpokládáme, že paušální sazba zůstane totožná s rokem 2012, tedy 0,42 Kč na 1 km, 

a potom výsledná spotřeba pneumatik činí částku 1 216 107,90 Kč. V případě, že by změna 

sazby daně z přidané hodnoty vedla k navýšení základu daně, muselo by dojít po dohodě 

s příslušným orgánem k navýšení sjednané paušální částky dodatkem ke smlouvě. Roční 

hodnota spotřeby pneumatik by se tím navýšila na částku 1 242 035 Kč. 

     Shrnutí: Pro potřeby určení předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty 

příměstské linkové dopravy za rok 2013 je jeho nákladová položka spotřeby pneumatik 

vyčíslena hodnotou 1 216 108 Kč.  

     Položka Materiál – obsahuje provozní spotřebovaný materiál, například náhradní díly, 

ostatní drobný materiál nebo ošacení řidičů. Vzhledem k tomu, že meziročně neplánujeme 

výměnu výstroje řidičů ani navýšení kilometrických výkonů, linek nebo spojů, 

lze se domnívat, že náklady ostatního materiálu může v roce 2013 dosahovat shodných 

hodnot jako v roce 2012, tedy 684 370 Kč. 

     Meziroční srovnání uvedené v tabulce č. 3.2 vykazuje úsporu nákladů na materiál mezi 

léty 2010 a 2011 a mírný nárůst v odhadu roku 2012.  

     Z hlediska změny sazby DPH platné pro rok 2013 a s využitím metody „shora“ by roční 

částka spotřeby materiálu činila hodnotu 698 961 Kč. 

     Shrnutí: Předpokládaná nákladová položka spotřeby materiálu pro předběžný odborný 

odhad prokazatelné ztráty příměstské linkové dopravy bude činit částku 684 370 Kč 

pro odhad roku 2013. 

     Položka Přímé mzdy – uvedená nákladová položka se skládá z přímých mezd řidičů 

účtovaných s rozpadem na vozidlo a přepravní systém. Další složkou jsou klíčované ostatní 

mzdy řidičů a mzdy technických pracovníků divize osobní dopravy. 

     Z vývoje přímých mezd zachyceného v tabulce č. 3.2 je patrné, že stanovený odhad 

přímých mezd pro rok 2012 byl nadhodnocen. Dopravní společnost Alfa nepočítá 

s meziročním navýšením v uvedené položce o 5,63 %. Plánovaný nárůst mezd stanovený 

pro divizi osobní dopravy na rok 2012 počítá s indexem 101,12 %. S identickým meziročním 



52   

indexem budeme počítat i pro rok 2013. Přímé mzdy nepodléhají zdanění daně z přidané 

hodnoty. 

     Shrnutí: Pro rok 2013 předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty příměstské 

linkové dopravy v nákladové položce Přímé mzdy předpokládáme hodnotu 22 831 764 Kč. 

     Položka Odpisy – zahrnuje účetní odpisy jednotlivých vozidel, zařazených na kmenová 

střediska jednotlivých přepravních systémů. Účetní odpisy ostatního dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku vedeného na divizi osobní dopravy se klíčují na přepravní systémy 

podle jednotlivých kilometrických výkonů. 

     Přesnou hodnotu účetních odpisů již zavedeného dlouhodobého majetku příměstské 

linkové dopravy určíme prostřednictvím využívaného informačního systému dopravní 

společnosti Alfa. V modulu majetku se v rámci odpisového plánu vygeneruje výhled odpisů 

na následující období roku 2013. K tomu je potřebné ručně dopočítat příslušné odpisy nově 

pořízeného dlouhodobého hmotného majetku za uvedené období a klíčované odpisy ostatních 

investic režijních středisek osobní dopravy určených podle poměru kilometrických výkonů. 

     Odpisový plán osobní dopravy pro rok 2013 za dopravní společnost Alfa je uvedený 

v tabulce č. 3.4: Výhled odpisů osobní dopravy pro rok 2013. 

 

Tabulka č. 3.4: Výhled odpisů osobní dopravy pro rok 2013 

Dopravní společnost Alfa

období 220 230 240 260 270 280 290

201301 928 757 1 167 290 89 739 9 328 5 989 17 848 5 972 2 224 923

201302 840 499 1 167 290 89 739 9 328 5 989 17 848 5 972 2 136 665
201303 838 359 1 112 059 89 739 9 328 5 989 17 848 5 972 2 079 294
201304 838 359 945 044 89 739 9 328 5 989 17 848 5 972 1 912 279
201305 838 359 936 837 89 739 9 328 5 989 17 134 5 972 1 903 358

201306 818 440 936 837 89 739 9 328 5 989 15 612 5 972 1 881 917
201307 785 861 936 837 89 739 9 328 5 989 15 612 5 972 1 849 338
201308 785 861 936 837 89 739 9 328 5 989 15 612 5 972 1 849 338
201309 785 861 936 837 89 739 9 328 5 989 15 612 5 972 1 849 338
201310 785 861 936 837 89 739 9 328 5 989 15 612 5 972 1 849 338
201311 785 861 869 897 89 739 9 328 5 989 15 612 5 972 1 782 398
201312 785 861 801 660 89 739 9 328 5 989 15 612 5 972 1 714 161
Součet 9 817 939 11 684 262 1 076 868 111 936 71 868 197 810 71 664 23 032 347

Zdroj: Interní dokumentace dopravní společnosti Alfa + vlastní zpracování

Výhled odpisů středisek osobní dopravy pro rok 2013 Celkový 
součet

 

     V tabulce č. 3.4 jsou v řádcích rozepsány měsíční odpisy roku 2013, ve sloupcích 

jsou údaje rozděleny na jednotlivá střediska osobní dopravy. Příměstské linkové dopravě 
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přísluší středisko 220, městské hromadné dopravě středisko 230 a nepravidelné dopravě 

středisko 240. Ostatní střediska jsou režijními středisky celé osobní dopravy, a tudíž podléhají 

klíčování. Provozní střediska 220, 230 a 240 jsou kmenovými středisky vozidel pro konkrétní 

přepravní systém. Počet vozidel v přepravním systému je předem sjednaný s příslušným 

orgánem. 

     Výhled odpisů roku 2013 již zavedeného dlouhodobého majetku v příměstské linkové 

dopravě, tedy střediska 220 činí hodnotu 9 817 939 Kč.  

     Ze strukturálních fondů EU – Regionálního operačního programu NUTS II 

Moravskoslezsko, v rámci projektu na obnovu vozového parku v linkové dopravě, bylo v roce 

2011 pořízeno 6 vozidel typu Irisbus Crossway Low Entry. V následujícím období dopravní 

společnost Alfa plánuje pořídit v rámci uvedeného projektu identických 5 autobusů v červenci 

roku 2012, 3 autobusy v květnu 2013 a mimo dotace z vlastních zdrojů pořídí ještě 1 autobus 

v říjnu 2013. Pořizovací cena jednoho autobusu je v rámci výběrového řízení v projektu 

sjednána na částku 4 354 000 000 Kč se stanovenou investiční dotací ve výši 40 % 

z pořizovací ceny autobusu. Poskytnutá dotace tedy sníží pořizovací cenu autobusu o částku 

1 741 600 Kč a hodnota určená k odepisování tím činí 2 612 400 Kč. Účetní odpisy autobusů 

jsou v dopravní společnosti Alfa stanoveny na období 6 let. 

     V roce 2012 je dle projektu plánovaný nákup autobusů v měsíci červenci. Roční hodnota 

odpisů činí částku 435 400 Kč, což je měsíčně 36 283 Kč a za 6 měsíců 217 700 Kč. Při počtu 

5 kusů nakupovaných autobusů činí roční odpisy v hodnotu 1 088 500 Kč.  

     Pro následující rok 2013 musíme počítat k celkovou roční hodnotou výše uvedených 

5 pořízených autobusů, tj. ve výši 2 177 000 Kč. Rovněž budou v tomto roce v měsíci květnu 

nově pořízeny 3 autobusy. Za 8 měsíců roku 2013 budou tedy odpisy těchto nových autobusů 

činit hodnotu 870 800 Kč. Samostatně pořízené autobusy v říjnu 2013 budou mít hodnotu 

odpisů 195 417 Kč. Celkové roční odpisy roku 2013 budou ve výši 3 243 217 Kč. 

     Připravovaná změna sazby daně z přidané hodnoty nebude mít na cenu autobusů vliv, 

jelikož je tato cena předem sjednaná v rámci projektové dokumentace na celé období projektu 

do roku 2013. U pořízení jednoho autobusu z vlastních zdrojů budeme předpokládat 

nezměněnou hodnotu základu daně z přidané hodnoty. 

    Celková hodnota odpisů režijních středisek 260 až 290 z tabulky č. 3.4 tvoří hodnotu 

453 278 Kč. Uvedená hodnota se klíčuje poměrem počtu ujetých kilometrických výkonů 

v příměstské linkové dopravě a celkovému počtu ujetých kilometrů za celou osobní dopravu. 

Pro stanovení tohoto poměru budeme vycházet ze skutečnosti roku 2011, přičemž poměr 

těchto kilometrických výkonů je 2 923 646 / 6 767 289 = 43,20 %.  Z vyčíslených celkových 
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odpisů režijních středisek osobní dopravy tvoří 43,20 % příslušnou částku vztahující 

se k příměstské linkové dopravy, tedy hodnotu 195 816 Kč. 

    Shrnutí: Celková výše odpisů příměstské linkové dopravy by tedy měla obsahovat:  

- částka výhledu odpisů 9 817 939 Kč z tabulky č. 3.4 vygenerované a upravené 

z informačního systému dopravní společnosti Alfa z modulu majetku, 

- částka odpisů nově pořízených autobusů za rok 2012 ve výši 1 088 500 Kč, 

- částka odpisů autobusů pořízených za rok 2012 včetně nově pořízených v roce 2013 

ve výši 3 243 217 Kč,   

- částka klíčovaných odpisů režijních středisek za rok 2013 ve výši 195 816 Kč. 

