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Úvod 

 

V pravěku lovil člověk především za denního světla, v noci odpočíval a ukrýval se před 

nebezpečím z temnot. Ve tmě se lidé báli, proto začali vymýšlet louče, pochodně, středověk 

přinesl první olejová svítidla, později petrolejové lampy a nakonec se pro svícení využilo 

elektřiny. Bez světla, které znamená větší jistotu a bezpečí, lepší náladu a v neposlední řadě 

příjemnější pocity při odpočinku i při práci, by neexistoval život. Proto se stalo světlo a 

osvětlení nedílnou součástí našeho života.  

 

Světlo nám přináší osmdesát až devadesát procent informací o okolním světě, možná proto se 

stalo neodmyslitelnou součástí životního stylu. Umožňuje rozvoj osobních, pracovních i 

společenských aktivit a v neposlední řadě je podpořena bezpečnost osob a majetku. V době, 

kdy není dostatek denního světla, přichází na řadu elektrické zařízení, kterým je veřejné 

osvětlení. Velkou výhodou veřejného osvětlení je, že patří mezi tzv. neplacené služby 

obyvatelstvu. Na kvalitní veřejné osvětlení má tedy právo každý občan, a když je řádně 

provozováno, podstatně ovlivňuje veřejný pořádek, bezpečnost dopravy, zvyšuje turistickou 

atraktivnost měst a obcí a významnou měrou přispívá ke spokojenosti obyvatel. Při špatném 

veřejném osvětlení se snižuje například možnost identifikovat pachatele trestné činnosti. 

Naopak lze předpokládat, že dobré osvětlení řadu pachatelů od trestné činnosti odrazuje. 

 

Úroveň přístupu k řešení veřejného osvětlení je v jednotlivých obcích rozdílná a především 

závislá na vlastních finančních možnostech. Je ovlivněna i schopností zástupců obce 

subjektivně posoudit technický stav veřejného osvětlení a případně nechat provést návrh 

úprav. Požadované úrovni osvětlenosti veřejného osvětlení se v České republice začínají 

nejvíce přibližovat větší města, kde je silnější finanční zázemí a efektivita provozu je 

příznivější. Pozadu zůstávají menší obce. Ty potom řeší problém, kdy případný rozsah 

prováděcích prací na úpravách veřejného osvětlení není pro distributory a dodavatele svítidel 

a zdrojů, kteří jsou hlavními strůjci oprav veřejného osvětlení, dostatečně efektivní.  

 

Problém vyvstává také tehdy, kdy je zapotřebí říci, na jaké úrovni je správa a provoz 

veřejného osvětlení efektivnější. Může se jednat o správu veřejného osvětlení v působnosti 

městských obvodů, nebo o jednotnou správu a provoz veřejného osvětlení na úrovni celého 

města.  
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Tato diplomová práce má tedy za cíl zhodnotit, z hlediska organizace a řízení veřejného 

osvětlení, optimální variantu provozu a správy veřejného osvětlení města Ostravy. V souladu 

s cílem je stanovena hypotéza, která zní: „Centrální způsob správy a provozu veřejného 

osvětlení je optimálnější.“ V práci je použita metoda analýzy, komparace, dedukce a syntézy. 

 

Práce je mimo úvod a závěr rozdělena do tří kapitol, je doplněna seznamem použité literatury, 

seznamem zkratek a symbolů a také doplněna o přílohy. V první kapitole je nejprve vymezen 

veřejný sektor, jehož jednou z hlavních činností jsou komunální služby, do kterých spadá i 

veřejné osvětlení, proto je třeba si přiblížit politiku obcí právě v oblasti komunálních služeb, 

abychom lépe porozuměli dané situaci. Druhá kapitola nás seznamuje se situací správy a 

provozu veřejného osvětlení na území města Ostravy. Kromě historického pohledu na veřejné 

osvětlení, zjistíme, že veřejné osvětlení bylo nejprve v působnosti městských obvodů a 

následně se správa a provoz veřejného osvětlení převedla na centrální úroveň. Kapitola třetí 

zhodnotí situaci organizace a řízení veřejného osvětlení v působnosti městských obvodů 

města Ostravy, včetně ekonomického hlediska, a následně bude ekonomicky vyhodnocen 

převod správy veřejného osvětlení. Na závěr se provede komparace jednotlivých způsobů 

správy veřejného osvětlení, plus případné doporučení do budoucna. 
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1 Veřejná politika obcí v oblasti komunálních služeb 

 

Pro lepší orientaci a pochopení situace v souvislosti s touto prací, je třeba hned na začátku 

uvést důležité informace týkající se veřejného sektoru, jehož jednou z hlavních priorit jsou 

komunální služby. Tyto služby jsou služby veřejně prospěšné, proto se obec snaží o výběr 

toho nejoptimálnějšího způsobu jejich zajištění, zde je rozhodujícím aspektem politika obcí 

v oblasti právě komunálních služeb.  

 

Do komunálních služeb řadíme veřejné osvětlení. Veřejné osvětlení, čistě kolektivně 

spotřebovává služba, je stěžejní pro celou diplomovou práci. Jeho provoz jako komunální 

služby je v praxi nejčastěji zajišťován přímo komunálními organizacemi.  

 

 

1.1 Vymezení veřejného sektoru  

 

Veřejný sektor (dále jen VS) je významnou součástí ekonomiky ve všech demokratických 

společnostech. Je součástí národního hospodářství a spolupůsobí se soukromým sektorem ve 

všech ekonomických procesech. V současné ekonomické teorii nepřevládá jednoznačná 

definice VS, a proto VS můžeme definovat pomocí různých kritérií. Nejčastějšími jsou: 

kritérium odvětví, sektoru, velikosti subjektů, teritoriální, kritérium vlastnictví. Pro účel 

veřejné ekonomiky a studia veřejného sektoru je rozhodující kritérium financování. Používá 

se v Evropské unii, kde do VS řadíme subjekty, které jsou zcela nebo zčásti financovány 

prostřednictvím veřejných rozpočtů. Toto kritérium člení národní hospodářství na ziskový a 

neziskový sektor (viz obr. 1.1).  

 

Obr. 1.1: Členění národního hospodářství dle kritéria financování 

 

 
Zdroj: [1] 
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Ziskový (tržní) sektor je financován z příjmů vytvořených prodejem statků na trhu za tržní 

cenu. Cena je výsledkem nabídky a poptávky. Cílem je dosahování zisku, na rozdíl od 

neziskového (netržního, veřejného) sektoru, který je financován buď z veřejných financí 

(státní rozpočet, státní fondy, územní rozpočty) nebo z příspěvků, sponzorských darů apod.  

 

Do VS řadíme zejména ty části národního hospodářství, které vlastní a řídí veřejná správa. 

Jedná se o justici, policii, armádu a veřejnou správu. Ve druhém případě jsou hrazeny zcela, 

případně více jak 50 % z veřejných financí – školství, věda a výzkum, kultura, tělesná kultura 

a sport, zdravotnictví, sociální služby, veřejná doprava a spoje, ochrana a péče o životní 

prostředí, energetické a vodní hospodářství, bydlení, zejména sociální, zemědělství a lesnictví. 

 

Velikost VS je předmětem časových i prostorových analýz. Pro srovnání vývoje VS se 

používá ukazatel podílu výdaje na VS k hrubému domácímu produktu (dále jen HDP) 

v procentech. Významná je i strukturální analýza VS, která umožňuje porovnávat rozvoj 

jednotlivých resortů, lépe řečeno segmentů VS, v čase i prostoru. Umožňuje analyzovat podíl 

veřejných výdajů vynaložených na jednotlivé resorty či segmenty veřejného sektoru na HDP. 

K nejdůležitějším vnějším faktorům řadíme faktory ekonomické, historické a geopolitické, 

demografické, kulturně náboženské a politické. Mezi vnitřní faktory efektivnosti1 patří 

vědeckotechnický pokrok, systémové řízení, kvalita zaměstnanců, všechny formy dělby práce 

a struktura činností ve VS. 

 

Ve VS působí organizace, mezi které řadíme:  

� Státní podnik a komunální podnik – právnická osoba provozující podnikatelskou 

činnost s majetkem, ke kterému má jen právo hospodaření. 

� Organizační složky (dále jen OS) státu – hospodaří s prostředky státního rozpočtu 

(dále jen SR), s mimorozpočtovými zdroji (prostředky fondů OS státu, zisk získaný 

hospodářskou činností vykonávanou na základě zvláštního zákona, peněžité dary a 

prostředky poskytované ze zahraničí). OS státu mají rezervní fond a fond kulturních a 

sociálních potřeb. 

� OS územních samospráv – jsou napojené na příslušný územní rozpočet, vznikají 

rozhodnutím zastupitelstva a hospodaří jménem svého zřizovatele. Pracovníci OS jsou 

zaměstnanci zřizovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Nezřizují fondy. 

                                                 
1 Tyto faktory může VS využívat pro zvýšení své efektivnosti. Úzce souvisí s řízením VS.  
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� Příspěvkové organizace (dále jen PO) státu – řídí se svým rozpočtem, který může 

zahrnovat pouze náklady a výnosy, jež souvisí s poskytovanými službami, které jsou 

předmětem hlavní činnosti. PO mají rezervní fond, fond reprodukce majetku, fond 

odměn a fond kulturních a sociálních potřeb. 

� PO územních samospráv – kraje a obce zřizují PO pro neziskovou činnost. PO 

charakterem své hospodářské činnosti tvoří jakýsi přechod mezi OS, které jsou svým 

rozpočtem přímo vázány na svého zřizovatele a mezi normálními ziskovými či 

podnikatelskými subjekty, jejichž hlavní náplní je tvorba zisku. PO vytváří rezervní 

fond, investiční fond, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb. 

 

 

1.1.1 Financování veřejného sektoru  

  

Velkým problémem při řízení VS je dosažení efektivnosti při vynakládání finančních zdrojů 

rozpočtové soustavy, které pocházejí především z daní. Veřejné finance mají za úkol zajistit 

zdroje financování VS, hospodárné a efektivní využívání těchto finančních prostředků ve VS. 

V České republice (dále jen ČR) byly vymezeny dvě úrovně veřejných rozpočtů, a to veřejné 

rozpočty a fondy centrální úrovně (SR, státní fondy, majetkové fondy, fondy zdravotních 

pojišťoven, státní finanční aktiva, jiné fondy) a veřejné rozpočty územní úrovně (rozpočty a 

fondy obcí, rozpočty dobrovolných svazků obcí, rozpočty a fondy krajů). 

 

S hospodařením státu spojujeme SR, na který můžeme pohlížet jako na peněžní fond, bilanci, 

zákon, či nástroj veřejné politiky. Používá se k pokrytí, finančnímu zajištění potřeb a úkolů 

VS. Je schválený v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a má podobu finančního zákona. 

Ministerstvo financí musí podávat průběžnou zprávu o jeho plnění a případné změny jsou 

dodatečně sněmovnou schvalovány. Na nižší úrovni stojí místní rozpočty, které jsou závislé 

převážně na vývoji celkových daňových příjmů ve státě. Příjem obce je částečně odkázán na 

tom, kolik je tam vytvořeno aktivně využívaných pracovních míst. Do systému financování 

územních samospráv vstoupily také kraje. Ty jsou přechodně financovány převážně dotacemi. 

Cílem je posílit jejich vlastní daňové příjmy.  

 

Rozhodujícím zdrojem pro krytí veřejných výdajů v jednotlivých veřejných rozpočtech jsou 

veřejné příjmy. Většina příjmů má nenávratný charakter, přesto se běžně vyskytuje návratný 

příjem ve formě bankovního úvěru, kterým se krátkodobě kryje deficit veřejného rozpočtu. 
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Příjmem veřejného rozpočtu může však být i dlouhodobý bankovní úvěr, prostředky z výnosu 

emise státních dlouhodobých nebo střednědobých cenných papírů, tzv. bondů (obligací), které 

slouží k financování dlouhodobých investičních programů.  

 

Jedním z nástrojů, které slouží pro stanovení proporcí mezi soukromým a VS jsou veřejné 

výdaje, jejichž výše je ovšem limitována. Veřejné výdaje zahrnují výdaje vlád a transferové 

platby. Vládní výdaje souvisí s nákup statků a služeb nebo s jejich produkci v rámci VS. 

Transfery představují jednostranný, nenávratný pohyb finančních prostředků veřejných 

rozpočtů ve prospěch jednotlivců, podporují růst spotřeby a přispívají k dobrému sociálnímu a 

politickému klimatu. Mezi hlavní příčiny rostoucího objemu veřejných výdajů patří změny v 

reprodukčním vývoji obyvatelstva, změny související s nastupující globalizací ekonomiky, 

diversifikace společnosti a uspokojování potřeb a požadavků jednotlivých etnik, rostoucí tržní 

selhání, inflační vlivy a jejich důsledky, apod. 

 

 

1.1.2 Hlavní činnosti veřejného sektoru 

 

Hlavními činnostmi veřejného sektoru ČR jsou ochrana a civilní ochrana, bezpečnost, veřejný 

pořádek a požární ochrana, právní ochrana, veřejná správa a služby, vzdělání, kultura, 

výzkum a vývoj, církve a náboženské společnosti, sdělovací prostředky, tělovýchova a 

zájmová činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, sociální věci a 

politika zaměstnanosti, ochrana životního prostředí, vodní hospodářství, doprava, spoje, 

všeobecná hospodářská správa a služby, zemědělství a lesní hospodářství, průmyslová a další 

odvětví hospodářství. [1]  

 

Pro diplomovou práci je stěžejní činnost „bydlení, komunální služby a územní rozvoj“, 

konkrétně komunální služby, do kterých řadíme veřejné osvětlení (dále jen VO).  