     Celková hodnota nákladové položky Odpisy pro odborný odhad prokazatelné ztráty 

příměstské linkové dopravy na rok 2013 měla činit hodnotu 14 345 471 Kč. 

 

     Položka Opravy – je tvořena z vnitropodnikových oprav včetně materiálu ze zakázek 

a oprav zajišťovaných dodavatelsky. Vnitropodnikové opravy jsou prováděny v rámci 

dopravní společnosti Alfa, avšak prostřednictvím jiné divize, tedy útvarem opravárenského 

servisu. Pro vnitropodnikové opravy je stanovena vnitropodniková cena na 1 hodinu oprav. 

Do této ceny jsou zakalkulovány fixní i variabilní náklady opravárenského servisu.  

     Z dodavatelsky zajišťovaných oprav tvoří největší položku opravy a kalibrace tachografů. 

Další část tvoří opravy zajišťované v rámci skupiny dopravních společností. 

     Z vývoje zachyceného v tabulce č. 3.2 je patrný meziroční nárůst ve výši 161 285 Kč mezi 

rokem 2011 a 2012. Uvedené navýšení je opodstatněné, jelikož byla pro rok 2012 stanovena 

vyšší vnitropodniková cena za opravy o 20 Kč na 1 hodinu oprav. I když dochází k pravidelné 

obnově vozového parku, na druhou stranu opravy nových a modernějších vozidel a jejich 

náhradní díly jsou dražší a k velkým úsporám tedy nedochází, pouze se sníží četnost oprav. 

Z tohoto důvodu ponecháme uvedenou nákladovou položku na úrovni odhadu roku 2012. 

     Z pohledu změny sazby daně z přidané hodnoty - vnitropodnikové zaúčtování tomuto 

zdanění nepodléhá. Dodavatelsky řešené opravy a materiál z oprav podléhá v roce 2012 

základní sazbě daně z přidané hodnoty a pro rok 2013 budeme předpokládat, že se základ 

daně nezmění. 

     Shrnutí: Nákladová položka Opravy činí 7 025 191 Kč pro určení předběžného odborného 

odhadu prokazatelné ztráty příměstské linkové dopravy za rok 2013. 

 

     Položka Pojištění zákonné odpovědnosti – obsahuje položky zákonného a havarijního 

pojištění. Vykazuje a účtuje se na jednotlivá vozidla podle příslušného přepravního systémů. 
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Vzhledem k tomu, že dopravní společnost Alfa realizuje pravidelnou obnovu vozového parku, 

nyní prostřednictvím projektu ROP, jsou zastaralá vozidla nahrazována novými a celkový 

počet vozidel vozového parku tím zůstává neměnný. Z hlediska počtu vozidel v rámci 

zákonného a havarijního pojištění tedy nedochází ke změnám, může dojít pouze ke změně 

výše pojistného na vozidla. 

     V tabulce. 3.2 je meziročně vykázán vyšší pokles absolutních hodnot mezi rokem 2011 

a 2012, což může být způsobeno mírnou nepřesností odhadu roku 2012. Pro odhad roku 2013 

budeme vycházet ze skutečnosti roku 2011. 

     Zákonné a havarijní pojištění nepodléhá zdanění dani z přidané hodnoty. 

     Shrnutí: Pro předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty příměstské linkové dopravy 

a její položky Pojištění zákonné odpovědnosti bude stanovena hodnota ve výši 670  440 Kč. 

 

     Položka Cestovné – představuje výši cestovních náhrad ve formě stravného, 

poskytovaného řidičům autobusů za jednotlivé směny. V tabulce č. 3.2  se u položky cestovné 

vykazuje meziročně v letech 2011 a 2012 absolutně rozdíl ve výši poklesu nákladů 

cestovného – 4 835 Kč, což je zřejmě nepřesný odhad roku 2012. Jelikož je pro rok 2012 

vykázaný i nárůst vytížených kilometrických výkonů podle jízdních řádů v tabulce č. 3.1, 

musíme počítat naopak s nárůstem  nákladů cestovného. 

     Dalším vlivem růstu nákladů bude legislativní změna. Pro rok 2012 se Vyhláškou 

429/2011 Sb., ze dne 13. prosince 2011, o změně sazby základní náhrady za používání 

silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot 

pro účely poskytování cestovních náhrad - zvyšují základní sazby stravného poskytovaného 

zaměstnanci. 

     Řidičům osobní dopravy se podle interní směrnice dopravní společnosti Alfa 

při pracovních cestách kratších než 5 hodin poskytovala náhrada stravného ve výši 46 Kč 

a zvýšila se na základě ustanovení vyhlášky č. 429/2011 Sb. na 57 Kč za směnu 

v kalendářním dni. V případě trvání směny více než 12 hodin v jednom kalendářním dni byla 

částka stravného ve výši 51 Kč a zvýšila se na 66 Kč. Pokud směna zasáhne do dvou 

kalendářních dnů bez ohledu na jejich délku, příslušelo řidiči stravné ve výši 59 Kč a zvýšilo 

se na 74 Kč.  

     V souladu s ustanovením vyhlášky č. 429/2011 Sb., pro stanovení výše cestovného pro rok 

2013, navýšíme skutečnou hodnotu cestovného z roku 2011 o 20%. 

     Shrnutí: Nákladová položka Cestovné pro předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty 

příměstské linkové dopravy na rok 2013 bude činit hodnotu 1 198 087 Kč. 
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     Položka Odvody sociálního a zdravotního pojištění – tvoří částku odvodu připadajícího 

na zaměstnavatele a tvoří částku 34 % z celkových hrubých mezd. 

     Jak je popisováno v položce Přímé mzdy, které jsou v tabulce č. 3.2 nadhodnoceny, 

totožný problém nastává i položce odvodů sociálního a zdravotního pojištění. V případě, 

že v položce Přímé mzdy budeme předpokládat hodnotu 22 831 764 Kč, potom odvody 

ve výši 34 % činí částku 7 762 779 Kč. 

     Shrnutí: Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty příměstské linkové dopravy 

pro rok 2013 bude v položce Odvody sociálního a důchodového pojištění tvořit částku 

7 762 779 Kč.  

     

      Položka Jiné – obsahuje veškeré režijní náklady provozních středisek, jenž nelze rozlišit 

na konkrétní vozidla a současně náklady všech režijních středisek osobní dopravy. Náklady 

provozních středisek se klíčují podle kilometrických výkonů daného přepravního systému 

a náklady režijních středisek se klíčují na jednotlivé přepravní systémy poměrem celkových 

kilometrických výkonů. 

     V tabulce č. 3.2 je u této položky zachycen meziroční pokles nákladů v letech 2010 

a 2011, ale naopak nárůst mezi rokem 2011 a 2012. U dané nákladové položky je však 

retrospektivně zaznamenán většinou meziroční pokles nákladů, tudíž stanovíme hodnotu 

uvedené položky podle skutečnosti roku 2011. 

     Téměř veškeré vedené režijní náklady v současném období podléhají základní sazbě daně 

z přidané hodnoty. Výjimku snížené sazby daně z přidané hodnoty zastupují položky, 

například fakturované stočné, cestovní náhrady jízdného v rámci cestovního vyúčtování apod. 

Z celkového objemu nákladů dané položky jsou uvedené výjimky zanedbatelné 

a na výsledném objemu nákladů se neprojeví. V ostatních případech nákladů se zaklad daně 

z přidané hodnoty nemění. 

     Shrnutí: Nákladová položka Jiné bude vykázána ve výši 6 609 208 Kč pro stanovení 

předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty příměstské linkové dopravy na rok 2013. 

     

      Položka Režie – tvoří ji rozdíl mezi klíčovanými výnosy a klíčovanými náklady 

neziskových divizí (útvarů) správy majetku a služeb včetně správy dopravní společnosti Alfa, 

jenž se klíčují na provozní divize (útvary) produkující zisk ze své činnosti, podle průměrného 

přepočteného počtu zaměstnanců za účtovací období. 

    Daná položka tedy zahrnuje rozklíčovaný záporný (nákladový) výsledek hospodaření 

divize správy majetku a služeb a současně správy společnosti, který přísluší divizi osobní 
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dopravy v souladu s poměrem průměrného přepočteného stavu zaměstnanců celé dopravní 

společnosti. Na jednotlivé přepravní systémy se uvedená částka dále klíčuje poměrem 

celkových kilometrických výkonů jednotlivých vozidel.  

     Přesné naplánování nákladové položky Režie je poměrně složité. Závisí nejenom na výši 

výsledku hospodaření neziskových divizí společnosti, ale i na vývoji průměrného počtu 

zaměstnanců a současně i na objemu kilometrických výkonů.  

     Podle vývoje zachyceného v tabulce č. 3.2 stanovíme položku Režie pro rok 2013 

odhadem na výši 4 800 000 Kč. 

     Daň z přidané hodnoty je u uvedené položky vykazována ve většině případů v základní 

sazbě daně, snížená sazba je uplatňována jen výjimečně a předpokladem je, že připravovaná 

změna jednotné sazby 17,5 % se v základu daně v celkovém objemu negativně neprojeví. 

Shrnutí: Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty příměstské linkové dopravy za rok 

2013 určíme hodnotu nákladové položky Režie ve výši 4 800 000 Kč. 

 

Výnosy 

     Vývoj sledovaných výnosových položek dopravní společnosti Alfa za přepravní systém 

příměstské linkové dopravy za období let 2010 – 2012 je uveden v tabulce č. 3.4. Pro rok 

2010 a 2011 je vykazována skutečnost náležící konkrétnímu období, a rok 2012 obsahuje 

údaje předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty stanovené na rok 2012. 

     Tabulka č. 3.5:  Vývoj výnosových položek PHD v letech 2010 - 2012 

Dopravní společnost Alfa
Tržby přepravního 

systému
sledované období r. 2010 r. 2011 PL r. 2012 r. 2011-2010 r. 2012-2011 r. 2011/2010 r. 2012/2011

Tržby za přepravu 60 198 032 57 796 538 56 546 000 -2 401 494 -1 250 538 96,01% 97,84%
Ostatní tržby 2 271 811 3 262 886 1 712 543 991 075 -1 550 343 143,62% 52,49%
Dotace (MÚ,OkÚ,OÚ,MD) 23 975 016 27 472 865 38 405 875 3 497 849 10 933 010 114,59% 139,80%
Tržby celkem 86 444 860 88 532 289 96 664 418 2 087 430 8 132 129 102,41% 109,19%

Zdroj: Interní dokumentace dopravní společnosti Alfa + vlastní zpracování

příměstská -  linková doprava v Kč absolutní rozdíl index

 

     Prostřednictvím podrobnější analýzy konkrétních položek uvedených v tabulce č. 3.5 

se pokusíme určit předpokládané hodnoty daných položek pro stanovení předběžného 

odborného odhadu prokazatelné ztráty roku 2013 v příměstské linkové dopravě. 

 

      Položka Tržby za přepravu – tvoří celkové tržby příměstské linkové dopravy bez daně 

z přidané hodnoty za sledované období. Vývoj tržeb v tabulce č. 3.5 vykazuje pokles v obou 
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meziobdobích. Shodný průběh vývoje společně s tržbami za přepravu má vývoj počtu 

přepravených osob uvedených v tabulce č. 3.6. 

Tabulka č. 3.6: Vývoj počtu přepravených osob PHD v letech 2010 – 2012 

Dopravní společnost Alfa
Ukazatel počtu 

přepravených osob
sledované období r. 2010 r. 2011 PL r. 2012 r. 2011-2010 r. 2012-2011 r. 2011/2010 r. 2012/2011

přepravené osoby 2 697 498 2 563 293 2 430 000 -134 205 -133 293 95,02% 94,80%

Zdroj: Interní dokumentace dopravní společnosti Alfa + vlastní zpracování

index
příměstská -  linková doprava                  

v osobách celkem
absolutní rozdíl

 

     Z tabulky č. 3.6 vyplývá, že s každoročním poklesem tržeb za přepravu klesá i počet 

přepravených osob. Za rok 2010 a 2011 je v tabulce č. 3.6 uveden skutečný počet 

přepravených osob v daném přepravním systému a v roce 2012 je zachycen předpokládaný 

počet přepravených osob.    

     V souladu s Výměrem MF č. 01/2012, na jehož základě dochází k regulaci jízdného 

prostřednictvím koeficientu „k“, došlo oproti roku 2011 k navýšení cen jízdného ve všech 

používaných tarifních pásmech, jak je patrné v příloze č. 7. Regulované navýšení jízdného 

ve své výši zahrnuje nejenom zvýšenou sazbu DPH o 4 %, ale částečně i nárůst provozních 

nákladů souvisejících  se zajišťováním veřejné služby, zejména růst cen pohonných hmot. 

Legislativní změna ve formě navýšení sazby daně z přidané hodnoty se tímto způsobem 

rozloží mezi všechny zúčastněné subjekty: 

– část negativní změny zatíží cestující prostřednictvím zvýšení cen jízdného,  

– další část ponese dopravní společnost Alfa ve formě sníženého počtu 

cestujících, jenž v konečném důsledku představuje pokles tržeb za přepravu, 

– v závěru se projeví dopad změny i na příslušné orgány v rámci poskytovaných 

kompenzací. 

     V roce 2013 by měla obligatorní změna v dani z přidané hodnoty přinést další navýšení 

snížené sazby ze 14 % na 17,5 % v oblasti tržeb za přepravu příměstské linkové dopravy, 

tedy o 3,5 %. Ministerstvo financí pravděpodobně prostřednictvím nového cenového výměru 

opět upraví ceny pro  propočet plného věcně usměrňovaného jízdného na rok 2013, 

se zahrnutím uvedené legislativní změny. Výše koeficientu „k“ a přiměřeného zisku „Z“ 

se pro rok 2013 projeví následovně: 

 

    a) Přiměřený zisk „Z“ pro rok 2013 bude vycházet ze skutečnosti roku 2011 a vypočítá 

se podle vzorce č. 2.2: 
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kde : 

 

kde: 

A = 56 ks (počet autobusů nezbytných pro zajišťování veřejné linkové dopravě), 

CA = 4 500 000 Kč (předpokládaná cena autobusu), 

I = 0 (roční objem investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy), 

OA = 14 398 176 Kč (celkové uplatněné účetní odpisy linkové dopravy za rok 2011), 

OI = 0 (celková částka účetních odpisů investic souvisejících s provozováním veřejné linkové  

dopravy), 

d = 0,19 (koeficient zdanění daně z příjmů právnických osob), 

f = 0 (koeficient povinného přídělu naplněného rezervního fondu), 

DA = 10 449 600 Kč (částka přiznané dotace EU na nákup autobusů veřejné linkové dopravy). 

 

      Vypočtená částka přiměřeného zisku ve výši 10 663 763 Kč pro rok 2013, což je 47,58 % 

z přiměřeného zisku roku 2012. Důvodem snížení přiměřeného zisku jsou poskytnuté 

provozní dotace z EU v rámci regionálního operačního programu ve výši 40 % pořizovací 

ceny autobusu. 

 

b) Výpočet koeficientu „k“ pro rok 2013 podle vzorce č. 2.1: 

   

 

kde: 

N = 89 645 898 Kč (ekonomicky oprávněné náklady veřejné linkové dopravy za rok 2011), 

Z = 10 663 763 Kč (vypočtený výše dle vzorce č. 2.1), 

T = 61 059 4245 Kč (tržby veřejné linkové dopravy bez DPH za rok 2011), 

D = 27 472 865 Kč (poskytnuté prostředky za plnění smlouvy o závazku veřejné služby 
za rok 2011), 

n = 1,063 (předpoklad ročního růst provozních nákladů roku 2013 totožného s rokem 2012). 
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     Vypočtená částka přiměřeného zisku pro rok 2013 činí hodnotu 1,2044 Kč a je nižší 

o 0,1219 Kč v porovnání s rokem 2012 z podkapitoly 3.1.5. Jelikož koeficient slouží 

k výpočtu maximální ceny jízdného, pro rok 2013 musí dopravní společnost Alfa počítat 

s nižší možností rozptylu pro stanovení maximální ceny pro navýšení než v loňském roce 

2012, dle přílohy č. 7. 

     Pro stanovení jízdného na rok 2013 doporučuji navýšení jízdného maximálně na úrovni 

navýšení sazby daně z přidané hodnoty, aby tím nevznikal následný odliv cestujících, jenž 

bude mít negativní dopad na výši tržeb za přepravu a výsledný efekt navýšení jízdného 

se tím stane kontraproduktivní. Výši plánovaných tržeb za přepravu  pro rok 2013 ponecháme 

na úrovni odhadu roku 2012. 

     Shrnutí: Výnosová položka Tržby za přepravu určená na rok 2013 pro předběžný odborný 

odhad prokazatelné ztráty příměstské linkové dopravy bude činit částku 56 546 000 Kč. 

 

     Položka Ostatní tržby (tržby jiné) – se skládají z tržeb provozovaných v rámci osobní 

dopravy mimo přepravy, například tržby za reklamu, tržby z pronájmu, tržby z prodeje 

čipových karet a jízdních řádů, předfakturace mandantních smluv v rámci skupiny společností 

a jiné. 

     Z pohledu daně z přidané hodnoty dané tržby podléhají základní sazbě pro zdanění DPH. 

Změnou sazby v roce 2013 zůstane základ daně shodný s rokem 2012, změní se výše 

odváděné daně.  

     Shrnutí: Porovnáním v tabulce č. 3.5 stanovíme pro rok 2013 hodnotu Ostatních tržeb 

ve výši 2 000 000 Kč pro předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty příměstské linkové 

dopravy. 

     Položka Dotace – představuje výši uplatněné kompenzace poskytované příslušnými 

orgány. Z tabulky č. 3.5 je v letech 2010 a 2011 vyčíslená skutečná čerpaná dotace, v roce 

2012 je uveden odhad prokazatelné ztráty včetně přiměřeného zisku stanoveného dopravcem. 

Dotace nebo-li kompenzace stanovená pro rok 2013 bude vypočítána v závěru, po stanovení 

všech jednotlivých nákladových a výnosových položek v rámci předběžného odborného 

odhadu příměstské linkové dopravy. 
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3.3.2 Analýza a určení odhadu položek roku 2013 pro městskou dopravu 

Kilometrické výkony 

     Vývoj kilometrických výkonů městské hromadné dopravy v dopravní společnosti Alfa 

a v rozdělení na výkony vytížené dle jízdních řádků nebo-li obsazené kilometry a rovněž 

výkony přejezdové nebo-li prázdné je uveden v tabulce č. 3.7. 

Tabulka č. 3.7: Vývoj naturálního ukazatele km výkonů MHD v letech 2010 - 2012 

Dopravní společnost Alfa
Naturální ukazatel    km 

výkonů
sledované období r. 2010 r. 2011 PL r. 2012 r. 2011-2010 r. 2012-2011 r. 2011/2010 r. 2012/2011

km vytížené dle JŘ celkem 2 834 755 2 843 543 2 805 390 8 788 -38 153 100,31% 98,66%
km prázdné 314 514 331 509 307 190 16 995 -24 319 105,40% 92,66%
km celkem 3 149 269 3 175 052 3 112 580 25 783 -62 472 100,82% 98,03%

Zdroj: Interní dokumentace dopravní společnosti Alfa + vlastní zpracování

městská hromadná doprava                  
v km výkonech

absolutní rozdíl index

 

     Meziročně je v tabulce č. 3.7 zachycen nárůst v letech 2010 a 2011 a rovněž pokles 

v následujícím období roku 2012. Pokles vytížených kilometrických výkonů představuje 

úsporu a rušení linek nebo spojů v porovnání s předchozím rokem 2011. Snížení 

přejezdových prázdných výkonů je dáno stejně jako u příměstské linkové dopravy provozním 

opatřením, tedy zřízením, resp. obnovením provozu další čerpací stanice v prostorech 

autobusového nádraží společnosti Alfa. 

     Pro rok 2013 budeme předpokládat neměnný objem obou druhů kilometrických výkonů 

jako jsou stanoveny pro odhad roku 2012. 