 

 

1.2 Komunální služby  

 

Komunální služby charakterizujeme jako soubor veřejně prospěšných činností, které zajišťují 

státní, obecní či soukromé subjekty na základě rozhodnutí orgánů veřejné správy za účelem 
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zabezpečení primárních společenských potřeb. Pomocí těchto služeb jsou uspokojovány 

potřeby občanů, proto jsou nezbytnou součástí národní ekonomiky. Na poskytování se mohou 

podílet i soukromé firmy, většinou jde o služby, které nemohou být poskytovány podle tržních 

pravidel. Do komunálních služeb tedy řadíme: služby elektroenergetické, plynárenské, služby 

vodního hospodářství, služby zajišťující údržbu komunikací, služby městské hromadné 

dopravy, služby teplárenské, veřejné osvětlení, ekologické služby, služby zajišťující úpravy a 

opravy městského prostředí, služby informačního charakteru, služby hygienické, rekreační a 

sportovní služby. [5]  

 

 

1.2.1 Politika v oblasti komunálních služeb 

 

Před rokem 1989 obce neměly významný prostor pro uplatňování místních politik, protože 

politická linie byla diktována z centra a instituce, které zajišťovaly komunální služby byly 

výrazně centralizovány. Po roce 1989 nastaly obcím nové problémy se zajištěním služeb 

obyvatelstvu, které byly dříve zajišťovány především jednou víceúčelovou organizací 

příspěvkového nebo rozpočtového charakteru, jejímž zřizovatelem byla obec. Během procesu 

transformace státního vlastnictví, na úseku technických veřejně prospěšných služeb, se obec 

mohla sama rozhodnout, jak bude v následujícím období péči o majetek takovýchto služeb 

řešit. Jednou z možností bylo zřízení příspěvkové organizace, které dá právo hospodařit 

s obslužným majetkem, provede změnu majetkoprávní formy a vloží tento majetek do 

obchodní společnosti, nebo si ponechá majetek ve vlastnictví a bude jej pronajímat nebo bude 

péči o svěřený majetek zajišťovat dodavatelsky od cizích subjektů, soukromých firem, a to 

v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek2. Při rozhodování obcí o zajišťování 

komunálních služeb, bude záležet na tom, zda se obec přikloní k podnikatelskému způsobu 

zajišťování potřeb, či bude preferovat zařízení, která zřizuje a řídí sama a dále jak velký podíl 

místních rozpočtů může na uvedené veřejně prospěšné služby použít. Z pohledu současného 

systému, se naskytuje i další možnost v podobě výběru poskytovatele místních služeb na 

základě veřejné soutěže, čímž může být dosaženo efektivnější alokace zdrojů. 

 

Politika v oblasti komunálních služeb je tedy cílevědomá činnost orgánů místní správy. Má 

zabezpečit optimální rozsah a úroveň poskytovaných služeb. Orgány místní správy rozhodují 

                                                 
2 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
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o tom, jakým způsobem budou komunální služby organizovány, poskytovány a kým budou 

zajišťovány. Do zajišťování komunálních služeb se také vkládá stát nebo obec, a to přímou 

nebo nepřímou formou. Důvodem je, že ne všechny druhy komunálních služeb fungují na 

základě čistě tržních principů, protože nemohou nikdy dosahovat zisku. Dalším důvodem 

bývá skutečnost, že organizace nebo společnosti zajišťující některé komunální služby mají 

sklon k přirozenému monopolu (např. dodávka pitné vody, dodávka elektrické energie), tím 

pádem poptávající nemá možnost výběru, a tak může přirozený monopol svého postavení 

lehce zneužívat. 

 

V oblasti komunálních služeb se stále více častěji projevuje privatizace. Státní podniky, které 

zajišťovaly některé komunální služby změnily svou právní formu. Přeměnily se např. na 

akciové společnosti se 100 % účastí obce. V jiných společnostech obce mají ze zákona určitý 

majetkový podíl (např. energetické závody). Dokonce některé státní společnosti zajišťující 

místní služby zanikly úplně. Místo nich vznikly čistě soukromé podnikatelské subjekty (např. 

firmy zajišťující odvoz domovních odpadů). 

 

 

1.3 Veřejné služby 

 

Veřejnou službu lze charakterizovat jako službu, která je ku prospěchu všem jednotlivcům, 

bez jakéhokoliv zpoplatnění. Veřejná služba má také široký přínos pro společnost a pro 

kvalitu života. Na druhé straně vyžaduje velké investice, takže je pravděpodobné jejich 

monopolní poskytování, kterého lze zneužít, protože lidé jsou na službě závislí a nemají 

možnost jiného dodavatele. 

 

 

1.3.1 Organizace zajišťující veřejné služby 

 

Obce zřídily pro správu majetku, který vlastní, a pro provozování služeb, za které jsou 

odpovědné, nejrůznější typy organizací. Obec nese odpovědnost za to, že svým občanům bude 

poskytovat efektivní služby za ceny, které si daňoví poplatníci nebo spotřebitelé mohou 

dovolit. Při rozhodování o typu organizace, na niž má být delegováno poskytování určité 

služby, by si obec měla položit řadu klíčových otázek, od kterých se bude odvíjet další 
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rozhodovací proces. Zásadní otázkou je, jaký bude finanční vztah mezi obcí a organizací 

poskytující službu, kdo je odpovědný za investiční náklady, či zda je vůbec třeba, aby tato 

služba nebo činnost zůstávaly ve VS. Obecným principem smíšené ekonomiky je, že vláda či 

samospráva by se měly podílet na zajišťování služby tehdy, pokud je v sázce nějaký veřejný 

zájem, který je definován v oblastech dostupnosti a pokrytí (přístup všemu obyvatelstvu), 

ceny (dostupné a přiměřené), kvality (přijatelná úroveň definována zákonem), rozvoj služeb 

(průběžně rozvíjet) a dopadu na životní prostředí. 

 

Mnoho obcí převádí veřejné služby na společnosti, které jsou zakládány jako společnosti 

nejrůznějších typů s odlišným stupněm vlastnických práv a řídících pravomocí obce. Lze je 

rozdělit do tří širokých skupin. První skupinu tvoří komunální organizace, do kterých řadíme 

odbory obecních úřadů (nejsou právnické osoby, pracují pod přímým dohledem starosty a 

tajemníka, výdaje a příjmy součástí obecního rozpočtu); OS (větší svoboda činnosti než 

odbory obecních úřadů, příjmy i výdaje součástí obecního rozpočtu); PO (přidruženy 

k obecnímu úřadu jako ke zřizovateli, velká míra samostatnosti, právní subjektivita, nesou 

náklady na provoz služeb, svěřují se jim takové služby, u kterých se velká část nákladů 

pokrývá příjmy z poplatků). Druhou skupinu představují obchodní společnosti a družstva. 

Obecní úřady mohou provozování služeb svěřit i právnickým osobám založeným podle 

obchodního práva, přičemž společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti mohou 

být založeny přímo obcemi. Od veřejných obchodních společností, komanditních společností 

a družstev mohou obecní úřady služby pouze kupovat. Třetí skupinu tvoří neziskové 

organizace, jejichž účast na provozování veřejných služeb má řadu potenciálních výhod. 

Jednou z nich je osvobození části finančního výsledku od daně ze zisku. 

 

Provoz veřejného osvětlení jako komunální služby je v praxi nejčastěji zajišťován přímo 

komunálními organizacemi. Provoz může být také svěřen určitým obchodním společnostem, 

přičemž nejběžnější formou jsou společnosti s ručením omezeným (dále jen s. r. o) a akciové 

společnosti (dále jen a. s.). 

 

 

1.3.2 Právní vztahy mezi obcí a organizacemi poskytující veřejné služby 

 

Obec vybírá optimální způsob zajišťování veřejných služeb. Rozhoduje se mezi různými 

formami vztahů obcí k organizacím, které by měly právě tyto služby poskytovat. Hlavními 
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kritérii rozdílu mezi jednotlivými formami jsou vlastnictví majetku, odpovědnost za investice, 

odpovědnost za provoz a údržbu, vztah ke spotřebitelům, regulace poplatků za služby, příjem 

provozních výnosů, odpovědnost za finanční rizika, výše obecní dotace a rozsah monopolu. 

[8] 

 

Pronájem – obecní majetek se za nájemní poplatek může pronajmout externí organizaci. 

Nájemce zodpovídá za finanční rizika, provoz, opravy, údržbu, za výměnu vybavení s krátkou 

životností i za službu přímo klientům, ti jsou tedy zákazníky přímo nájemce a ne obce. Obec 

je vlastníkem majetku a zodpovídá za investice a úhradu finančních závazků. Po vypršení 

nájemní lhůty vrací nájemce pronajaté prostředky obci, hradí provozní náklady a získává 

provozní výnosy, ačkoli poplatky za službu může regulovat obec. 

 

Koncese – koncesionáři je uděleno výhradní právo poskytovat danou službu po stanovené 

období, často náhradou za investování kapitálu do nezbytné infrastruktury. Koncesionář nese 

provozní, investiční náklady a veškerá finanční rizika, za poskytované služby odpovídá přímo 

uživatelům, kteří se stávají jeho zákazníky. Obec zde vystupuje pouze prostřednictvím dotací 

cen služby. Koncesi uděluje na základě veřejné soutěže. Výše poplatků a délka trvání koncese 

se vypočítávají tak, aby pokryly provozní náklady, plnou amortizaci vstupní investice a 

přiměřenou návratnost. Právě proto, že je zde nutná vstupní investice kapitálu a koncesionáři 

tudíž musí hned v úvodu své činnosti vynaložit určité prostředky, udělují se koncese obvykle 

na delší období než nájemní smlouvy (typicky na 15 až 30 let). Po vypršení koncese se 

prostředky převádějí do vlastnictví obce. 

 

Licence – uděluje se externí organizaci pro investici do veřejné služby a její provozování. Má 

obdobné podmínky jako koncese, ale zde neexistuje výhradní právo, čímž je umožněna 

konkurence. Pro zajištění služby veřejného osvětlení se tento typ právního vztahu mezi obcí a 

provozovatelem běžně nepoužívá, lze se však o něm v této souvislosti alespoň zmínit. 

 

Přímé zajišťování služeb – služby zajišťuje přímo odbor obecního úřadu. Obec nese 

odpovědnost za veškeré aspekty vlastnictví, investic, finančních operací a povinností vůči 

spotřebiteli. Totéž platí v případě přenesení povinností na organizační složky zřízené obcí. 

 

Přenesení povinností na příspěvkové organizace – služby jsou zajišťovány PO, ale 

vlastníkem majetku může zůstat obec, která zodpovídá za náklady na výstavbu a rozšiřování 
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služeb nebo základní obnovu. Organizaci může účtovat odpisy, stanovuje výši poplatků za 

služby, provozní výnos si však ponechává organizace. 

 

Smlouva o poskytování služeb – pokud obec svěří služby externí organizaci, zůstává stále 

vlastníkem majetku užívaného k této službě. Za opravy, údržbu a také za výměnu veškerého 

vybavení s krátkou životností zodpovídá provozovatel služby. Provozní výnosy reguluje a 

získává obec. Dodavateli je hrazeno poskytování služby, obvykle podle smluvní ceny. Obec 

obvykle přímo zodpovídá za poskytovanou službu spotřebitelům. 

 

Smlouva s provozovatelem – u této formy právních vztahů lze rozlišit dva typy smlouvy o 

provozování služeb, a to bez podílu na zisku a s podílem na zisku. V prvním případě je 

vlastníkem majetku obec, která investuje do výstavby, rozšiřování služeb a základních oprav a 

obnovy, stanoví výši poplatků spotřebitelům, zodpovídá za službu spotřebiteli a nese finanční 

rizika. Smluvní dodavatel provozuje službu za pevnou částku. Náklady na provoz a údržbu 

jsou hrazeny z příjmů a případný rozdíl přechází do obecního rozpočtu, tím pádem obec 

buďto dostává provozní přebytek, anebo hradí provozní schodek. Obec nese veškerá finanční 

rizika provozování služby. U smlouvy s podílem na zisku platí stejné podmínky, ale dodavatel 

má obvykle právo účtovat za službu poplatky nižší (ne však vyšší), než je jejich regulovaná 

výše a dodavatel dostává kromě pevné smluvní ceny navíc ještě pevnou procentuální část 

provozního přebytku. 

 

Dohoda o financování – obce mohou uzavírat smlouvy s neziskovými organizacemi na 

uvolnění grantů pro hrazení nákladů konkrétních sociálních, sportovních a kulturních činností. 

Za veškeré investice a provozní náklady zodpovídá daná organizace, která rovněž vlastní 

používané prostředky (pokud ji je nepronajala obec) a nese finanční rizika. Tato dohoda se 

většinou vztahuje na určitý program činností, nikoli na chod celé organizace. Vyplácení 

grantu pak závisí na dodržování stanovené úrovně kvality a na pravidelných kontrolách 

činnosti, které organizace zajišťuje. 