     Shrnutí: Kilometrické výkony městské hromadné dopravy roku 2013 určené pro předběžný 

odborný odhad prokazatelné ztráty MHD jsou ve výši 2 805 390 km vytížených dle JŘ, 

prázdných ve výši 307 190 km, tj. celkových 3 112 580 km. 

 

 

Náklady 

 

     Vývoj celkových nákladů a také jednotlivých nákladových položek městské hromadné 

dopravy v letech 2010 – 2012 za dopravní společnost Alfa je zachycen v tabulce č. 3.8. 

Období let 2010 a 2011 představuje skutečnost daného období, rok 2012 je vyčíslením hodnot 

předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty MHD pro rok 2012. 
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Tabulka č. 3.8:  Vývoj nákladových položek MHD v letech 2010 – 2012 

 

Dopravní společnost Alfa
Náklady přepravního 

systému
sledované období r. 2010 r. 2011 PL r. 2012 r. 2011-2010 r. 2012-2011 r. 2011/2010 r. 2012/2011

PHM 27 979 383 27 964 219 29 691 837 -15 163 1 727 618 99,95% 106,18%
Pneu 1 322 693 1 333 523 1 307 284 10 830 -26 239 100,82% 98,03%
Materiál 1 118 887 1 324 837 1 369 535 205 950 44 698 118,41% 103,37%
Přímé mzdy 29 580 494 29 853 096 28 946 994 272 602 -906 102 100,92% 96,96%
Odpisy 13 816 675 13 644 585 14 691 378 -172 090 1 046 793 98,75% 107,67%
Leasing
Opravy 12 272 406 13 348 364 13 283 994 1 075 958 -64 370 108,77% 99,52%
Silniční daň
Pojištění zák. odpov. 830 114 815 250 778 145 -14 864 -37 105 98,21% 95,45%
Cestovné 1 249 339 1 254 033 1 213 906 4 694 -40 127 100,38% 96,80%
Odvody do fondů soc.zab. 10 057 368 10 150 052 9 835 753 92 684 -314 299 100,92% 96,90%
Jiné 6 652 530 6 982 646 7 065 556 330 116 82 910 104,96% 101,19%
Režie 4 462 051 5 572 424 5 882 776 1 110 373 310 352 124,88% 105,57%
Náklady celkem 109 341 940 112 243 030 114 067 158 2 901 090 1 824 128 102,65% 101,63%

Zdroj: Interní dokumentace dopravní společnosti Alfa + vlastní zpracování

městská hromadná doprava v Kč absolutní rozdíl index

 

     Rozbor jednotlivých nákladových položek z tabulky č. 3.8 byl podrobněji specifikován 

v předchozí analýze příměstské linkové dopravy. Pro městskou hromadnou dopravu 

jednotlivé položky stručně popíšeme a určíme hodnoty pro rok 2013. 

 

     Položka PHM – identicky jako v linkové dopravě, skládá se ze spotřeby nafty, plynu, 

paliv, maziv a vnitropodnikové přirážky. 

     Vývoj vybraných ukazatelů pro městskou hromadnou dopravu je uveden v tabulce č. 3.9. 

 

Tabulka č. 3.9  : Vývoj vybraných přepočtových ukazatelů MHD v letech 2010 - 2012 

Dopravní společnost Alfa
Ukazatel

sledované období r. 2010 r. 2011 PL r. 2012 r. 2011-2010 r. 2012-2011 r. 2011/2010 r. 2012/2011

Průměrná cena nafty v Kč 24,84 28,84 30,21 4,00 1,37 116,10% 104,75%
Průměrná cena plynu v Kč 23,57 20,46 21,77 -3,11 1,31 86,81% 106,40%
Spotřeba plynu v kg 591 548 610 155 600 000 18 607 -10 155 103,15% 98,34%
spotřeba nafty v litrech 565 080 536 770 526 121 -28 310 -10 649 94,99% 98,02%
km celkem naftové 1 638 647 1 610 687 1 578 996 -27 959 -31 692 98,29% 98,03%
km celkem plynové 1 510 623 1 564 365 1 533 584 53 742 -30 780 103,56% 98,03%
Prům. spotřeba nafty /100 km 34,48 33,33 33,32 -1,16 -0,01 96,64% 99,98%

Zdroj: Interní dokumentace dopravní společnosti Alfa + vlastní zpracování

městská hromadná doprava                  absolutní rozdíl index

 

     Vývoj spotřeby PHM v tabulce č. 3.8 zaznamenává v prvním meziroční období mírný 

pokles, který je způsobený poklesem průměrné ceny plynu v roce 2011 uvedené v tabulce 
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č. 3.9. Městská hromadná doprava v dopravní společnosti Alfa preferuje autobusy na plynový 

pohon, tedy vykazuje vyšší spotřebu plynu než nafty. Pokles ceny plynu v roce 2011 vyrovnal 

nárůst ceny nafty a meziročně ve srovnání s rokem 2010 je proto v celkové spotřebě 

pohonných hmot v korunách zaznamenám nepatrný pokles. 

     Odhadovaná hodnota spotřeby PHM pro rok 2012 je nepřesná a nadhodnocena. Městská 

hromadná doprava vykazuje průměrnou spotřebu nafty na 100 km ve výši 33,33 litrů / 100km 

ve skutečnosti  roku 2011. Za předpokladu přibližně shodné průměrné spotřeby i v roce 2012, 

tedy odhadované na 33,32 litrů nafty na 100 km a stanovených 1 578 996 naftových 

kilometrických výkonů, bude vypočítaná spotřeba v litrech činit hodnotu 526 121 litrů. 

Při odhadem stanovené průměrné ceně nafty 30,21 Kč na 1 litr je celková spotřeba nafty 

15 894 115 Kč. Rovněž při roční spotřebě plynu 598 150 kg a průměrné ceně 21,77 Kč 

je celková spotřeba plynu ve výši 13 021 726  Kč. Součtem spotřeby obou druhů pohonných 

hmot dostáváme hodnotu 28 915 841 Kč, což je oproti roku 2011 nárůst pouze ve výši 

951 621 Kč  a s odpovídajícím indexem 103,40 %.  

     Pro rok 2013 předpokládáme totožný objem naftových i plynových kilometrických 

výkonů. Spotřebu nafty v litech určíme stejným způsobem jako pro rok 2012. Průměrná 

spotřeba nafty na 100 činí 33,32 litrů na 100 km, tedy při objemu 1 578 996 naftových 

kilometrických výkonů je spotřeba 526 121 litrů. Průměrnou cenu nafty jsme již u příměstské 

linkové dopravy stanovili pro rok 2013 na částku 31,80 Kč a průměrnou cenu plynu 

na 22,92 Kč. Celková spotřeba nafty tedy činí hodnotu 16 730 648 Kč. Při identických 

plynových kilometrických výkonech s rokem 2012, tedy ve výši 1 533 584 km 

předpokládáme shodnou spotřebu v kg, tedy 598 150 kg. Při průměrné ceně plynu pro rok 

2013 ve výši 22,92 Kč, celková spotřeba plynu za rok 2013 představuje hodnotu 

13 709 598 Kč. Roční spotřeba obou druhů pohonných hmot činí částku 30 440 246 Kč, 

což je o 1 524 406 Kč více oproti výše stanovenému odhadu roku 2012 s příslušným indexem 

105,27 %. 

     Z pohledu změny sazby DPH platí stejný postup jako u příměstské hromadné dopravy, 

kde předpokládáme, že se změnou sazby základ daně nebude měnit oproti roku 2012. 

     Shrnutí: Nákladová položka PHM bude pro předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty 

městské hromadné dopravy na rok 2013 představovat hodnotu 30 440 246 Kč. 

 

     Položka Pneu – tvoří spotřebu pneumatik za sledované období a stanoví se dle sjednaných 

smluvních podmínek paušální částkou 0,42 Kč na jeden kilometrický výkon, což představuje 

částku 1 307 284 Kč. 
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     Shrnutí: Pro předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty městské hromadné dopravy 

pro rok 2013 určíme hodnotu položky Pneu ve výši 1 307 284 Kč. 

 

     Položka Materiál – v tabulce č. 3.8 vykazuje meziročně v letech 2010 a 2011 vyšší nárůst 

než mezi rokem 2011 a 2012, což může mít za následek i nárůst kilometrických výkonů 

v prvním meziobdobí a pokles kilometrů v následujícím období. Pro rok 2013 můžeme 

předpokládat shodnou výši dané položky s odhadem roku 2012. 

     Spotřebovaný materiál podléhá základní sazbě daně, proto budeme předpokládat, 

že uvedený základ daně, tedy výše nákladové položky se změnou sazby DPH nezvýší.  

     Shrnutí: Nákladová položka Materiál ve výši 1 369 535 Kč bude součástí celkových 

nákladů předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty městské hromadné dopravy 

pro rok 2013. 

 

     Položka Přímé mzdy – analýzou přímých mezd v příměstské linkové dopravě 

jsme stanovili plánovaný index nárůstu mezd na 101,12 % pro určení přímých mezd za rok 

2012 podle skutečnosti roku 2011. S uvedeným meziročním indexem budeme počítat 

i pro rok 2013. Celkovou hodnotu mzdových nákladů roku 2013 navrhneme ve výši 

30 525 550 Kč. 

     Shrnutí: Položka Přímé mzdy předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty městské 

hromadné dopravy je stanovena na 30 525 550 Kč. 

 

     Položka Odpisy – účetní odpisy stanovené pro rok 2013 určíme obdobným způsobem 

jako pro příměstskou linkovou dopravu. V tabulce č. 3.4 je uveden výhled účetních odpisů 

z již zavedeného dlouhodobého majetku střediska 230 (MHD) ve výši 11 684 262 Kč. 