 

Odkoupení majetku od obce – obce odprodají svůj majetek soukromé organizaci, která se 

stává poskytovatelem služby. Pro oblast VO se takovýto způsob zajišťování této služby běžně 

používá a za poslední léta se počet obcí, které prodaly svá zařízení VO stále rozrůstá. Pro 

obce je to způsob řešení problémů s modernizací a údržbou zařízení VO, neboť organizace se 

odkupem zavazují trvale zajišťovat i provoz, údržbu a opravy. Cena za poskytovanou službu 
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zahrnuje vedení technické dokumentace, řízení rozvoje, ale především provoz, údržbu, 

generální opravy a platbu za spotřebovanou elektrickou energii. Pro obce je výhodou, že za 

prodej obecního majetku získají finanční prostředky, které lze účelně využít. Další výhodou 

je, že starosti o toto zařízení jsou převedeny z obce na subjekt, který se zaručuje modernizovat 

a rekonstruovat zastaralé zařízení, které je převážně u menších měst a obcí často v kritickém 

technickém stavu. Menší samosprávné celky nemají na takovéto investice dostatek financí, 

proto VO pouze udržují při životě. Nevýhodou je bezesporu to, že obce každým rokem platí 

distributorům za elektrickou energii spotřebovanou na provoz VO a za další služby jako jsou 

řízení rozvoje, vedení technické dokumentace apod., přičemž samotný majetek používaný při 

poskytování veřejné služby jim již nepatří. Ve smlouvách o odprodeji bývá klauzule, která 

obcím v případě jejich zájmu zaručuje předkupní právo na tento majetek. 

 

Obec se musí optimálně rozhodnout, který typ organizace a právních vztahů si pro své veřejné 

služby zvolí. Komunální celek si tedy určí, zda bude službu zajišťovat komunální organizace 

nebo externí dodavatel. Rozhodnutí závisí na otázce, zda veřejnému zájmu lze nejlépe sloužit 

administrativními mechanismy (založeny na byrokratických postupech pro vytváření 

strategií), nebo tržními mechanismy (konkurence a možností výběru). Při volbě organizační 

formy obec přihlíží k několika aspektům, kterými jsou například veřejný zájem, kvalita služeb 

či dopad na životní prostředí. 

 

 

1.3.3 Financování veřejných služeb 

 

Z hlediska způsobu financování mohou být veřejné služby financovány ze státního rozpočtu, 

z rozpočtu samosprávných celků (krajů, obcí), z poplatků občanů, účelových fondů, případně 

z jiných zdrojů. 

 

Existuje mnoho rozdílů ve finančních vztazích mezi obecním rozpočtem a organizacemi 

zajišťujícími místní veřejné služby. Rozlišují se náklady hrazené pouze daňovým poplatníkem 

(úhrada probíhá z obecního rozpočtu), pouze spotřebitelem (úhrada z poplatků za službu), 

nebo rozdělení nákladů mezi daňového poplatníka a spotřebitele. Při rozhodování z těchto 

možností se berou v úvahu dva základní faktory, kterými je spravedlivost a efektivnost. 
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Z hlediska spravedlnosti platí, že soukromý užitek by měl být účtován spotřebiteli a veřejný 

užitek by měl být financován z daní. Pokud je možné stanovit, jaký prospěch má ze služby 

jednotlivý spotřebitel, poskytuje tato služba soukromý užitek. Množství individuální spotřeby 

je tedy měřitelné a ostatní nemají z těchto konkrétních jednotek služby nijaký prospěch. 

Naopak veřejný užitek slouží veřejnosti kolektivně a bez rozdílu. I tehdy, je-li možné ho 

rozdělit na individuálně oceňované jednotky služby, spotřebitele nelze přesně určit, protože je 

obtížné vyloučit někoho z využívání této služby. Z hlediska efektivnosti má zásadní význam 

rovnováha mezi individuální a kolektivní úhradou služeb. Je to pro nejlepší využití 

nákladného zdroje, a také případy, kde je potřeba určité dotace k tomu, aby jednotlivci 

využívali službu, v míře dostatečné pro veřejný zájem.  

 

 

1.4 Veřejné statky 

 

Z hlediska způsobu rozhodování o statcích (tzn. podle toho, jak se rozhoduje o produkci, 

spotřebě statků a alokací finančních prostředků na tyto statky) členíme ekonomické statky na 

soukromé a veřejné.  

 

Soukromé (tržní) statky – o výrobě a spotřebě rozhodují soukromé subjekty podle svých 

individuálních potřeb s ohledem na ceny a rozpočtové omezení. Při rozhodování maximalizují 

svůj užitek. Pro soukromý statek je dále charakteristické, že je vylučitelný ze spotřeby 

(jakmile si statek koupí určitý jedinec, tak si jej nemohou koupit jiní) a existuje zde tzv. 

rivalita (o tento statek spotřebitelé soutěží – spotřeba jedné osoby jde na úkor druhé osoby). 

 

Veřejné (netržní) statky – o výrobě a spotřebě se rozhoduje veřejnou volbou v rámci daného 

společenství. Uspokojují se potřeby tohoto společenství, bez ohledu na to, zda je chtějí 

jednotlivci spotřebovávat. Jsou financovány z veřejných rozpočtů a zabezpečovány veřejnou 

správou, tzn. státním orgánem nebo územní samosprávou a neprochází trhem. Veřejné statky 

dělíme na čisté statky kolektivní spotřeby (charakteristické nedělitelností, nevylučitelností a 

nesoutěživostí) a smíšené veřejné statky (dělitelnost kvantity, nikoliv kvality; lze určit podíl 

jednotlivce na spotřebě). 
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Veřejné osvětlení je neplacená služba, hrazená z obecních rozpočtů. Spotřeba tohoto statku 

má nedělitelný charakter, není možné ji rozdělit na jednotky spotřeby, a proto je 

spotřebovávaná jako celek všemi občany, bez ohledu na to, jestli si občané individuálně tyto 

potřeby uvědomují a přejí, či nikoliv. Je to čistě kolektivně spotřebovávaná služba, jejichž 

uspokojení je nevyhnutelné pro zabezpečení chodu společnosti.  

 

 

1.5 Veřejné osvětlení 

 

Veřejným osvětlením se rozumí osvětlení vnitřních a vnějších částí měst a obcí, osvětlení 

veřejných komunikací a prostranství (místních komunikací, silnic, dálnic, komunikací pro 

pěší a cyklistikou dopravu, včetně tunelů, podjezdů, podchodů, mostů, lávek, křižovatek, 

přechodů, náměstí, parků pěších a obytných zón, zastávek městské hromadné dopravy, 

parkovišť atd.), významných budov, architektonických památek, výtvarných děl apod., ve 

městech, v obcích i mimo ně. Veřejné osvětlení je mnoha prvkový provozní soubor, který lze 

rozdělit do tří základních částí:  

� Osvětlovací systém – zahrnuje světelné zdroje, svítidla, nosné a podpěrné prvky 

(stožáry, výložníky, převěsy). 

� Napájecí systém – tvoří jej elektrický rozvod z napájecích rozváděčů a hlavní 

přívodní kabel z distribuční transformovny. 

� Ovládací (řídící) systém – zajišťuje zapínání a vypínání podle spínacího kalendáře 

VO, případně regulaci a zpětnou kontrolu. Ovládání je zpravidla provedeno 

samostatnými ovládacími kabely od hlavního zapínacího místa, kaskádním spojením, 

systémem hromadného dálkového ovládání, časovými spínači, fotoelektrickým 

spínačem, ručním zapínáním a vypínáním (v praxi se nepoužívá). 

 

Zákon, který by upravoval službu VO v ČR chybí. Problematika VO je svým způsobem 

řešena v českých normách a předpisech. Pro navrhování, údržbu, provoz a kontrolu VO platí 

soubor norem, který nabyl účinnosti 1. října 1985. Od 1. ledna 1995 jsou tyto normy pouze 

doporučující. Soubor tvoří: ČSN 36 0051 – Osvětlení povrchových dolů pro těžbu nerostných 

surovin, ČSN 36 0061 – Osvětlení železničních prostranství, ČSN 36 0088 – Osvětlování v 

zemědělských závodech, ČSN 36 0400 – Veřejné osvětlení, ČSN 36 0410 – Osvětlení 

místních komunikací, ČSN 36 0411 – Osvětlení silnic a dálnic, ČSN 36 0451 – Umělé 
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osvětlení průmyslových prostor. Od dubna 2005 byly převzaty evropské normy pro 

osvětlování v anglickém jazyku, od května 2005 jsou v českém znění platné normy ČSN EN 

13 201-3 Osvětlení pozemních komunikací, Část 3 – Výpočet a ČSN EN 13 201-4 Osvětlení 

pozemních komunikací, Část 4 – Metody měření. Nyní se provozuje veřejné osvětlení 

v souladu s ČSN CEN/TR 13201-1, 13201-2, 13201-3, 13201-4. 

 

V základní normě ČSN 36 0400 je uvedeno základní názvosloví. V této práci jsou nejčastěji 

používány tyto výrazy: 

� Světelné místo je každý stavební prvek v osvětlovací soustavě (stožár, nástěnný 

výložník nebo převěs) vybavený jedním nebo více svítidly, nebo každé svítidlo 

v tunelech, průchodech apod.  

� Zapínací místo je elektrický rozvaděč, který slouží k napájení a spínání VO v určité 

oblasti, případně kde se měří spotřeba elektrické energie. V rozvaděči může být i jiné 

zařízení pro ovládání a regulaci osvětlení.  

� Světelný zdroj je zdroj záření pro přeměnu některé formy energie ve světlo (žárovka, 

zářivka, výbojka apod.).  

� Svítidlo je samostatné světelně-technické zařízení upravující světelný tok zdroje 

(jednoho nebo několika) k žádanému účelu. Obsahuje části potřebné k upevnění a 

ochranu světelných zdrojů a přívod energie k nim. [10] 

 

Při vzniku samosprávných měst a obcí se předpokládá sestavení rozpočtu obcí, které jsou 

součástí veřejných rozpočtů. Nejde o hospodaření soukromých institucí, ale o hospodaření 

státu. Zákon o obcích zahrnuje do samosprávné působnosti obcí i správu a údržbu VO, proto 

je v obsahu rozpočtu obce i kapitola VO. Hlavní povinností obecního zastupitelstva pro 

zabezpečení správy a údržby VO je kromě správní a řídící činnosti i činnost investorská 

zaměřená na výstavbu a údržbu sítě VO, kontrolní činnost a plánování. Má-li obec vést 

účetnictví o stavu a pohybu majetku, který představuje oblast VO, musí mít k dispozici 

zejména pasport veřejného osvětlení, inventární knihu zařízení včetně vedení aktuální účetní 

hodnoty majetku, náklady na elektrickou energii, náklady na údržbu, náklady na služby a 

práce nevýrobní povahy. 
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1.5.1 Údržba veřejného osvětlení 

 

Nové, moderní a účinnější osvětlovací prostředky kladou stále vyšší nároky na úroveň 

provozu, obsluhy a údržby uličních osvětlovacích soustav. Je nezbytné, aby se těchto 

efektivnějších prostředků světelné techniky správně a hospodárně používalo, aby se o zařízení 

náležitě pečovalo, aby tak přineslo maximální celospolečenský efekt. Proto je právě údržba 

veřejného osvětlení jedním ze základních předpokladů udržení dobrých parametrů zařízení, 

dosažených při jeho výstavbě, zajištění bezpečného provozu a dosažení životnosti až na mezi 

únosnosti z bezpečnostního a provozního hlediska.  

 

Část údržba se člení na pět kapitol: pasportizace VO, členění a organizace údržby VO, revize 

VO, specifické otázky údržby VO, nakládání s odpady. 

 

Pro plánování údržby, zejména preventivní, je důležité disponovat aktuálním pasportem VO. 

Povinností každého správce sítě VO je vytvořit a udržovat pasport VO, který ve své mapové 

části poskytuje komplexní informace o rozvodu VO. Úplná a hlavně průběžně aktualizovaná 

pasportizace je nezbytnou podmínkou kvalitní údržby a trvalé modernizace osvětlovacích 

soustav. Pasport by měl obsahovat část ekonomickou, která sleduje údaje, shrnuje 

ekonomickou náročnost provozu stávajícího VO – přímé provozní náklady za elektrickou 

energii, přímé náklady na pravidelnou údržbu a revize. Dále část technickou, která detailně 

popisuje veškerý spravovaný majetek z hlediska technického a světelně technického. 

 

Údržba zařízení VO je členěna na běžnou údržbu, odstraňování následků škod a vandalismu, 

odstraňování závad zjištěných při pravidelných elektrorevizích, zajištění pohotovostní 

poruchové služby, preventivní údržba. S výkonem běžné údržby je spojena kontrolní činnost 

dodavatele údržby, který při pohybu v terénu zjišťuje, zaznamenává a předává správci veškeré 

informace o poškozených a zvláštních stavech na zařízení, nepovoleném využívání stožárů 

apod. Preventivní údržba je rozhodující činností, která přímo ovlivňuje délku života zařízení. 

Pohotovostní služba reaguje na daný stav, provede nezbytná okamžitá opatření k zajištění 

provozu. Definitivní odstranění poruchového stavu je předmětem výkonu běžné údržby. 

 

Tak jako každé elektrické zařízení, tak i VO se musí pravidelně revidovat (ČSN 33 1500). 

Revizí VO se zjišťuje celkový stav VO z hlediska bezpečnosti a provozní spolehlivosti. Jsou 

prováděny výchozí revize (revizní technik při ní prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje, 
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zda VO vyhovuje všem požadavkům platných předpisů a ČSN); pravidelné (prohlídkou, 

měřením a zkoušením se zjišťuje, zda v době provozu VO nenastaly změny, úpravy a tím i 

odchylky od platných předpisů a ČSN), částečné (zahrnuje jednotlivé úkony – měření 

izolačních a zemních odporů, kontrola jištění, nastavení ochran apod., jejichž výsledky mohou 

být použity jako podklad k sestavení revizní zprávy) a případně mimořádné revize (vykonává 

se po živelných pohromách nebo je nařízená orgánem odborného dozoru. 

 

Při provozu veřejného osvětlení dochází ke vzniku odpadů, které je nutno likvidovat 

v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ten stanoví povinnosti původců odpadů (právnických a 

fyzických osob) při nakládání s odpady. 

 

 

1.5.2 Vývoj veřejného osvětlení v České republice 

 

Již v roce 1329 se objevuje první písemné nařízení o zavádění veřejného osvětlení. Kolem 

roku 1723 se objevuje veřejné osvětlení olejovými lampami, které po celé další století bylo 

různými způsoby upravováno. Bylo to prvních 121 olejových luceren v Praze, prý u 

příležitosti korunovace císaře Karla IV., ale zřejmě především z nutnosti i po západu slunce 

osvětlovat nejživější trasu městem, což byly ulice tak zvané „Královské cesty“. Úkolem 

luceren bylo svítit v zimním období celou noc, ale převážně lněný olej došel už po deváté 

hodině večerní. Snad právě proto se v roce 1844 začalo jednat o zavedení nového osvětlování 

a ještě v témže roce byla podepsána smlouva s Vratislavskou plynárenskou společností. Tato 

smlouva udělovala právo obstarávat na 20 let plynové osvětlení města, některých domácností 

a podniků. Časem se ukázalo, že smlouva měla i určité nedostatky v podobě monopolu na 

dodávky plynu městu, proto v roce 1859 začala městská rada uvažovat o postavení plynárny 

nové, vlastní. K definitivnímu rozhodnutí došlo až v listopadu 1862. V létě roku 1881, u 

příležitosti návštěvy korunního prince Rudolfa, bylo v Praze hlavní nádraží poprvé osvětleno 

elektrickým obloukovým světlem, které bylo po třech týdnech demontováno. Stejně tak 

dopadla i první zkouška elektrického osvětlení Staroměstského náměstí o dva roky později. 

Teprve v roce 1894 byly na Václavském náměstí, v dnešní ulici Sokolská, natrvalo 

nainstalovány obloukové lucerny a jimi začíná v Praze éra elektrického osvětlování města. 

Osvětlení města bylo řízeno z magistrátu. Elektrické podniky města Prahy a probíhající 

výstavba elektrárny v Holešovicích vytvořili v roce 1898 podmínky pro rozvoj elektrického 

veřejného osvětlení. V roce 1923 byla v Praze zrušena poslední oblouková lampa veškeré 



 18 

další osvětlování města převzaly žárovky. I když se nezadržitelně prosazovalo elektrické 

osvětlení, tak přesto v roce 1940 dosáhlo plynové osvětlení v Praze největšího vrcholu. 

Tuzemským výrobcem zdrojů se stala Tesla a v roce 1959 bylo namontováno prvních několik 

tisíc rtuťových výbojek.  

 

Následoval extenzivní rozvoj VO, jehož vedlejším nepříznivým důsledkem byla vysoká 

spotřeba elektrické energie. Spotřeba dosáhla maxima v roce 1976 hodnotou 793 GWh za rok, 

proto byly vysloveny požadavky na snížení spotřeby elektřiny pro veřejné osvětlení o padesát 

procent. Tento požadavek byl většinou řešen vypnutím některých světelných zdrojů nebo i 

celých úseků, bez ohledu na bezpečnost silničního provozu i bezpečnost jako takovou. 

Jakmile se v roce 1981 energetická situace jen trochu zlepšila, vydalo Ministerstvo vnitra 

České socialistické republiky spolu s Federálním ministerstvem paliv a energetiky „Instrukci“ 

splnění úkolů. Byla stanovena směrná čísla maximálního příkonu a spotřeby elektrické 

energie, hlavní zásady provádění údržby, rekonstrukce a výstavby nového veřejného 

osvětlení. 

 

Veřejné osvětlení jako neplacená veřejně prospěšná služba obyvatelstvu, spadá od roku 1959 

do působnosti národních výborů. Od podzimu roku 1990 došlo k přejmenování národních 

výborů na městské a obecní úřady. 
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2 Organizace a řízení veřejného osvětlení na území města 

Ostravy 

 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zrušil původní zákon č. 367/1990 Sb., ve 

znění pozdějších změn a doplňků a nabyl účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů, tedy 

12. listopadu 2000. Obec ve své samostatné působnosti, ve svém územním obvodu, pečuje o 

vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. 

Veřejné osvětlení je součástí majetku obce a obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj 

svého majetku, tedy i o veřejné osvětlení. Majetek musí být chráněn před zničením, 

poškozením, odcizením nebo zneužitím. 

 

A právě o majetku obce, tedy o veřejném osvětlení, bude celá tato kapitola. Blíže budou 

nastíněny skutečnosti z historie veřejného osvětlení na území města Ostravy, skutečnosti 

období let 1992 – 1996, kdy bylo zařízení veřejného osvětlení svěřeno do samostatné 

působnosti městských obvodů, dále velký zlom roku 1997, kdy město zasáhly povodně a 

nakonec rok 1999, kdy došlo ke sjednocení správy veřejného osvětlení ve městě Ostrava. 

Vzhledem k tomu, že se statutární město může členit na městské obvody nebo na městské 

části3, které mají vlastní orgány samosprávy, správu a provoz veřejného osvětlení je možné 

přenést do těchto jednotlivých městských obvodů či městských částí. Pro posouzení situace, 

jak je správa a provoz veřejného osvětlení prováděna ve městě Ostrava v porovnání 

s ostatními statutárními městy, je proveden průzkum. 

 

 

2.1 Historický pohled na veřejné osvětlení na území města Ostravy 

 

Do roku 1958 spadalo veřejné osvětlení plně pod tehdejší rozvodné závody ROS Ostrava. 

Výjimku tvořila část Vítkovic, kde byl vlastníkem i udržovatelem bývalý podnik VŽKG. 

Rozvodné závody měly vyčleněnou skupinu pracovníků zabývajících se tímto oborem. V té 

době měla Ostrava asi osm tisíc světelných míst (dále jen SM). Od roku 1958 začal platit 

Energetický zákon č. 79/1957 Sb., který uváděl, že investorem a provozovatelem veřejného 

                                                 
3 Městská část či městský obvod je v ČR podle Zákona o obcích označení samosprávných částí územně 
členěných statutárních měst. Obě označení jsou z hlediska zákona rovnocenná, zastupitelstvo statutárního města 
může zvolit kterékoliv z nich. 



 20 

osvětlení jsou orgány národních výborů a dle instrukce tehdejšího Ministerstva energetiky a 

vodního hospodářství z roku 1957 došlo v Ostravě k postupnému převádění veřejného 

osvětlení.  

 

Při zakládání podniků místního hospodářství a komunálních služeb zřídil Národní výbor 

města Ostravy podnik Elektrotelevizní služba Ostrava, kde byla i provozovna veřejného 

osvětlení, kde v roce 1963 přešla část pracovníků bývalého ROS Ostrava. Tento podnik 

udržoval a později i prováděl rekonstrukce veřejného osvětlení na 85 % území města. Ve 

zbývající části, Slezské Ostravě, si veřejné osvětlení udržovaly Technické služby Slezská 

Ostrava.  

 

Vzhledem ke specifickému geografickému rozložení bylo město rozděleno do čtyř částí pod 

názvy Ostrava 1 – 4 (viz tab. 2.1). Správní centrum tvořila největší městská část, kde byl také 

umístěn Obvodní národní výbor. Národní výbory zřídily pro zajištění veřejně prospěšných 

služeb jednotlivé technické služby stejného číselného označení. Elektrotelevizní služba 

Ostrava zajišťovala správní činnost (pasportizace, vyjadřování k stavebním řízením aj.), 

preventivní údržbu v celém městě a výstavbu nových a rekonstrukce stávajících zařízení 

veřejného osvětlení. Postupně však docházelo k posilování pozice jednotlivých Technických 

služeb (dále jen TS), proto do jejich působností a náplně činnosti spadalo stále ve větším 

rozsahu řízení provozu a běžná údržba zařízení VO.  

 

Tab. 2.1: Územní členění Ostravy 

Označení Katastrální území 
Ostrava 1 Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Nová Ves, Hulváky, část Vítkovic 

Ostrava 2 
Slezská Ostrava, Bartovice, Heřmanice, Hrušov, Kunčičky, Kunčice nad 
Ostravicí, Muglinov, Radvanice 

Ostrava 3 Zábřeh nad Odrou, Hrabová, Hrabůvka, Výškovice, část Vítkovic 
Ostrava 4 Poruba, Svinov, Martinov, Pustkovec, Třebovice 
Zdroj: [23] 

 

Po vydání zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, který zahrnoval do samosprávné působnosti obcí 

i správu VO a zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky 

do vlastnictví obcí, došlo v Ostravě k velkým změnám a hlavně k odlišnostem ve správě a 

řízení provozu VO oproti ostatním městům ČR. Vyhláškou č. 10/1992 byl vydán Statut města 

Ostravy, kterým byla předána správa sítě veřejného osvětlení do samostatné působnosti 

městským obvodům. Investiční výstavbu a rekonstrukce veřejného osvětlení do zajištění 



 21 

odboru Výstavby Magistrátu města Ostravy (dále jen MMO), koordinační a metodickou 

činnost v oboru VO do odboru Komunálních služeb MMO. V roce 1991 došlo ke zrušení 

Technických služeb Ostrava 3 a v roce 1993 ke zrušení Technických služeb Ostrava 4. 

Technické služby Ostrava 1 a 2 pokračují i nadále v činnosti, s tím rozdílem, že se postupně 

přeměnily v akciovou společnost (Technické služby Slezská Ostrava) a příspěvkovou 

organizaci městského obvodu (Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz). 

 

V říjnu 1990 byl zpracován rozbor stavu a návrh změn zajišťování veřejně prospěšných 

služeb a vyhodnotil čtyři základní varianty řešení: 

1. samostatná celoměstská rozpočtová organizace, 

2. samostatný útvar městského úřadu, 

3. servisní organizace s celoměstskou působností, 

4. ponechat veřejně prospěšné služby v samostatné působnosti městských obvodů. 

 

Byla prosazena varianta ponechání veřejně prospěšné služby v samostatné působnosti 

městských obvodů.  

 

 

2.2 Veřejné osvětlení v samostatné působnosti městských obvodů 

 

Blízkost místní radnice k provozu a údržbě zařízení patří k výhodám této varianty správy 

veřejného osvětlení. Pramení z toho pocit ovlivňování činnosti v souladu se zájmy obvodu, či 

urychlení drahých oprav VO v obcích místními pracovníky. Ovšem při předávání veřejného 

osvětlení do působnosti městských obvodů, došlo hned na začátku k nepříjemným situacím 

v podobě dělení pracně vybudovaného a celistvého pasportu VO podle hranic obvodů, byly 

děleny stavební celky vedené pod jedním inventárním číslem s danou pořizovací hodnotou, 

docházelo k enormnímu zvýšení samostatných řídících míst apod. Proto byla tato varianta 

ohodnocena jako varianta, která může městu přinést následující problémy: 

� město nemá přehled o celkové evidenci majetku, 

� při veřejnoprávním projednávání staveb se podstatně zvýší počet účastníků řízení, 

� dojde k obtížné koordinaci záměrů a zásahů v činnosti veřejně prospěšných služeb, 

� plné zabezpečení veřejně prospěšných služeb si vyžádá podstatné zvýšení správního 

aparátu, případně při kumulaci funkcí lze obtížně profesně obsadit tuto oblast. 
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2.2.1 Nevýhody správy veřejného osvětlení v působnosti městských obvodů 

 

Veřejné osvětlení bylo zajišťováno na území 23 městských obvodů (viz příloha č. 1 ), které 

řešily správu a údržbu VO, včetně inventarizace, aktualizace pasportů a některých drobných 

investičních akcí. Rekonstrukce byly nadále pod vedením investičního odboru Magistrátu 

města Ostravy.   

 

Údržba by měla být prováděna na vysoce kvalitní úrovni, operativně při dodržování všech 

bezpečnostních hledisek a hlavně lidmi na odborné úrovni. Firma, která údržbu provádí, by 

měla mít v údržbě takový počet světelných míst, aby se mohla výhradně věnovat VO. 

V Ostravě ale byla situace taková, že si každý úřad vybral firmu (viz příloha č. 2 ), která sice 

zajišťovala údržbu světelné soustavy, ale v některých obvodech města Ostravy údržbu 

provádělo několik společností současně, podle velikosti spravovaného území. Zajištění údržby 

veřejného osvětlení ve městě Ostrava bylo tedy rozdělené mezi 17 firem. Podíl jednotlivých 

firem na celkovém zajištění údržby VO ukazuje graf 2.1, kde je pro ukázku vybráno osm 

firem, které zajišťovaly údržbu VO pro více než tisíc světelných míst. Zbývající podíl tvoří 

ostatních devět firem.  