     V červenci roku 2012 a v květnu roku 2013 plánuje dopravní společnost nakoupit po dva 

nové plynové autobusy Irisbus Citelis CNG s investiční dotací ze strukturálních fondů EU – 

Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, v rámci projektu na obnovu 

vozového parku městské hromadné dopravy a současně 1 autobus pořídí z vlastních zdrojů, 

mimo dotaci. Pořizovací cena jednoho autobusu podle dokumentace  výběrového řízení činí 

6 688 000 Kč a dotace v rámci projektu je stanovena ve výši 40 % z pořizovací ceny 

autobusu, tj. 2 675 200 Kč. Pořizovací cena snížená o hodnotu dotace bude tvořit částku 

určenou k odepisování, což činí 4 012 800 Kč. 

     Účetní odpisy bude v roce 2012 dopravní společnost Alfa tvořit za dva nově zavedené 

autobusy po dobu 7 měsíců v celkové roční hodnotě 780 267 Kč. 
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     V roce 2013 budeme počítat s celkovými ročními odpisy výše uvedených dvou autobusů 

v hodnotě 1 337 600 Kč, k čemuž připočítáme odpisy dalších dvou nově pořízených autobusů 

za období 8 měsíců ve výši 891 733. Odpisy jednoho autobusu pořízeného mimo projekt ROP 

činí 281 250 Kč. Celkové účetní odpisy roku 2013 jsou 2 510 583 Kč. 

         Z tabulky č. 3.4 tvoří celkové částka 453 278 Kč hodnotu výhledu účetních odpisů 

režijních středisek osobní dopravy (střediska 260 – 290). Daná částka se klíčuje podle počtu 

kilometrických výkonů v jednotlivých přepravních systémech. Pro stanovení poměru 

kilometrických výkonů budeme vycházet ze skutečných kilometrů roku 2011. Poměr těchto 

kilometrických výkonů je 3 175 052 / 6 767 289 = 46,92 %. Na základě uvedeného poměru 

přísluší přepravnímu systému městské hromadné dopravy částka 212 678 Kč. 

     Výsledná hodnota celkových ročních odpisů rok 2013 činí 14 906 540 Kč. 

     Změna sazby DPH platná od roku 2013 ve výši 17,5 % nebude mít vliv na výši pořizovací 

cenu uvedených autobusů, jelikož je tato cena již předem sjednána v rámci projektu 

na obnovu vozového parku městské hromadné dopravy. 

     Shrnutí: Pro předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty městské hromadné dopravy 

za rok 2013 bude položka Odpisy stanovena ve výši 15 187 790 Kč. 

 

     Položka Opravy – v tabulce č. 3.8 je v uvedené položce zaznamenán meziročně vysoký 

nárůst ve srovnání let 2010 a 2011 a následně mírný pokles v roce 2012. Vzhledem 

k navýšení vnitropodnikové ceny za hodinu oprav je nutné i v roce 2012 předpokládat zvýšení 

minimálně ve stejné výši jako uvádíme v příměstské linkové dopravě, tedy navýšením 

skutečnosti roku 2011 minimálně o částku 161 000 Kč. Odhad dané položky by pro rok 2013 

mohl zůstat na stejné úrovni, tj. ve výši 13 509 364 Kč. 

     Vnitropodnikové účtování nepodléhá zdanění daně z přidané hodnoty a externí opravy 

jsou zdaněny v základní sazbě daně. Předpokládáme, že v roce 2013 nedojde změnou sazby 

ke změně základu daně. 

     Shrnutí: Nákladová položka Opravy je pro předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty 

městské hromadné dopravy stanovena ve výši 13 509 364 Kč. 

 

     Položka Pojištění zákonné odpovědnosti – v tabulce č. 3.8 vykazuje meziročně pokles 

za sledovaná období s výraznějším poklesem v roce 2012. Naším předpokladem v roce 2013 

je zachování stejného počtu vozidel s jakým se počítá pro rok 2012 a z toho důvodu 

ponecháme danou nákladovou položku pojištění na úrovni skutečnosti roku 2011. 

     Havarijní a zákonné pojištění vozidel nepodléhá dani z přidané hodnoty. 
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     Shrnutí: Pro určení předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty městské 

hromadné dopravy roku 2013 stanovíme položku Pojistné zákonné odpovědnosti ve výši 

815 250 Kč. 

     Položka Cestovné – z tabulky 3.8 v meziročním srovnání let 2010 a 2011 roste, jelikož 

je zaznamenán i nárůst kilometrických výkonů v tabulce č. 3.7. V meziročním srovnání let 

2011 a 2012 kilometrické výkony klesají a současně je zaznamenán i pokles v nákladové 

položce cestovné. Opačným vlivem působí ustanovení vyhlášky č. 429/2011 Sb., jenž zvyšuje 

sazby stravného poskytovaného zaměstnanci. Podrobněji je navýšení sazeb rozepsáno 

u položky Cestovné uplatňované v příměstské linkové dopravě. Pro předpoklad roku 2013 

obdobným způsobem tedy navýšíme o 20% skutečnost roku 2011. 

     Cestovné jako mzdová složka nepodlého dani z přidané hodnoty. 

     Shrnutí: Nákladová položka Cestovné ve výši 1 504 840 Kč bude stanovena pro předběžný 

odborný odhad prokazatelné ztráty městské hromadné dopravy za rok 2013.  

     Položka Odvody sociálního a zdravotního pojištění – je v tabulce č. 3.8 zachycen 

s nárůstem meziročně v letech 2010 a 2011 a se zřetelným poklesem ve srovnání let 2011 

a 2012, jenž je vázán na související meziroční pokles položky přímých mezd. Pro rok 2013 

určíme hodnotu položky odvodů sociálního a zdravotního pojištění ve výši 34 % 

z předpokládané částky přímých mezd na daný rok, tj. 10 378 687 Kč. 

     Odvody sociálního a zdravotního pojištění nepodléhají dani z přidané hodnoty. 

     Shrnutí: Pro předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty roku 2013 v městské 

hromadné dopravě stanovíme nákladovou položku Odvody sociálního a zdravotního pojištění 

ve výši 10 378 687 Kč. 

     Položka Jiné – nákladová položka režijních nákladů osobní dopravy má podle vývoje 

zachyceného v tabulce č. 3.8 rostoucí tendenci, nicméně pro odhad roku 2013 ponecháme 

částku, jenž je stanovena pro odhad roku 2012, tedy ve výši 7 065 556 Kč. 

     Z pohledu DPH je situace obdobná jako u příměstské linkové dopravy. Předpokládáme, 

že se základ daně s připravovanou změnou sazby DPH nezmění. 

     Shrnutí: Položka Jiné z předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty městské 

hromadné dopravy je určena hodnotou 7 065 556 Kč pro rok 2013. 

     Položka Režie – z meziročního vývoje zachyceného v tabulce č. 3.8 se předpokládá 

každoročně nárůst v uvedené položce. Jak je již popsáno u příměstské linkové dopravy, 

na výši dané položky má vliv více faktorů – výsledek hospodaření středisek určených 
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ke klíčování a současně i průměrný přepočtený stav zaměstnanců na provozních střediscích. 

Hodnotu položky tedy stanovíme odhadem na 5 950 000 Kč. 

     DPH se u dané položky uplatňuje v největší míře v základní sazbě daně, 

tedy předpokládáme, že připravovaná změna sazby v roce 2013 ponechá základ daně 

v nezměněné výši.   

     Shrnutí: Pro předběžný odhad prokazatelné ztráty městské hromadné dopravy na rok 

2013 předpokládáme v položce Režie hodnotu 5 950 000 Kč. 

 

Výnosy 

     Přehled vývoje výnosových položek dopravní společnosti Alfa za sledované období let 

2010 – 2012 souvisejících s městskou hromadnou dopravou je zachycen v tabulce č. 3.10. 

Shodně s vykazováním v příměstské linkové dopravě, i zde je uvedena skutečnost let 2010 

a 2011, pouze v roce 2012 se jednotlivé položky skládají z hodnot pro odhad roku 2012. 

Tabulka č. 3.10:  Vývoj výnosových položek MHD v letech 2010 - 2012 

Dopravní společnost Alfa
Tržby přepravního 

systému
sledované období r. 2010 r. 2011 PL r. 2012 r. 2011-2010 r. 2012-2011 r. 2011/2010 r. 2012/2011

Tržby za přepravu 51 420 347 50 960 183 51 422 799 -460 164 462 616 99,11% 100,91%
Ostatní tržby 2 227 276 2 854 835 1 318 533 627 559 -1 536 302 128,18% 46,19%
Dotace (MÚ,OkÚ,OÚ,MD) 59 158 478 61 175 032 65 284 448 2 016 554 4 109 416 103,41% 106,72%
Tržby celkem 112 806 101 114 990 050 118 025 780 2 183 949 3 035 730 101,94% 102,64%

Zdroj: Interní dokumentace dopravní společnosti Alfa + vlastní zpracování

městská hromadná doprava v Kč absolutní rozdíl index

 

         Položka Tržby za přepravu – v tabulce č. 3.10 a ve srovnání let 2010 a 2011 vykazuje 

pokles tržeb, přičemž vývoj kilometrických výkonů z tabulky č. 3.8, zejména vytížených 

vykazuje mírný nárůst. V následujícím meziročním srovnání naopak vytížené kilometrické 

výkony  výrazněji klesají, ale v tržbách za přepravu se předpokládá nárůst. Pro rok 2012 

dopravní společnost Alfa, prostřednictvím nových tarifních podmínek vydaných příslušným 

orgánem, navýšila ceny jízdného v městské hromadné dopravě o 1 Kč u bezhotovostně 

hrazených jízdenek a další navýšení se týká krátkodobých a dlouhodobých časových jízdenek. 

          Jelikož vývoj tržeb za přepravu neodpovídá vývoji kilometrických výkonů, pokusíme 

se vyhodnotit situaci prostřednictvím počtu přepravených osob za sledované období, 

jenž vykazuje tabulka č. 3.11. 
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Tabulka č. 3.11: Vývoj počtu přepravených osob MHD v letech 2010 – 2012 

Dopravní společnost Alfa
Ukazatel počtu 

přepravených osob
sledované období r. 2010 r. 2011 PL r. 2012 r. 2011-2010 r. 2012-2011 r. 2011/2010 r. 2012/2011

přepravené osoby 10 213 784 9 994 155 9 994 000 -219 629 -155 97,85% 100,00%

Zdroj: Interní dokumentace dopravní společnosti Alfa + vlastní zpracování

městská hromadná doprava                  
v osobách celkem

absolutní rozdíl index

 

     Z tabulky č. 3.11 je zřejmá příčina poklesu tržeb za přepravu při srovnání let 2010 a 2011, 

jelikož je zaznamenán i pokles přepravených cestujících. V následujícím roce 2012 dopravní 

společnost Alfa předpokládá nárůst tržeb za přepravu v souvislosti s navýšeným jízdným 

podle nově vydaných tarifních podmínek. 

    V souladu s připravovanou změnou sazby DPH na 17,5%, prozatím platnou od 1.1.2013, 

bude dopravní společnost Alfa postavena před problém vyššího odvodu DPH o 3,5 % 

za uskutečněná zdanitelná v porovnáni s rokem 2012 v případě, že příslušné orgány, 

které mají stanovení cen jízdného ve své pravomoci, nepřistoupí na další zvyšování jízdného. 

Návrhem společnosti bude v důsledku zvýšení sazby DPH navýšit ceny jízdného tak, 

aby se zvýšená sazba v tržbách dorovnala a pro rok 2013 stanovíme tržby za přepravu 

na úrovni odhadovaných tržeb roku 2012, tedy ve výši 51 422 800 Kč. 

     Shrnutí: Výnosová položka Tržby za přepravu bude pro předběžný odborný odhad 

prokazatelné ztráty městské hromadné dopravy tvořit částku 51 422 800 Kč. 

      

     Položka Ostatní tržby – je v tabulce č. 3.10 vykázána při srovnání let 2010 a 2011 

nárůstem tržeb a v předpokladu roku 2012 s poklesem. Předpoklad pro rok 2013 dle uvedené 

tabulky stanovíme ve výši 1 800 000 Kč. 

     Shrnutí: Pro určení předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty městské 

hromadné dopravy za rok 2013  položku Ostatní tržby odhadujeme ve výši 1 800 000 Kč. 

 

     Položka Dotace (kompenzace) – bude předmětem výpočtu v rámci předběžného 

odborného odhadu v následující kapitole, na základě všech analyzovaných a předpokladem 

stanovených nákladových a výnosových položek. 
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4 Možnosti řešení a doporučení 

          V uvedené kapitole bude zpracována možnost řešení návrhu předběžného odborného 

odhadu prokazatelné ztráty prostřednictvím vyhodnocení všech jednotlivých navrhovaných 

nákladových a výnosových položek pro rok 2013 v příměstské linkové a městské hromadné 

dopravě. 

4.1 Vyhodnocení možnosti návrhu odborného odhadu roku 2013 

     V přecházející kapitole jsme provedli analytický rozbor všech konkrétních nákladových 

a výnosových položek souvisejících s předběžným odborným odhadem prokazatelné ztráty 

příměstské linkové a městské hromadné dopravy za rok 2012, v další části jsme věnovali 

podrobnější pozornost vývoji jednotlivých položek v čase za sledované období, přičemž jsme 

na základě zjištěných poznatků zároveň stanovili předpoklad všech  položek pro rok 2013.  

 

Tabulka č. 4.1: Předpoklad nákladů a tržeb přepravních systémů na rok 2013 

Dopravní společnost Alfa

Náklady přepravního systému
příměstská -  linková 

doprava v Kč
městská hromadná 

doprava v Kč

sledované období r. 2013 r. 2013

PHM 27 143 994 30 440 246
Pneu 1 216 108 1 307 284
Materiál 684 370 1 369 535
Přímé mzdy 22 831 764 30 525 550
Odpisy 14 345 471 15 187 790
Leasing 0 0
Opravy 7 025 191 13 509 364
Silniční daň 0 0
Pojištění zák. odpov. 670 440 815 250
Cestovné 1 198 087 1 504 840
Odvody do fondů soc.zab. 7 762 779 10 378 687
Jiné 6 609 208 7 065 556
Režie 4 800 000 5 950 000
Náklady celkem 94 287 412 118 054 102
Vytížené km výkony 2 718 322 2 805 390
Náklady na 1 km 34,69 42,08

Tržby přepravního systému
příměstská -  linková 

doprava v Kč
městská hromadná 

doprava v Kč
sledované období r. 2013 r. 2013

Tržby za přepravu 56 546 000 51 422 800
Ostatní tržby 2 000 000 1 800 000
Tržby celkem 58 546 000 53 222 800
Tržba na 1 km 21,54 18,97

Zdroj: vlastní zpracování  
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     Rekapitulace uvedeného předpokladu roku 2013 za analyzované položky nákladů a tržeb 

příměstské linkové a městské hromadné dopravy je zaznamenána v tabulce č. 4.1.  Největší 

nárůst v porovnání s předběžným odborným odhadem pro rok 2012 z tabulek č. 3.2 a 3.8 

je vytvořen v položce „PHM“ a dále v položkách „Přímé mzdy“ a „Odpisy“.  

     Výši stanovení pohonných hmot ovlivní celkové kilometrické výkony, ale zejména 

neustále rostoucí cena za pohonné hmoty – nafty i plynu CNG a také individuální průměrná 

spotřeba na 100 ujetých kilometrů u jednotlivých typů autobusů.  

     Hodnota určených mzdových nákladů ve spojení s odvodem sociálního a zdravotního 

pojištění souvisí rovněž s výši kilometrických výkonů v dílčích přepravních systémech, 

následně se stanovenou mzdovou sazbou a  také s optimalizací naplánovaných turnusů 

vzhledem k výkonu a čekání v rámci směny řidičů.  

     V nákladové položce účetních odpisů došlo meziročně k nárůstu nákladů, a důvodem 

je pravidelná obnova vozového parku, přičemž bylo nově pořízených celkem 7 autobusů 

v roce 2012 a dalších 7 autobusů v roce 2013. Z celkového počtu 14 autobusů  za období let 

2012 – 2013 bylo 12 z nich pořízeno s dotací ze strukturálních fondů EU, prostřednictvím 

Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, v rámci projektu na obnovu 

vozového parku v linkové a městské hromadné dopravě. Přepokládaná poskytnutá dotace 

tvoří 40 % z celkové pořizovací ceny autobusů, což představuje pro dopravní společnost Alfa 

úsporu ve vykazované nákladové položce „Odpisy“, jelikož o uvedenou poskytnutou částku 

dotace se snižuje vstupní cena autobusů určená pro odepisování. V případě, kdyby dopravní 

společnost neměla možnost využití dotací ze strukturálních fondů  EU, byly by účetní odpisy 

ještě vyšší. Realizace celého projektu Regionálního operačního programu NUTS II 

Moravskoslezsko je rozložena na období let 2011 až 2013, přičemž dopravní společnost 

nakoupí v průběhu daného období celkem 20 nových autobusů za oba přepravní systémy 

linkové i městské hromadné dopravy. Celková částka poskytnuté dotace celého projektu 

v rámci obou přepravních systémů, jenž představuje úsporu vstupní ceny určené 

pro odepisování činí 40 433 600 Kč, což v celkovém ročním objemu představuje částku 

ve výši 3 369 467 Kč na jeden rok. 

     Součtové hodnoty celkových nákladů a celkových tržeb příměstské linkové dopravy 

a městské hromadné dopravy z tabulky č. 4.1 včetně vytížených kilometrický výkonů a jejich 

přepočtů tvoří vstupní údaje pro zpracování výkazu předběžného odborného odhadu 

prokazatelné ztráty příměstské a městské hromadné dopravy na období roku 2013 vykazované 

za dopravce – dopravní společnost Alfa. 
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     Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty příměstské linkové dopravy a městské 

hromadné dopravy dopravní společnosti Alfa za rok 2013 je uvedený v tabulce č. 4.2. 

 

Tabulka č. 4.2: Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty za PHD a MHD roku 2013 

          

Období:   Rok  2013
Dopravce:  Dopravní společnost Alfa

1. VSTUPNÍ ÚDAJE

Ujeté kilometry dle jízdního řádu                                                              2 718 322 km 2 805 390 km
Počet autobusů 56 ks 56 ks
Cena autobusu                                                                                                                                                                   4 690 000 Kč 6 750 000 Kč
Odpisy                                                                                                                  14 345 471 Kč 15 187 790 Kč
Dotace na pořízení autobusů                                                               5 628 000 Kč 5 400 000 Kč
Obnova vozového parku (nárok dle Nařízení vlády č. 393/2004 Sb.) 7 Ks 7 Ks
Obnova vozového parku - plán dopravce 4 Ks 3 Ks
Koeficient "K" koeficient k vyrovnání odvodových povinnosti DzP                                                                                       0,81 0,81
Investice                                                                                               0 Kč 0 Kč

Koeficient 1,05  v případě, že není naplněn rezervní fond dopravce

20 557 393 Kč 37 745 543 Kč

7,56 Kč/km 13,45 Kč/km

3 187 023 Kč 4 412 210 Kč

1,17 Kč/km 1,57 Kč/km

2. VÝPOČET PROKAZATELNÉ ZTRÁTY (ZTR)

Vstupní údaje:
Ujeté kilometry dle jízdního řádu v rámci závazku veřejné služby 2 718 322 km 2 805 390 km
Úplné vlastní náklady na 1 km 34,69 Kč 42,08 Kč
Úplné vlastní náklady 94 287 412 Kč 118 054 102 Kč
Tržby a výnosy celkem na 1 km 21,54 Kč 19,31 Kč
Tržby a výnosy celkem 58 546 000 Kč 54 172 800 Kč
 - z toho tržby z přeprav 56 546 000 Kč 51 422 800 Kč
 - z toho tržby jiné 2 000 000 Kč 1 800 000 Kč
zaměstnanecké jízdné 0 Kč 950 000 Kč

Úplné vlastní náklady 94 287 412 Kč 118 054 102 Kč
Přiměřený zisk skutečný dle dopravce 3 187 023 Kč 4 412 210 Kč
Tržby a výnosy celkem 58 546 000 Kč 54 172 800 Kč
Prokazatelná ztráta                                                                                              
úplné vlastní náklady + přiměřený zisk - tržby a výnosy celkem 38 928 435 Kč 68 293 512 Kč

Přiměřený zisk skutečný dle dopravce

Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty za PHD a MHD

Příměstská doprava Městská doprava

Přiměřený zisk - (nárok  dle Nařízení vlády č. 493/2004 Sb.)                                               

Zdroj: vlastní zpracování 
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     V tabulce č. 4.2 jsou v první části vstupní údaje kilometrických výkonů, počtu autobusů 

a ceny autobusů ponechány na úrovni předběžného odborného odhadu loňského roku 2012. 