 

Graf 2.1: Podíl jednotlivých firem na celkovém zajištění údržby VO v % 
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Z grafu 2.1 je patrné, že 69,31 % údržby VO zajišťovaly 4 firmy a zbylých 30,69 % údržby 

připadalo na 13 firem. Navíc pět firem se pohybuje v rozmezí od 0,93 % do 0,39 %, což 

nepředstavuje ani 1 % na účasti při celkovém zajištění VO. Jde tedy o zcela ojedinělé 

roztříštění údržby, z důsledku rozdělené nekoordinované správy VO. Výsledkem tohoto stavu 

bylo použití velkého množství typů svítidel, stožárů, ovládacích prvků apod. Některé z  firem 

neměly ani potřebné technické zázemí.  

 

Z hlediska personálního obsazení funkce správce veřejného osvětlení na městském obvodě, je 

výmluvná tab. 2.2, ze které je zřejmé, že Ostrava měla 23 „správců veřejného osvětlení“, 

z nichž pouze ve dvou případech se jednalo o pracovníka, který se staral výhradně o veřejné 

osvětlení. Přitom pracovník, který je zatížený několika dalšími agendami, musí řešit vždy jen 

to nejnaléhavější, a musí hledat cestu nejmenšího odporu. Je pochopitelné, že v malých 

obvodech, kde má VO rozsah do tisíce světelných míst (např. Plesná, Pustkovec, Martinov, 

Proskovice apod.) nemůže být zřízena samostatná funkce, ale v takových obvodech jako je 

Moravská Ostrava a Přívoz a Slezská Ostrava by to být mělo.  

 

Tab. 2.2: Správci veřejného osvětlení v jednotlivých městských obvodech 

Správce 
VO 

Počet 
správců VO 

Městský obvod 

Referenti 11 
Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, 
Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice, Michálkovice, Nová 
Bělá, Vítkovice, Svinov, Krásné Pole, Polanka, Třebovice 

Starosta 5 Pustkovec, Martinov, Proskovice, Hošťálkovice, Lhotka,   
Tajemník 5 Plesná, Hrabová, Stará Bělá, Nová Ves, Petřkovice 
Specialista 2 Poruba, Ostrava – Jih 
Zdroj: [10], vlastní zpracování 

 

Dalším problémem byl poruchový dispečink, který se stal pro veřejnost a instituce velmi 

nesrozumitelný a nepřehledný. Centrální dispečink je nezbytnou součástí řízení provozu 

zařízení. Musí všem umožnit, aby na všeobecně známé a jediné číslo nahlásili poruchový 

nebo havarijní stav zařízení VO. Dále nezajištěná noční služba. Jak ukazuje příloha č. 2, tak 

pouze v pěti obvodech (Moravská Ostrava a Přívoz, Radvanice a Bartovice, Ostrava – Jih, 

Vítkovice, Poruba) byla tato služba zajištěná.   

 

Důležitou nevýhodou tohoto systému bylo roztříštění ovládací sítě, která spočívala ve 

vysokém počtu ovládacích míst, což vyžadovalo zvýšené náklady na údržbu a zajištění jejich 
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provozu. Problémy byly i v nedostatečně vedené dokumentaci a evidenci majetku. Tuto 

agendu neodborně zajišťovali zaměstnanci či voleni zástupci formou neprofesionálního 

přístupu. S celým systémem souvisí i omezená možnost zasazení moderní, progresivní 

techniky pro území celého města, což vytváří předpoklad pro kvalitativní změny v úrovni VO. 

 

Pro všechny zmíněné nevýhody je nezbytné učinit opatření k vytvoření podmínek pro 

sjednocení sítě VO v rozsahu města Ostravy pod jedno řídící centrum, které účetně i fyzicky 

převezme veškeré zařízení VO, vedené doklady o zařízení VO (pasportizaci, provozní řády, 

evidence, provozní agendy, veškeré obchodní vztahy apod.) a zahájí postupné sjednocování 

řízení činností na zařízení VO.  

 

 

2.3 Varianty možných řešení řízení veřejného osvětlení 

 

Na základě usnesení Rady města Ostravy č. 1735/32 z roku 1996 byl zpracován dokument 

„Analýza stavu a organizace řízení veřejného osvětlení v Ostravě“ [10], ve kterém bylo 

doporučeno centralizovat správu veřejného osvětlení. Byly navrženy tyto čtyři varianty: 

1. Přenesení správy VO na MMO. 

2. Vytvoření samostatné příspěvkové organizace. 

3. Vytvoření Správy VO v již existující organizaci. 

4. Zajištění správy dodavatelským způsobem. 

 

 

ad 1)  Přenesení správy VO na MMO 

 

Při této variantě předají na základě změny Statutu města Ostravy jednotlivé městské obvody 

veškerou agendu zařízení VO (administrativní, technickou, ekonomickou) nově zřízenému 

specializovanému oddělení MMO. Předávání a přejímání dokladů bude zajišťovat skupina 

bývalých správců VO obvodů, kterým bude nabídnuta možnost přechodu na MMO. Nové 

oddělení za pomoci vybraných specializovaných firem sjednotí potřebné dokumentace, 

navrhne a zrealizuje potřebné vazby na další orgány státní správy a samosprávy, postupně 

zavede novou rajonizaci údržby VO, stanoví jednotné konkrétní zadávací podmínky pro 
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projekci, inženýrskou činnost, údržbu, rekonstrukce, podle kterých budou probíhat výběrová 

řízení na uzavření smluvních vztahů s dobou plnění delší než tři roky. 

 

Mezi výhody této varianty lze uvést dosažení plánovaného cíle, který spočívá ve vytvoření 

jedné centrální správy VO města při nejnižších zřizovacích nákladech (využití stávajícího 

zázemí, existující personální zajištění apod.). Nevýhodou může být zdánlivý nárůst úřednické 

administrativy na MMO, nárůst požadavku na vybavení nového oddělení o osobní vozidla či 

počítače. Komplikovaná může být práce s rozpočtem (nutné vyčerpání do konce roku), práce 

v rozpočtovém provizoriu, pozdní možnost vypisování výběrových řízení a z toho plynoucí 

pozdní zahajování staveb VO. Bude tak provedena příliš malá změna systému správy VO při 

stejné pracnosti převádění majetku, smluv, údržby z jednotlivých obvodů. 

 

 

ad 2) Vytvoření samostatné příspěvkové organizace 

 

Cílem této varianty bude vytvoření zcela nové, samostatné organizace městem, která na 

základě změny Statutu města Ostravy převezme od jednotlivých městských obvodů veškerou 

agendu zařízení VO. Organizace bude provádět veškerou správní a řídící činnost veřejně 

prospěšného zařízení na základě svěřených prostředků rozpočtu města, bude uzavírat smluvní 

vztahy s dodavateli prací (projekty, inženýrskou činnost, údržbu, rekonstrukce apod.). Zajistí 

vytvoření centrálního dispečinku buď vlastními silami, což se jeví jako drahé, nebo 

pověřením dodavatelské firmy údržby VO, kde je předpokladem dlouhodobá smlouva 

s perspektivní firmou. Pro sídlo a činnost je nezbytné poskytnutí objektu v majetku města, 

pokud možno se skladovým zázemím a garážemi, umístěn v dosahu městské dopravy. 

 

Prvořadou výhodou je opět vytvoření jedné centrální správy VO města. Město jako zřizovatel 

si drží kontrolu nad finančními prostředky, které na provoz a údržbu zařízení VO vynakládá a 

v případě nežádoucího vývoje má možnost zásahu. Bude existovat možnost vytvoření 

centrálního poruchového dispečinku s celoměstskou působností, což je nejekonomičtější 

způsob ve srovnání s pokusy zřizování dispečinků pro jednotlivé obvody. Nevýhodou je 

konkrétní vstupní finanční náročnost a nalezení vhodného objektu pro sídlo organizace. Nově 

vzniklá Správa VO může využít jen několik lidí v oboru znalých, bude muset přijmout 

zaměstnance, kteří znají VO jen okrajově. 
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ad 3) Vytvoření Správy VO v již existující organizaci 

 

Předpokladem této varianty je využití již existující organizace s celoměstskou působností, kde 

je jediným vlastníkem nebo zřizovatelem město Ostrava. V takové organizaci se vytvoří jedno 

samostatné oddělení, jehož vedoucí bude přímo podřízen jen řediteli organizace. Využijí se 

stávající kancelářské prostory, skladové prostory, rozšíří se automobilové zázemí. Je vhodné 

volit takovou organizaci, kde je již zřízen nebo se v krátké době předpokládá zřízení 

celodenního nebo alespoň nočního dispečinku. 

 

Výhody jsou v podstatě stejné jako výhody u varianty předcházející. Výhodou navíc může být 

využití stávajících objektů, řídícího, administrativního, ekonomického zázemí, rozšíření nebo 

zřizování společného dispečinku. Přidání specifické činnosti může vyvolat problémy a 

narušení dosavadního chodu organizace. Stejně problematické může být hledání odborníků 

v oblasti VO pro práci nového oddělení, možné využívání a přelívaní použitelných finančních 

prostředků z oblasti VO pro hlavní oblast činnosti organizace a řešení havarijních stavů jiné 

spravované oblasti na úkor VO. Dále se může stát, že stávající organizace bude pociťovat 

přibrané oddělení jako něco navíc, a to může hrát roli při rozhodování o směrech dalšího 

rozvíjení organizace. 

 

 

ad 4)  Zajištění správy dodavatelským způsobem 

 

Tato varianta nebude realizovat žádnou správu jako organizaci formy příspěvkové organizace 

s určitými zřizovacími a provozními náklady, bez okamžitě odborně vybaveného personálního 

osazení. Navrhuje začlenění správy VO do smlouvy o dodavatelském zabezpečení všech 

potřebných činností na zařízení VO jedinou firmou. Zatím však není možné vybrat z místních 

firem jedinou, která má bohaté zkušenosti z investiční výstavby VO, komplexní údržby VO, 

komerčního využívání zařízení apod. V této variantě lze postupovat rozděleným způsobem – 

zajistit si smluvně samostatně správu VO a samostatně údržbu VO s tím, že praktická 

zkušenost všech smluvních subjektů povede ke konečnému spojení správy a údržby v jedné 

firmě.  

 

Pro zajištění správy VO by bylo potřebné vypsat výběrové řízení na uzavření mandátní 

smlouvy s firmou, která bude schopna zpracovat všechny nejednotné evidence a materiály, 
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které budou předány z jednotlivých obvodů. Z objemu všech zajišťovaných prací bude náležet 

správě VO odměna ve výši 5 – 7 % z provedeného objemu prací. Městský obvod bude mít 

právo dohlížet na kvalitu práce a možnost navrhovat využití sankčních ustanovení smlouvy. 

Tato varianta si neklade mzdové ani prostorové nároky na MMO, nezvyšuje, ale naopak 

vytváří prostor pro snížení stavu úředníků na obvodech. Může nastat situace, kdy firma selže, 

v tom případě ztrácí MMO čas a začíná znovu s jiným partnerem, to je jedna z nevýhod. 

 

Z rozboru jednotlivých analyzovaných variant vyplývá, že každá má své výhody a nevýhody. 

Varianty jsou si velmi blízké, snad s výjimkou „předání správy VO podnikatelskému 

subjektu“. Dokument navrhoval variantu č. 2 – vytvoření samostatné příspěvkové organizace. 

Nakonec byla vybrána varianta č. 3 – vytvoření Správy VO v již existující organizaci. Správa 

veřejného osvětlení byla od 1. ledna 1999 začleněna do Ostravských komunikací, kde byl pro 

tuto činnost vytvořen samostatný útvar. 

 

 

2.4 Převedení správy a provozu veřejného osvětlení 

 

Důležitým impulsem sjednocení a převedení správy a provozu veřejného osvětlení na jeden 

subjekt byly povodně v létě roku 1997, které se podepsaly nejenom na technickém stavu 

veřejného osvětlení, ale také na tom, že byla zničena část důležité dokumentace, pasporty, 

projekty atd. Tato krizová situace urychlila rozhodnutí o sjednocení správy veřejného 

osvětlení a usnesením č. 904/22 ze dne 26. března 1998 odsouhlasilo Zastupitelstvo města 

Ostravy převod správy veřejného osvětlení z jednotlivých městských obvodů do působnosti 

Ostravských komunikací, a. s. (dále jen OK, a. s.) k 1. lednu 1999.  

 

Od května 1998 podle harmonogramu přípravy na převzetí správy VO byly činěny jednotlivé 

kroky, které vyvrcholily v prosinci 1998 předáním majetku VO zpět městu Ostrava a správy 

VO společnosti OK, a. s. Realizační postup převodu správy VO z městských obvodů na 

Ostravské komunikace, a. s. proběhl následovně: 

� Bylo zapotřebí promítnout změny ve správě VO do platného znění Statutu města 

Ostravy. 

� Doplnit předmět činnosti o správu VO ve zřizovací listině OK. 
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� Zabezpečit vlastní převod zařízení VO z městských obvodů na město a následně 

výkon správy na OK, a. s. 

� K realizaci převodu správy zařízení VO zabezpečit technické a personální podmínky 

pro náběh činnosti souvisejících se správou VO v roce 1998 tak, aby Ostravské 

komunikace, a. s. počínaje 1. ledna 1999 plnily tuto funkci úplně a beze zbytku. 

 

Úspěšná realizace záměru byla podmíněna dobrou přípravou, protože převod správy VO 

vyžadoval splnění velkého množství nezbytných kroků, které na sebe vzájemně navazovaly a 

podmiňovaly se. Proto bylo z rozhodnutí vedení organizace OK, a. s. zadáno vypracování 

podrobného harmonogramu úkolů a přípravy převodu správy. Harmonogram byl členěn do tří 

základních částí: 

� Harmonogram vnitropodnikové přípravy pro výkon správy VO v organizaci OK, a. s., 

který zahrnoval nejdůležitější úkoly pro vytvoření nového oddělení ve stávající 

organizaci podniku, zajišťoval základní technické a personální vybavení. 

� Harmonogram přípravných úkolů pro zajištění převodu správy VO na OK, a. s., který 

obsahoval úkoly spojené se zjišťováním skutečného stavu technicko-správních 

dokumentů zařízení VO a vypracování potřebných analýz ze zjištěných skutečností 

pro operativní zajištění způsobu převzetí VO.  

� Harmonogram pro zahájení výkonu správy VO v organizaci OK, a. s. Zde byly 

uvedeny nejdůležitější úkoly v období těsně před a v prvním roce po zahájení činnosti 

nově vzniklé Správy VO pro zajištění komplexního, ekonomického a efektivního 

způsobu řízení činnosti. 

 

V průběhu předávání majetku VO a jednotlivých podkladů byly zjištěny hrubé nedostatky, 

zejména ve vedení evidence majetku. Poslední inventarizace doložená dokumentací byla 

z roku 1993. V některých případech nedošlo k předání pasportů nebo byly předány pasporty 

neaktualizované. Správci VO omezovaly údržbu pouze na zajištění svítivosti, nebylo 

vynakládáno dostatečné množství finančních prostředků na provádění preventivní údržby a 

modernizaci. Ostravské komunikace, a. s. prověřily stav vedení dokumentace VO v květnu a 

červnu roku 1998 u všech úřadů městských obvodů a jak ukazuje příloha č. 3, tak pouze 6 

úřadů mělo aktuální pasport, 5 úřadů sice pasport mělo, ale neaktuální a 12 úřadů žádný 

pasport nemělo. Mapu zapínacích míst a šíření impulsů, což je nedílná součást mapové části 

pasportizace, vlastnilo pouhých 8 úřadů a složky zapínacích míst, což je vlastně technická 
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kartotéka VO, většina úřadů sice mělo, ale neaktualizované, prakticky z doby decentralizace 

VO v roce 1991. 

 

 

2.5       Centrální způsob správy a provozu veřejného osvětlení 

 

V uplynulé době (1991 – 1997) nebylo zajištěno komplexní řízení veřejného osvětlení. 

Jednotné celoměstské řízení provozu a údržby zařízení VO nebylo v podstatě ani před rokem 

1991, protože existovala 4 centra – Technické služby Ostrava 1 až 4. Bylo nutností vytvořit 

podmínky pro zavedení něčeho úplně nového, nesrovnatelného funkčně ani nákladově 

s minulým i stávajícím stavem řízení VO. 

 

Nová jednotná správa VO nevzniká proto, aby zrušila všechno, co tady existovalo a 

fungovalo, ale vzniká proto, aby nabídla jednotná pravidla a potřebné lepší podmínky pro 

využití potenciálních partnerů, prověřených dlouholetou praxí na zařízení VO. Jedná se o 

subjekty, které bez organizování z centra budovaly vše potřebné pro danou činnost na zařízení 

VO. Načerpaly velké zkušenosti, více či méně se podílely na rozvoji a vnášení moderních 

prvků do práce, vytvořily nové odborné pracovní kolektivy s hlubokou znalostí problematiky 

v dané oblasti. Je nanejvýš potřebné maximálně využít zkušeností, znalostí a profesionality 

pracovníků obvodů, fungujících technických služeb a specializovaných soukromých firem 

v oboru VO. Chybou by bylo začít učit tomuto oboru nové lidi a odborníky nechat stát stranou 

bez jejich využití. 

 

Nová správa proto převezme veškeré zařízení VO, doklady o zařízení VO (pasportizaci, 

provozní řády, evidence, provozní agendy, veškeré obchodní vztahy apod.) a zahájí postupné 

scelování a sjednocování řízení činnosti na zařízení VO. Dále bude zajišťován nepřetržitý 

dispečink VO na stálém telefonním čísle, na které bude možno nepřetržitě hlásit poruchy VO 

z celého území města. 

 

Stávající organizace se rozšíří (viz příloha č. 4), vznikne samostatné technické oddělení – 

Správa veřejného osvětlení – podřízené přímo technicko-správnímu náměstkovi. Na oddělení 

bude celkem sedm techniků pro zajištění administrativy, technických dokumentací, plánování 

údržby a investic, řízení a kontroly údržby, poskytování údajů třetím osobám, vyjádření ke 
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všem stavbám, vytyčování sítě VO, stavební dozor a další. Dále zřízení dvou nových míst 

dispečerů pro rozšíření činnosti stávajícího dispečinku na celoroční nepřetržitý provoz pro 

potřeby občanů a organizací města (policie, Dopravní podnik Ostrava, aj.). Dojde k rozšíření 

oddělení hlavního energetika o místo energetika VO, který bude zajišťovat veškerou agendu 

spojenou s evidencí, fakturací, kontrolním sledováním spotřeby všech odběrných míst 

elektrické energie včetně přípojek v majetku VO. 

 

 

2.5.1 Finanční zajištění vzniku a fungování Správy veřejného osvětlení4  

 

Pro zajištění komplexní správy a řízení veřejného osvětlení v OK, a. s. je nezbytné zajistit 

finanční krytí následujících výdajů: 

a) zřizovacích, 

b) provozních, 

c) ostatních. 

 

Pro definování jednotlivých výdajů byly použity empirické a statistické metody aplikované na 

základní údaje posledních let, upravené na předpokládané náklady v roce zahájení činnosti. 

 

 

ad a) Zřizovací výdaje  

 

Zřizovací výdaje nezbytné pro fungování organizace představují jednak výdaje na zřízení 

pracovišť a jednak výdaje na pořízení mobilních jednotek (dopravních prostředků). Pro 

stanovení výdajů na zřízení pracovišť byla použita empirická metoda návaznosti na strukturu 

a počet zaměstnanců, která tyto výdaje odvozuje od hrubé roční mzdy zaměstnanců v běžném 

roce násobené koeficientem, který se pohybuje v rozmezí 0,80 – 1,20 při zřizování zcela nové 

organizace. V tomto případě jde o vytvoření nového oddělení v rámci již existující 

organizace, kde již existuje funkční zázemí a podpůrné oddělení, proto byl zvolen koeficient 

0,44 – tj. 55% dolní hranice výše uvedeného rozmezí.  

 

                                                 
4 [19] 
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Hrubá roční mzda v běžném roce použitá jako základ pro stanovení výdajů je vypočtena 

z průměrné hrubé mzdy budoucích zaměstnanců Správy VO dle tab. 2.3. Průměrná mzda za 

měsíc tedy činí 14 636 Kč. Tyto výdaje budou použity na vybavení pracovišť kancelářským 

nábytkem, výpočetní technikou, komunikační technikou, měřící technikou. Byly vyčísleny na 

1 000 000 Kč. 

 

Tab. 2.3: Mzdy zaměstnanců Správy VO 

Zaměstnanci Kč/měsíc Kč/rok* 
ředitel správy 30 000 390 000 

zástupce ředitele - ekonom 25 000 325 000 

1. administrativa - vedoucí   8 000 104 000 
Vedení 

2. administrativa   6 000   78 000 

1. technik - vedoucí oddělení 17 000 221 000 
2. technik 12 000 156 000 Technické oddělení 

3. technik 12 000 156 000 
1. technik - vedoucí oddělení 17 000 221 000 

2. technik - kontrola 12 000 156 000 

3. technik - kontrola 12 000 156 000 
Provozní oddělení 

4. technik - vedení skladu 10 000 130 000 

Celkem hrubé mzdy     161 000     2 093 000 
* počítá se s 13 měsíci 

Zdroj: [17], vlastní zpracování 

 

Pro stanovení výdajů na pořízení mobilních jednotek byly použity běžné cenové relace 

jednotlivých druhů, tři služební (osobní) vozidla v hodnotě 400 – 500 tis. Kč. Výdaje na 

pořízení mobilních jednotek byly stanoveny na 1 300 000 Kč.  

 

Celkem zřizovací výdaje, po součtu výdajů na zřízení pracovišť a výdajů na pořízení  

mobilních jednotek, činí 2 300 000 Kč. Tyto výdaje budou částečně zahrnuty do výdajů na 

pořízení investičního majetku a částečně do provozních nákladů, což bude určeno výší 

pořizovací ceny jednotlivých položek (do 20 000 Kč a přes 20 000 Kč). Tato skutečnost bude 

zohledněna a promítnuta do provozních výdajů. 
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ad b) Provozní výdaje 

 

Provozní výdaje, které je zapotřebí finančně zajistit, představují přímé náklady, správní neboli 

režijní náklady a odpisy investičního majetku, tedy veřejného osvětlení. 

 

Přímé provozní náklady představují náklady na spotřebovaný materiál, náklady na odebranou 

energii a náklady na dodané služby. Vzhledem k tomu, že na úřadech městských obvodů není 

nákladová položka údržby členěna na náklady na spotřebovaný materiál a na vlastní dodané 

služby (výkony), bylo použito celkové částky vynaložené na údržbu veřejného osvětlení 

v roce 1996. Pro stanovení těchto nákladů je použita statistická metoda aplikovaná na výchozí 

základnu roku 1996 a předchozí meziroční pohyb jednotlivých ukazatelů a sledovaných 

jednotek přepočtených a upravených na předpokládané hodnoty roku 1999, což tedy činí 

65 180 000 Kč. 

 

Správní (režijní) náklady představují osobní náklady a ostatní režijní náklady. Osobní náklady 

zahrnují mzdové náklady, zákonné sociální náklady (zdravotní a sociální pojištění), ostatní 

sociální náklady (základní příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb a závodní 

stravování). Při vynásobení hrubé roční mzdy, která je stanovena na 2 254 000 Kč a 

souhrnného koeficientu zákonných a ostatních sociálních nákladů (1,35) dostaneme osobní 

náklady, zaokrouhlené na tisíce nahoru, v hodnotě 3 043 000 Kč.  

 

Ostatní režijní náklady jsou stanoveny s použitím empirické metody o návaznosti na roční 

mzdové náklady, kde tyto náklady představují 0,60 – 1,70 mzdových nákladů. V tomto 

případě je použit koeficient 0,70 ve výši režie OK, a. s. Ostatní režijní náklady zahrnují 

náklady na materiál, energii, služby a odpisy majetku používaného pro správu organizace. 

Ostatní režijní náklady tedy stanovíme součinem hrubé roční mzdy (2 254 000 Kč) a reálné 

podnikové režie v OK, a. s. (0,70). Po zaokrouhlení na tisíce nahoru nám vyjdou ostatní 

režijní náklady ve výši 1 578 000 Kč. Při provedení součtu osobních nákladů (3 043 000 Kč) 

a ostatních režijních nákladů (1 578 000 Kč) dostaneme správní náklady celkem v hodnotě 

4 621 000 Kč. 

 

Odpisy investičního majetku, tedy veřejného osvětlení, by byly použity v případě evidence 

majetku organizace. Tento majetek by byl dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

zatříděn do 4. odpisové skupiny (odpisování po dobu 30 let) s roční odpisovou sazbou 3,4 %. 
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Zjištěná pořizovací cena činí 216 500 000 Kč historické ceny, z čehož roční odpisy činily 

7 361 000 Kč. Tato částka nebude v tomto případě do nákladů uplatněna, vzhledem k tomu, 

že majetek zůstane ve vlastnictví města a organizace bude pouze pověřena výkonem správy a 

manažerského řízení činností na zařízení.  

 

Součtem přímých nákladů (65 180 000 Kč) a správních nákladů (4 621 000 Kč) dostaneme 

provozní výdaje celkem v hodnotě 69 801 000 Kč. Z tohoto hodnocení vyplývá nárok na 

rozpočet města v roce 1999 v hodnotě 69 801 000 Kč, přičemž jde o náklady, které doposud 

byly hrazeny z rozpočtů městských obvodů. Jejich zajištění v rozpočtu města bude řešeno 

změnou obecně závazné vyhlášky č. 10/1992, kterou vydává Statut města Ostravy. Tato 

změna předpokládá úměrné snížení rozpočtových příjmů městských obvodů v příjmové 

položce „záloha na výnos daně z podnikání fyzických osob“. 

 

 

ad c) Ostatní výdaje 

 

Ostatní výdaje představují zřízení finančních fondů, které nové oddělení vytvářené v OK, a. s. 

neovlivní. Ostatní výdaje se tedy nepředpokládají žádné, tedy 0 Kč.  