U kilometrických výkonů a počtu autobusů celého vozového parku nepředpokládáme změnu 

oproti loňskému roku. Ceny autobusů každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy a v tomto 

okamžiku zatím pro rok 2013 nejsou stanoveny, z toho důvodu budeme počítat s cenami 

stanovenými pro rok 2012. 

     Odpisy tvoří předpokládanou výši účetních odpisů autobusů a ostatních investic v rámci 

příměstské linkové a městské hromadné dopravy na rok 2013 z tabulky č. 4.1. 

     Položka „Dotace na pořízení autobusů“ zahrnuje 40 % z pořizovací ceny autobusů v rámci 

projektu EU na obnovu vozového parku příměstské linkové a městské hromadné dopravy 

za rok 2013. V příměstské linkové dopravě se předpokládá pořízení 3 ks autobusů s dotací 

v celkové výši 5 628 000 Kč a v městské hromadné dopravě je předpoklad nákupu 2 ks 

autobusů v celkové výši dotace 5 400 000 Kč. 

     Podle nařízení vlády č. 493/2004 Sb. má dopravní společnost Alfa nárok na obnovu 

vozového parku v celkovém počtu 7 kusů autobusů. Celkový vozový park je tvořen 56 kusy 

autobusů a předpokládaná životnost podle uvedeného nařízení vlády je 8 let. Z toho plyne 

celková možná obnova vozového parku v počtu 7 kusů autobusů. Dopravní společnost Alfa 

však předpokládá obnovu vozového parku v počtu 4 kusů autobusů pro příměstskou linkovou 

dopravu a 3 kusů pro městskou hromadnou dopravu. 

     Koeficient „K“ slouží na dorovnání odvodu daně z příjmu právnických osob, 

tedy se vypočítá: 1 – 0,19 = 0,81. 

     Přiměřený zisk se podle nařízení vlády č. 493/2004 Sb. počítá podle vzorce č. 3.1 

a přiměřený zisk skutečný dle dopravce se počítá podle vzorce č. 3.2. V porovnání s odhadem 

pro rok 2012 z přílohy č. 8 došlo v příměstské linkové dopravě k nárůstu přiměřeného zisku 

dle nařízení vlády a poklesu přiměřeného zisku dle dopravce. Důvodem je pokles odpisů, 

výraznější pokles poskytnuté dotace oproti roku 2012 a rovněž nižší plánovaný počet 

autobusů určených dopravcem na obnovu vozového parku. V případě městské hromadné 

dopravy zůstává plánovaný počet autobusů totožný s rokem 2012 a výše dotace je rovněž 

totožná, ale současně došlo k výraznému nárůstu odpisů v porovnání s rokem 2012. Tím tedy  

došlo k poklesu přiměřeného zisku dle nařízení vlády a rovněž k poklesu přiměřeného zisku 

dle dopravce ve srovnání s rokem 2012 za městskou hromadnou dopravu. 

     V druhé části výpočtu prokazatelné ztráty jsou položky ujetých kilometrických výkonů 

dle JŘ, úplné vlastní náklady, tržby a výnosy celkem a přepočty na 1 km převzaty z tabulky 

č. 4.1. 
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     Výsledná prokazatelná ztráta obou druhů přeprav se vypočítá podle vzorce č. 3.3. 

Ve srovnání s rokem 2012 z přílohy č. 8 je v příměstské linkové dopravě vyšší o 522 560 Kč 

a v městské hromadné dopravě o 3 009 064 Kč.  

     Takto zpracovaný předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty příměstské linkové 

a městské hromadné dopravy pro rok 2013 předkládá dopravní společnost Alfa k posouzení 

příslušným orgánům, tj. poskytovatelům kompenzace. 

     Předpokládaná změna sazby DPH včetně dalších legislativních změn a rovněž nárůst ceny 

pohonných hmot budou mít dopad na navýšení prokazatelné ztráty a tím tedy vyššího nároku 

kompenzace v rámci zajištění závazku veřejné služby. 

      

4.2 Doporučení v rámci předběžného odborného odhadu  

     Hlavními faktory, které tedy mohou jednotlivé nákladové a výnosové položky 

předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty významně ovlivnit jsou: 

- celkové kilometrické výkony v přepravních systémech, 

- vytížené kilometrické výkony dle jízdních řádů mohou ovlivnit výši vybraných konkrétních 

položek, jako například „Cestovné“ nebo „Přímé mzdy“,  

- nákupní ceny pohonných hmot (nafty, CNG i benzínu), materiálu a náhradních dílů, 

nakupovaných služeb včetně zákonného a havarijního pojištění, 

- průměrný  přepočtený stav zaměstnanců na střediscích, 

- stanovené ceny jízdného v linkové a městské hromadné dopravě, 

- počet přepravených osob, 

- legislativní změny, 

- výše poskytnuté kompenzace. 

       Při navrhování předpokládaných hodnot jednotlivých položek předběžného odborného 

odhadu prokazatelné ztráty na následující období, je nutné brát na zřetel všechny uvedené 

rizikové faktory, které mohou celkovou výši předpokládaných nákladů a tržeb významně 

ovlivnit.   

     V podkapitolách 3.3.1 a 3.3.2 je popsán metodický postup individuální analýzy  konkrétní 

nákladové a výnosové položky. Dopravní společnost by tudíž měla věnovat dostatečnou 

pozornost dané podrobné analýze při sestavování předběžného odborného odhadu 



74   

prokazatelné ztráty obou přepravních systémů v souvislosti nejenom s přecházejícím 

vývojem, ale i s vývojem budoucím.  

     Jedním ze zásadních faktorů, jenž může významně ovlivnit výši konkrétních položek 

předběžného odborného odhadu jsou legislativní změny. Pro předpoklad roku 2013 je touto 

zásadní změnou - stanovení jednotné sazby DPH ve výši 17,5 %. Při sestavování předběžného 

odborného odhadu prokazatelné ztráty na rok 2013 jsme pro odhad nákladových položek 

vycházeli z předpokladu, že součástí všech nakupovaných komodit spotřeby a služeb 

dopravní společnosti Alfa zůstane nezměněný základ daně z přidané hodnoty. To znamená, 

že všichni dodavatelé budou při odvodu DPH ze svých prodejních cen přistupovat metodou 

„zdola“, tedy základ daně zůstane stejný, jako u předchozí sazby daně a z tohoto základu 

se odvede příslušných 17,5 % DPH. Ne všichni dodavatelé však mohou k dané metodě 

přistoupit. Další možností je tedy metoda „shora“, kdy se příslušná daň z přidané hodnoty 

spočítá pomocí koeficientu z celkové, tedy původní ceny včetně předchozí sazby DPH.  

Dodavatelé si tedy ponechají svoji „historickou“ prodejní cenu včetně DPH a z uvedené ceny 

stanoví koeficientem novou sazbu DPH ve výši 17,5 %. V souladu s danou metodou dojde 

k navýšení základu daně ve srovnání základu daně při sazbě 20 % DPH, které si dodavatelé 

mohou zahrnout do své obchodní marže. 

     V souladu se zavedením jednotné sazby DPH 17,5 % by tedy měla dopravní společnost 

zvážit i možnost výše uvedené přípustné metody „shora“ pro výpočet daně z přidané hodnoty. 

V podkapitole 3.3.1 jsou při analýze a stanovení odhadu nákladové položky spotřeby PHM 

zpracovány oba způsoby výpočtu DPH, přičemž při celkovém ročním objemu nákladů 

na pohonné hmoty, daná částka rozdílu v základu daně a tedy i v celkových nákladech 

při srovnání obou metod výpočtu činí hodnotu 578 710 Kč. Daný způsob výpočtu základu 

daně z přidané hodnoty a rovněž výši předpokládaných nákladů by měla dopravní společnost 

uplatnit i u ostatní spotřeby materiálu a služeb zahrnovaných do předběžného odborného 

odhadu roku 2013. 

     Připravovaná změna sazby DPH ve výši 17,5 % výrazně ovlivní i tržby za přepravu 

dopravní společnosti Alfa, které patří nyní do kategorie snížené sazby, pro rok 2012 platné 

sazby ve výši 14% DPH. Pro příměstskou linkovou dopravu platí současně i podmínky 

regulované ceny jízdného na základě ustanovení zákona č. 526/1990 Sb. o cenách. Uvedeným 

způsobem zatím dochází na celostátní úrovni alespoň částečně nebo plně k pokrytí ztrát 

způsobených negativním dopadem změny legislativy. V případě, že se linková doprava 

provozovaná dopravní společností Alfa stane součástí Integrovaného dopravního systému 

Moravskoslezského kraje ODIS, budou následně i pro tento druh dopravy platit totožné 
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podmínky pro stanovení ceny jízdného jako u městské hromadné dopravy. Výše uvedených 

cen ve formě tarifních podmínek závisí na rozhodnutí příslušného orgánu, v rámci příslušného 

územního obvodu a tedy nemusí jednoznačně řešit negativní dopad legislativních změn. 

     Za oblast celkových tržeb za přepravu a ceny jízdného v souladu s připravovanou 

legislativní změnou DPH je doporučením rovnoměrně rozložit negativní dopad zvýšené sazby 

daně z přidané hodnoty mezi všechny zúčastněné subjekty, tedy mezi cestující, dopravce 

a příslušný orgán, tj. poskytovatele dotací.   

     Vzhledem k tomu, že připravované legislativní změny a změny v celkovém ekonomickém 

vývoji můžou ovlivnit hospodaření společnosti formou možného nárůstu provozních nákladů 

a případně i poklesu tržeb, zejména tržeb za přepravu, doporučením může být tvorba účetní 

nedaňové rezervy na pokrytí možných ztrát v důsledku uvedených změn v příštím období. 