 

Celkové finanční zajištění vzniku a fungování Správy VO v OK, a. s. bylo dáno součtem 

zřizovacích, provozních a ostatních výdajů a činí tedy 72 101 000 Kč. Tato částka není zrovna 

malá, proto je na místě se zamyslet, zda byla využita efektivně a zda se podařilo zlepšit 

zajišťování služeb veřejného osvětlení.  

 

 

2.5.2 Charakteristika společnosti Ostravské komunikace, a. s.    

 

Akciová společnost Ostravské komunikace, a. s. se sídlem Novoveská 25/1266, 709 00 

Ostrava-Mariánské Hory, byla založena bez výzvy k upisování akcií Statutárním městem 

Ostrava (dále jen SMO) se sídlem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, zastoupeným primátorem 

Ing. Evženem Tošenovským jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny 

sepsané ve formě notářského zápisu dne 17. prosince 1997. Zapsána byla u Krajského soudu 

v Ostravě dne 22. dubna 1998. Účelem založení bylo převzetí veškerých činností po 
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příspěvkové organizaci Ostravské komunikace, která v tomto oboru pracovala od doby 

založení v roce 1964. 

 

Základním cílem společnosti je dokázat, že i jako samostatná akciová společnost bude 

schopna plnit veškeré úkoly vyplývající ze zřizovací listiny. Zároveň musí dosáhnout 

takových hospodářských výsledků, jenž umožní jak samostatnou existenci společnosti, tak 

technický rozvoj s důrazem na plnění stále náročnějších požadavků odběratelů. Jinými slovy 

společnost musí být stále konkurence schopná. Ostravské komunikace mají za cíl působit na 

své zákazníky jako progresivní společnost, která svou existenci buduje na osobní 

odpovědnosti svých zaměstnanců za jakost, a to v celém portfoliu svých činností. Strategie 

společnosti se zaměřuje zejména na trvalou orientaci k zákazníkovi, na prohlubování 

technické zdatnosti a profesionality zaměstnanců a na kvalitu poskytovaných služeb. Pro 

realizaci strategie bude společnost uplatňovat zásady řízení dle požadavků mezinárodních 

norem ČSN EN ISO 9001:2001.  

 

Předmětem podnikání dle Obchodního rejstříku je: provádění staveb, jejich změn a 

odstraňování, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, silniční motorová doprava 

nákladní, silniční motorová doprava osobní, montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených 

elektrických zařízení, výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů, 

zámečnictví, opravy silničních vozidel, pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb, 

provoz parkovacích automatů, inženýrská, technická, plánovací a poradenská činnost v oblasti 

silniční dopravy, inženýrská činnost ve výstavbě, projektová činnost ve výstavbě, údržba 

veřejné zeleně, úklidové práce vnější – zimní a letní údržba komunikací, správa veřejného 

osvětlení, technická činnost v dopravě, reklamní činnost a marketing. [22] 

 

Hlavními činnostmi v souladu se statutem společnosti jsou: údržba a opravy silnic, mostů, 

dopravního značení, parkovacích automatů, světelné signalizace, údržba sítě kolektorů a jejich 

pronajímání uživatelům. Podnikatelská činnost pro ostatní odběratele zahrnuje stavební práce, 

instalace dopravního značení a prodej dopravních značek, instalace VO, reklamy na sloupech 

VO, výkony nákladní dopravy a stavebních mechanismů, projekční práce, inženýrská činnost, 

dopravní průzkum apod. 

 

Na území Statutárního města Ostravy je prostřednictvím společnosti OK, a. s. provozováno 

zařízení VO, které je majetkem města. Společnost OK, a. s. je smluvně vázána, podle 
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uzavřené smlouvy mandátní a smlouvy o dílo, povinností spravovat a provozovat VO 

v souladu s platnými ČSN, zákony a vyhláškami a obecně závaznými vyhláškami města. 

Investiční výstavbu ve VO zajišťuje odbor investiční MMO na základě každoročně 

schvalovaného rozpočtu zastupitelstva města. Řídící, koordinační a metodickou činnost 

v oboru VO provádí odbor dopravy MMO. Důležitou oblastí je zajištění bezporuchového 

provozu VO, tj. běžná a preventivní údržba v souladu s Generelem veřejného osvětlení 

Statutárního města Ostravy, dále pak správní činnost související s VO na území celého města. 

Organizace provádí plánování, organizaci, řízení a kontrolu údržby, oprav a investiční 

výstavby VO ve formě rekonstrukcí a novostaveb. Realizace údržby, oprav a investic bude 

prováděna smluvně dodavatelským způsobem. 

 

Jediným vlastníkem zařízeni VO je SMO, které vykonává nezastupitelné činnosti, zejména 

prostřednictvím odboru dopravy a odboru majetkového. Vede evidenci majetku, rozhoduje o 

tom, která místa a objekty budou městem osvětlována, a to především v období Vánoc, 

stanoví rozsah a koncepci údržby, přesně vymezuje a specifikuje rozhodovací pravomoci a 

kompetence delegované na pověřeného správce apod. Akciová společnost Ostravské 

komunikace je městem pověřena k výkonu správy zařízení VO a k manažerskému způsobu 

řízení činností na zařízení VO. Tento předmět podnikání byl doplněn do zakladatelské 

smlouvy OK, a. s. Stejně tak bylo nutné smluvní delegování vlastnických úkonů (uzavírání 

smluv na dodávky služeb a prací, dodávky elektrické energie apod.) ze skutečného vlastníka – 

objednatele (město Ostrava) na zhotovitele (OK, a. s.) a vytvoření závazných pravidel a 

podmínek pro vstřícný přístup dosavadních pověřených správců VO (městské obvody) při 

předávání evidence majetku a stávajících smluvních vztahů do nové Správy VO. 

 

Mimo běžného provozu a údržby VO musí vlastník a provozovatel řešit ještě jiné spojité 

problémy, které přináší umístění zařízení ve veřejném městském prostoru a jeho vlastní 

provedení, zejména pak umístění nosných konstrukcí jako jsou stožáry či výložníky. Je 

obvyklé reklamní využití stožárů VO, které je předmětem samostatné řízené činnosti 

Ostravských komunikací, a. s., kde bylo zřízeno oddělení – Reklama na VO. Co se týče 

vánočního osvětlení, tak je součástí soustavy VO. V Ostravě jsou prvky vánočního osvětlení 

plně v majetku městských obvodů, proto pořizování, mimo sezónní údržba, uskladnění a 

přeprava vánočních prvků je plně v režii městských obvodů. Náklady montáže a demontáže, 

připojení a odpojení vánočních prvků a provádění údržby ve stanovené době provozu plně 
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hradí městské obvody. Náklady za spotřebu elektrické energie vánočního osvětlení nese 

Statutární město Ostrava.  

 

 

2.6 Průzkum správy a provozu veřejného osvětlení v ostatních 

statutárních městech 

  

Statutární město je město, jehož správa je organizována podle základní městské vyhlášky 

nebo zemského zákona, přičemž se oba typy těchto právních norem označují jako statut 

města. V ČR je postavení statutárních měst upravováno zákonem o obcích5. V ČR je 24 

statutárních měst. Území těchto měst se zvláštním postavením se může členit na městské 

obvody nebo na městské části, které mají vlastní orgány samosprávy. Správu a provoz 

veřejného osvětlení je možno u těchto měst přenést do kompetencí jednotlivých městských 

obvodů nebo městských částí. Územně členěná statutární města řeší své vnitřní poměry ve 

věcech správy města obecně závaznou vyhláškou. 

 

Statutárními městy tedy jsou Brno, České Budějovice, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, 

Hradec Králové, Chomutov, Jihlava, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Liberec, Mladá 

Boleslav, Most, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Přerov, Teplice, Ústí nad 

Labem, Zlín a Praha, která se řídí zákonem o hlavním městě Praze, nikoliv zákonem o obcích. 

 

Pro zjištění situace, jak je správa a provoz veřejného osvětlení vykonávána v ostatních 

statutárních městech, byl proveden prostřednictvím emailu dotaz na příslušné magistráty 

statutárních měst. Dotazník se skládal ze tří otázek: 

1. Má Vaše statutární město městské obvody (městské části) s vlastními orgány 

samosprávy? 

2. Jak je zajišťována správa veřejného osvětlení? Centrálně nebo jiným způsobem? 

3. Kým je zajišťováno veřejné osvětlení? (Název firmy apod.). 

 

Výsledky tohoto průzkumu uvádí tab. 2.4. 

 

 

                                                 
5 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. 
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Tab. 2.4: Zajišťování provozu a správy VO v ostatních statutárních městech 

Statutární město Městské 
obvody 

Správa 
VO 

Zajišťování VO 

Brno Ano Centrálně Technické sítě Brno 
České Budějovice Ne X ELTODO-CITELUM, s. r. o. 
Děčín Ne X Technické služby Děčín, a. s. 
Frýdek-Místek Ne X Technické služby, a. s.  

Havířov Ne X 
Správa: pracovník odboru Městská hromadná 
doprava; Provoz: MORYS, s. r. o. 

Hradec Králové Ne X Technické služby města Hradec Králové 
Chomutov Ne X Technické služby města Chomutova 
Jihlava Ne X Nezjištěno 
Karlovy Vary Ne X Nezjištěno 
Karviná Ne X Technické služby Karviná 
Kladno Ne X Středočeské komunální služby, s. r. o. 
Liberec Ne X ELTODO-CITELUM, s. r. o. 
Mladá Boleslav Ne X Nezjištěno 
Most Ne X Technické služby města Mostu, a. s. 
Olomouc Ne X Technické služby města Olomouc, a. s. 
Opava Ano Centrálně Technické služby Opava, s. r. o. 
Pardubice Ano Centrálně Služby města Pardubic, a. s. 

Plzeň Ano Centrálně 
Správa: Správa veřejného statku města Plzně, 
úsek komunikací; Provoz: Osvětlení, s. r. o. 

Praha Ano Centrálně ELTODO-CITELUM, s. r. o. 
Přerov Ne X Technické služby města Přerov 
Teplice Ne X Nezjištěno 
Ústí nad Labem Ano Centrálně TS města Ústí nad Labem 
Zlín Ne X Nezjištěno 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z dvaceti tří dotazovaných statutárních měst, odpovědělo 18 na všechny tři otázky, 5 

statutárních měst neuvedlo firmu, která zajišťuje veřejné osvětlení. Z provedeného průzkumu 

vyplývá, že pouze 6 statutárních měst má městské obvody (s Ostravou 7, ale ta není v tabulce 

zařazena) a zbývající statutární města se na městské obvody či městské části s vlastními 

orgány samosprávy nedělí. Stěžejní města pro tento průzkum jsou tedy Brno, Opava, 

Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem. Bylo zjištěno, že správa veřejného osvětlení u 

těchto statutárních měst je vykonávána centrálně, prostřednictvím uzavřené smlouvy 

s příslušnými společnostmi. Zajímavostí je, že u města Plzně vykonává správu Správa 

veřejného statku města Plzně, úsek komunikací a provoz veřejného osvětlení je zajišťován 

společností Osvětlení, s. r. o.   
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Po srovnání s městem Ostravou lze konstatovat, že způsob správy veřejného osvětlení, tak jak 

bylo tomu v tomto městě, tedy veřejné osvětlení spravováno městskými obvody, je unikátní. 

Možná právě proto, že v České republice nemá tento způsob správy obdoby, tak lze usoudit, 

že se zřejmě nejedná o dobré řešení.  

 

Lze konstatovat, že správa, provoz a údržba veřejně prospěšného zařízení s celoměstským 

rozsahem v podmínkách rozdělení do samostatné působnosti městských obvodů je 

nevýhodná. Navíc tato forma, jak ukazuje průzkum, nemá v České republice obdoby. Jedná se 

o zařízení, které kromě ostatních důležitějších funkcí přispívá i k celkovému vzhledu města. 

Viditelné rozdíly v místním přístupu k tomuto zařízení byly pro běžného občana a 

návštěvníka města nepochopitelné. Tento stav měl v souhrnu 23 různých správců zařízení VO 

a 17 firem provádějících údržbu 33 078 světelných míst, z nichž ale 4 největší dohromady 

udržovaly téměř ¾ zařízení VO města. Nejednotnost a nekoncepčnost provádění údržby, 

nemluvě o řízení byla zjevná. Opomíjením systematické preventivní údržby zařízení VO 

rychle stárlo, následně vyžadovalo zvýšené investiční prostředky věnované rekonstrukci. 

Problémem bylo, že nebylo možné zpracovat řešení úlohy náplně a funkčnosti databázového 

souboru údajů veřejného osvětlení v souvislosti s ukládáním dat do technické mapy města, 

protože nebylo možné zpracovat jednu úlohu pro 23 různých názorů, různých kritérií 

důležitosti a různého zájmu o její další využití. 
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3 Optimalizace provozu a správy veřejného osvětlení 

 

V této závěrečné kapitole bude hodnocena správa a provoz veřejného osvětlení v působnosti 

městských obvodů, a to z hlediska ekonomického. Budou vyčísleny náklady na údržbu 

veřejného osvětlení, náklady na elektrickou energii a zároveň komparace těchto nákladů 

města Ostravy s vybranými statutárními městy. Bude následovat ekonomické vyhodnocení 

převodu správy veřejného osvětlení na Ostravské komunikace, a. s., kde porovnáním 

jednotlivých způsobů správy, tedy veřejné osvětlení v působnosti městských obvodů versus 

jednotná správa a provoz veřejného osvětlení na úrovni celého města, dojdeme 

k optimálnějšímu řešení způsobu správy veřejného osvětlení. Provedením komparace 

jednotlivých podob správy veřejného osvětlení bude navrženo doporučení pro další léta. 