     Pokud by v průběhu roku 2013 zároveň došlo i k enormnímu navýšení ceny pohonných 

hmot, může dopravní společnost využít ustanovení zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných 

službách v přepravě cestujících, a na základě § 24 požádat o dofinancování dopravní 

obslužnosti ze státního rozpočtu. Pravidlo pro dofinancování dopravní obslužnosti lze využít 

tehdy, dojde-li na základě změny právních předpisů nebo nepředvídatelných mimořádných 

okolností k nárůstu nákladů dopravců, přičemž hrozí snížení rozsahu veřejné služby při 

zajišťování dopravní obslužnosti na příslušný rok o více jak 10 %. V takovém případě 

se jedná o účelově vázanou dotaci, která zároveň závisí na ekonomické možnosti státního 

rozpočtu.  

     Naplněním cíle předkládané diplomové práce byla navržena možnost řešení ztráty 

v tržbách za přepravu v rámci předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty příměstské 

linkové a městské hromadné dopravy pro rok 2013 v souladu s připravovanými legislativními 

změnami daně z přidané hodnoty a rovněž byla navržena doporučení, jak metodicky 

postupovat v budoucnosti, v případě dalších legislativních změn sazeb DPH. 
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5 Závěr 
 

     Zajišťování dopravní obslužnosti v rámci závazku veřejné služby v rozsahu potřebném 

pro udržitelný rozvoj daného regionu  je provozně a ekonomicky náročné pro dopravce, 

a rovněž ekonomicky náročné i pro objednatele veřejné služby, který poskytuje dopravci 

náležitou kompenzaci. Poskytovaná kompenzace nesmí překročit částku nezbytnou 

pro pokrytí čistého finančního dopadu na provozní náklady a příjmy, jenž nastal v souvislosti 

s plněním závazku veřejné služby, rovněž s přihlédnutím k celkovým tržbám a výnosům 

plynoucích z této činnosti a k přiměřenému zisku. Současně musí být kompenzace přiměřená 

tak, aby mohla zohledňovat požadavek na kvalitu a účelnost veřejné služby v přepravě 

cestujících. 

     Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vliv legislativních změn, zejména daně 

z přidané hodnoty na veřejnou osobní dopravu (příměstskou linkovou a městskou hromadnou 

dopravu) v praxi. Teoretická část je věnována legislativě, nejprve zákonu o dani z přidané 

hodnoty a jeho konkrétním ustanovením uplatňovaným v osobní dopravě včetně vymezení 

aktuální připravované změny jednotné sazby ve výši 17,5 % s účinností od 1.1.2013. Další 

oblast popisuje základní legislativní rámec veřejné služby v přepravě cestujících 

se zaměřením na veřejnou linkovou a městskou dopravu. Česká legislativa upravuje 

návaznosti nařízení o veřejných službách zákonem č. 194/2010 Sb., kde rovněž stanovuje 

postup dopravců a příslušných orgánů při zajišťování dopravní obslužnosti. Jednotlivá 

ustanovení vymezují základní pojmy dopravní obslužnosti, formu zajišťování obslužnosti, 

podmínky smlouvy o veřejných službách a kompenzace při plněním závazku veřejné služby 

atd.  Následující obligatorní náležitostí v souvislosti se zajišťováním dopravní obslužnosti 

je zákon 526/1990 Sb., o cenách. Na základě ustanovení §10 podléhají veřejné služby 

v přepravě cestujících regulaci cen dle výměru MF, kterým se vydává seznam zboží 

s regulovanými cenami. V této části jsou charakterizovány pojmy a výpočty přiměřeného 

zisku a koeficientu „k“, jenž slouží pro stanovení regulované ceny jízdného příslušných druhů 

přeprav. 

     Praktická část je zaměřena na podrobnou srovnávací analýzu konkrétních nákladových 

a výnosových položek v rámci předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty s dopadem 

připravované zvýšené sazby DPH na dané položky. Pro řešení případové studie byl zvolen 

skutečný ekonomický vztah jedné ze tří dopravních společností ČSAD Havířov a.s., ČSAD 

Karviná a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s. s transformací na „dopravní společnost Alfa“. 
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Hlavním cílem bylo najít a navrhnout možnosti a způsob pokrytí ztráty  v tržbách za přepravu 

v příměstské linkové a v městské hromadné dopravě. 

     K dosažení výsledku bylo nutné vyhodnotit metodiku současného postupu při sestavování 

předběžného odborného odhadu, tedy použité vztahy, principy, kalkulační vzorce 

a souvislosti s aktuální změnou sazby DPH z původní výše 10 % na aktuálně platných 14 %. 

Zjištěnými informacemi stávajícího postupu jsou skutečnosti, že dopravní společnost Alfa 

dodržuje zákonem stanovenou povinnost vedení oddělené účetní evidence včetně 

hospodářských listů vozidel a klíčovaných přepravních systémů linkové, městské 

a nepravidelné dopravy v rámci plnění jednotlivých závazků veřejné služby. Předběžný 

odborný odhad byl sestaven v souladu s příslušnými legislativními ustanoveními a vyčíslená 

prokazatelná ztráta byla posouzena a schválena příslušnými orgány, tj. poskytovatelem 

kompenzace. Dopravní společnost Alfa přistoupila ke 4 % navýšení sazby DPH platné 

od 1.1.2012, navýšením ceny jízdného v příměstské linkové dopravě v souladu se stanovenou 

regulovanou cenou jízdného prostřednictvím vypočteného přiměřeného zisku a koeficientu 

„k“ v příslušných tarifních pásmech. Ceny jízdného v městské hromadné dopravě vyhlašuje 

příslušný orgán (kraj, město nebo obec) v rámci své územní působnosti. V nových tarifních 

podmínkách platných pro rok 2012 došlo k navýšení jízdného v individuálních formách 

jízdného a tedy lze předpokládat, že příslušné navýšení pokryje provozní ztráty v  tržbách 

za přepravu i případný důsledek zvýšení jízdného ve formě poklesu přepravovaných osob. 

     Dále následovala podrobná srovnávací analýza konkrétních nákladových a výnosových 

položek výkazu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty příměstské linkové 

a městské hromadné dopravy za období let 2010 až 2012 za dopravní společnost Alfa. 

Na základě zjištěných skutečností byl navržen předpoklad všech položek pro rok 2013 

v souladu s platnou připravovanou změnou sazby DPH na 17,5 %. Mezi základní informace 

patřilo zjištění, že v některých nákladových položkách předběžného odborného dohadu roku 

2012  vykazuje dopravní společnost Alfa odchylky od předcházejícího vývoje a uvedené 

skutečnosti roku 2011, která při sestavování předběžného odborného odhadu 2012 ještě 

nebyla známá. Při určování hodnot nákladových položek pro rok 2013 jsme vycházeli 

z předpokladu, že změna sazby DPH nenavýší základ daně původní základní sazby DPH. 

K významnějšímu navýšení navrhovaných hodnot pro rok 2013 ve srovnání s rokem 2012 

došlo v nákladových položkách spotřeby PHM, mzdových nákladů a odpisů. Předpokládané 

tržby za přepravu pro rok 2013 jsou stanoveny na úrovni odborného odhadu pro rok 2012. 

Pro stanovení cen jízdného na rok 2013 doporučuji navýšení jízdného maximálně na úrovni 
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navýšení sazby daně z přidané hodnoty, aby tím nevznikal následný velký odliv cestujících, 

jenž bude mít negativní dopad na výši tržeb za přepravu. 

     Ve čtvrté kapitole je zpracována možnost sestavení předběžného odborného odhadu 

prokazatelné ztráty v příměstské linkové a městské hromadné dopravě pro rok 2013 

za dopravní společnost Alfa, formou tabulkové vyhodnocení s popisem a vysvětlením 

konkrétních zjištění a faktorů ovlivňujících jednotlivé položky předběžného odborného 

odhadu prokazatelné ztráty. Důsledkem změny sazby DPH a rovněž důsledkem dalších vlivů 

(navýšením spotřeby PHM, mezd a odpisů) dochází pro rok 2013 ke zvýšení prokazatelné 

ztráty za příměstskou i městskou dopravu, a tím i předpokládané očekávané kompenzace, 

poskytované od příslušných orgánů kraje, města nebo obce. 

     Stanovením jednotné sazby DPH skončí daňové zvýhodnění pro pravidelnou hromadnou 

přepravu osob vymezené v příloze č. 2 zákona o DPH. Dopravci provozující veřejné služby 

v rámci zajištění dopravní obslužnosti nemají ztrátu uvedeného daňového zvýhodnění ničím 

vykompenzovanou, nebo jenom možností navýšení cen jízdného, jenž v konečném efektu 

stejně vede k dalšímu snížení počtu přepravovaných osob. Z toho důvodu daná legislativní 

změna povede paralelně k navýšení očekávaných kompenzací od příslušných orgánů.  

V daném případě se uplatňuje metoda „spojených nádob“, když klesne hladina v jedné části, 

klesá hladina i v části druhé. Významným usnadněním  pro dopravce při plnění závazku 

veřejné služby  by mohla být například legislativní změna, týkající se souběhu zdanění 

pohonných hmot spotřební daní a daní z přidané hodnoty, ve formě snížení nebo osvobození 

od spotřební daně, stejně jak tomu je u daně silniční. Podmínkou osvobození je ujetí víc jak 

80 % kilometrických výkonů v pravidelné vnitrostátní veřejné linkové dopravě z celkového 

počtu kilometrických výkonů. Tím by se podstatně zvýšila konkurenceschopnost veřejné 

osobní dopravy ve vztahu k individuální dopravě. 

          Hlavním doporučením pro oblast celkových tržeb za přepravu a ceny jízdného 

v souladu s připravovanou legislativní změnou DPH je rovnoměrně rozložit negativní dopad 

zvýšené sazby daně z přidané hodnoty mezi všechny zúčastněné subjekty - cestující, dopravce 

a příslušný orgán, tj. poskytovatele dotací.   
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