 

 

3.1 Ekonomické hodnocení správy a provozu veřejného osvětlení 

v působnosti městských obvodů 

 

Tato kapitola podrobněji rozebere správu a provoz VO v období let 1992 – 1996, tedy 

v období, kdy bylo VO v působnosti jednotlivých městských obvodů.  

 

Z předchozí kapitoly je znám problém nedostatečně vedené dokumentace a evidence majetku, 

která byla zajišťována neprofesionálním přístupem. Nyní bude tento problém nastíněn 

podrobněji v rovině účetní hodnoty VO, a to pro rok 1995. Hodnoty byly získány dotazy na 

jednotlivých obvodních úřadech, avšak výslednou částku lze hodnotit pouze z hlediska 

matematické správnosti provedeného součtu, neboť jen velmi málo uvedených čísel lze brát 

opravdu jako seriózní údaj (např. Ostrava – Jih, Poruba, Vítkovice, Moravská Ostrava a 

Přívoz, kde byly při dělení města do obvodů shromážděny veškeré údaje celé původní 

městské části). [10] 

 

Jak ukazuje tab. 3.1., tak nově vzniklé radnice, převážně malých městských obvodů, uvádějí 

vyloženě nereálná čísla (např. Svinov uvádí 310,64 Kč na jedno světelné místo). Příčinou 

může být účetní nepředání zařízení veřejného osvětlení z bývalých Technických služeb nebo 

zaúčtování jen některých z předaných částí VO, či chybějící zaúčtování nových staveb VO. 
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Tab. 3.1: Přehled vedení majetku VO – účetní hodnota zařízení v roce 1995 

Městský obvod Účetní hodnota VO 
v Kč/rok 

Počet SM Průměr na SM 
v Kč/rok 

Moravská Ostrava a Přívoz 33 857 610,00 5 153   6 570,47 
Mariánské hory a Hulváky 16 705 873,00 1 084 15 411,32 
Petřkovice   1 987 964,30    379   5 245,29 
Lhotka    *446 000,00    137   3 255,47 
Hošťálkovice      634 000,00    170   3 729,41 
Nová Ves   3 521 188,00    300 11 737,29 
Slezská Ostrava 17 012 364,60 5 200   3 271,61 
Radvanice a Bartovice   **13 967 041,77 1 720   8 120,37 
Michálkovice  1 632 369,00    542   3 011,75 
Ostrava – Jih       59 489 853,49 7 326   8 120,37 
Stará Bělá      356 050,00    270   1 318,70 
Nová Bělá   1 390 971,00    265   5 248,95 
Proskovice      430 000,00    125   3 440,00 
Vítkovice   7 548 958,00 1 383   5 458,39 
Hrabová   2 229 571,00    795   2 804,49 
Svinov      390 788,00 1 258      310,64 
Krásné Pole      543 309,30    242   2 253,34 
Polanka   1 238 150,40    490   2 526,84 
Třebovice      625 570,00    453   1 380,95 
Martinov        80 997,00    135      599,98 
Pustkovec **605 247,59     185  3 271,61 
Plesná    881 395,00     173  5 094,77 
Poruba 50 994 896,00   4 359 11 698,76 
Celkem     216 572 167,45 32 144   6 737,56 
* finanční náklad celkové rekonstrukce VO dle plánu a čerpání investic MMO 

** odhady podle charakteru sítě VO (např. převaha venkovního vedení), podle objemů známých investic 

Zdroj: [10], vlastní zpracování 

 

I přes všechna účetní vyčíslení, ať už seriózní nebo ne, chyba spočívá v tom, že majetek VO 

je veden v pořizovacích cenách a tak, zatímco dnes výstavba nového zařízení VO v přepočtu 

na jedno světelné místo stojí zhruba 50 000 Kč a více, je průměrná hodnota jednoho 

světelného místa v Ostravě podle inventárních údajů vyjádřena částkou 6 737,56 Kč, proto 

z největších slabin tohoto stavu řízení a správy VO je účetní evidence. Z pohledu prosté 

reprodukce zařízení, kdy je zařízení odepisováno a odpisy slouží k obnově svěřeného 

majetku, by musela být účetní hodnota zařízení VO výrazně vyšší. 
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3.1.1 Náklady na údržbu veřejného osvětlení 

 

Údržba se má provádět s maximální odpovědností a kvalitou, protože právě ona nejvíce 

rozhoduje o délce doby bezproblémového provozu zařízení veřejného osvětlení. Kvalitní plán 

údržby a jeho důsledné naplňování garantuje, kromě prodloužení životnosti zařízení VO, 

postupné snižování nákladů údržby tím, že se výrazně sníží chaotické výjezdy na jednotlivé 

poruchy, sníží se noční zásahy vyvolané poruchami v stožárových rozvodnicích, impulsních 

propojeních apod. Mezi nejdražší údržbu patří vynucený jednotlivý výjezd na různě od sebe 

vzdálená jednotlivá světelná místa.  

 

V tab. 3.2 jsou uvedeny náklady údržby VO v jednotlivých letech, tj. od roku 1992 do roku 

1996 pro město Ostrava. Tyto náklady jsou propočteny na jedno světelné místo a dále je tento 

náklad propočten na světelné místo a měsíc, kde mnohem více vynikly nereálně nízké náklady 

na údržbu VO. Z této tabulky tedy vyplývá, že v roce 1992 město Ostrava zaplatilo na jedno 

světelné místo za měsíc pouhých 44,28 Kč a za 4 roky se tyto náklady navýšily o 25,72 Kč. 

 

Tab. 3.2: Náklady na údržbu VO v letech 1992 – 1996 pro město Ostrava 

Město Rok SM Náklady na údržbu v 
tis. Kč/rok 

Průměrná údržba 
v Kč/SM/rok 

Průměr údržby 
v Kč/SM/měsíc 

1992 31 666 16 826 531,36 44,28 
1993 31 666 23 773 750,74 62,56 
1994 31 547 24 640 781,06 65,09 
1995 32 144 26 627 828,37 69,03 

Ostrava 

1996 33 078 27 785 839,98 70,00 
Zdroj: [10], [19], vlastní zpracování 

 

Náklady na údržbu VO v jednotlivých městských obvodech uvádí příloha č. 5, ze které lze 

dokumentovat skutečnost, že se projevuje výrazná nevyrovnanost vynakládaných prostředků 

na údržbu VO. U menších obvodů se může zdát, že jsou průměrné náklady údržby na jedno 

světelné místo nižší, v porovnání s velkými městskými obvody, ale údaje jsou zkresleny 

neprováděním všech potřebných úkonů na úkor budoucnosti, omezení údržby na pouhé 

výměny zdrojů, a to ještě jen v zájmových místech, zatímco celé okrajové úseky zůstávají 

vypnuty. Překvapující jsou velmi nízké náklady např. v městském obvodu Nová Bělá, jejíž 

průměrný náklad na jedno světelné místo za měsíc činí 2,83 Kč. Tato malá částka může 

svědčit o omezení údržby VO na pouhou výměnu zdroje vynucenou spíše stížností občana. 
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3.1.2 Komparace nákladů na údržbu veřejného osvětlení s jinými městy 

 

Náklady na zajištění údržby veřejného osvětlení tvoří podstatnou část provozních nákladů, 

která má rozhodující vliv na provozuschopnost a technický stav zařízení veřejného osvětlení. 

Měřítko pro optimální výši těchto nákladů v současné době není a tomu také odpovídá, že 

náklady na údržbu VO různých měst jsou v rámci republiky mnohdy hodně odlišné.  

 

Graf 3.1 ukazuje srovnání nákladů údržby města Ostravy v porovnání s většími městy České 

republiky (Praha, Hradec Králové, Liberec, Plzeň a Brno), a to v roce 1995. Pomocí váženého 

aritmetického průměru, tedy jako suma nákladů na údržbu za tato města (200 050 000 Kč) 

dělená počtem světelných míst (202 101 ks), získáme průměrné náklady na údržbu, které tedy 

činí 989,85 Kč/SM. Když porovnáme průměr s městem Ostravou, kde náklady na údržbu 

v roce 1995 činí 828,37 Kč/SM, zjistíme, že Ostrava dosahuje zhruba 83,68% meziměstského 

průměru. 

 

Graf 3.1: Náklady na údržbu veřejného osvětlení v roce 1995 
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3.1.3 Náklady na elektrickou energii veřejného osvětlení  

 

Veřejné osvětlení je napájeno z distribuční sítě, jejíž napětí může být proměnlivé v čase i 

prostoru. Časovou proměnlivostí se rozumí zvýšení napěťové hladiny v nočních hodinách, 
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kdy je síť odlehčena a naopak snížení napěťové hladiny během ranních, popřípadě pozdních 

odpoledních energetických špiček, kdy je osvětlovací soustava již v provozu. Prostorovou 

proměnlivostí se rozumí trvalé přepětí v případě napájení VO v blízkosti transformátoru a 

trvalé podpětí v případě velké vzdálenosti bodu napájení VO od distribučního transformátoru. 

Je známo, že velikost napětí má vliv na příkon osvětlovací soustavy a tím i na velikost 

spotřebované elektrické energie. Velikost napětí ovlivňuje rovněž dobu života světelného 

zdroje.  

 

Osvětlovací soustava může být provozována ve dvojím režimu. Je to režim regulace 

(stabilizace) napětí na dohodnutou, zpravidla jmenovitou hodnotu a režim stmívání, který 

umožňují normy ČSN 360410 a ČSN 36011 při výrazném sníženém provozu, a to je prakticky 

každý den mezi 23.00 a 05.00 hodinou s tím, že musí být dodržen limit napětí, který nesmí 

být menší než 180 V. Oba režimy trvají zhruba 2 000 hodin ročně. Režim regulace napětí šetří 

život světelných zdrojů, zmenšuje náklady na údržbu související s výměnou světelných zdrojů 

a v případě trvalého přepětí v napájecí síti přináší úspory elektrické energie ve výši asi 20 %. 

Režim stmívání přináší výrazné úspory elektrické energie, a to ve výši až 40 %. Jelikož oba 

režimy trvají časově po stejnou dobu, lze předpokládat, že úspory elektrické energie mohou 

být až 30 %.  

 

Roční náklady na elektrickou energii a zároveň průměrné náklady elektřiny na jedno světelné 

místo nám ukazuje tab. 3.3.  Při porovnání údajů s údaji v tab. 3.2 zjistíme, že náklady na 

údržbu veřejného osvětlení v letech 1992 – 1996 činily 119 651 000 Kč, zatímco náklady na 

elektrickou energii v tom stejném období jsou o 19 265 000 Kč větší. Platí zde „vyrovnanost“ 

v podobě – co obvod zdánlivě ušetřil na údržbě, vzápětí odevzdá ve zvýšených nákladech 

vlastního provozu osvětlení. 

 

Tab. 3.3: Náklady na elektrickou energii VO v letech 1992 – 1996 pro město Ostrava 

Město Rok SM 
Náklady na energii v 

tis. Kč/rok 
Průměrná elektřina 

v Kč/SM/rok 

1992 31 666 25 732 812,61 

1993 31 666 28 969 914,83 
1994 31 547 29 560 937,01 

1995 32 144 27 297 849,21 

Ostrava 

1996 33 078 27 358 827,08 
Zdroj: [10], [19], vlastní zpracování 
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Konkrétní údaje nákladů na elektrickou energii pro jednotlivé obvody uvádí opět příloha č. 5, 

která potvrzuje již výše zmíněnou „vyrovnanost“, že obvody, které vykazovaly nízké náklady 

na údržbu veřejného osvětlení, se nyní projevují vysokými náklady na elektrickou energii. 

Důvodem může být svícení v obvodech zastaralými svítidly, které jsou energeticky náročné. 

 

 

3.1.4 Komparace nákladů na elektrickou energii s jinými městy 

 

Stejným způsobem jako u nákladu na údržbu veřejného osvětlení jsou vypočteny průměrné 

náklady na elektrickou energii, tedy jako suma nákladů na elektrickou energii za vybraná 

města (Praha, Hradec Králové, Liberec, Plzeň a Brno) v roce 1995, které činí 139 225 000 Kč, 

dělená počtem světelných míst (202 101 ks), se rovná 688,89 Kč/SM. Při porovnání tohoto 

průměru s průměrem města Ostravy, kde náklady na elektrickou energii činí průměrně na 

jedno světelné místo 849,21 Kč/SM, zjistíme, že Ostrava přesahuje tento meziměstský průměr 

o 23,27 %. Srovnáme-li graf 3.2 s grafem 3.1, tak vidíme tu skutečnost, že zatímco průměr 

nákladů údržby „kazila“ Praha směrem nahoru, neboť měla vysoké náklady na racionalizaci 

soustavy, v grafu nákladů elektrické energie je zřejmé, že průměr spotřeby naopak Praha 

vylepšuje. Je to naprosto logický důsledek toho, že investice do zařízení na straně jedné 

přináší na straně druhé úsporný efekt. Lze tedy říci, že při správném provozu a péči o zařízení 

VO by musely být všechny sloupce grafu přibližně ve stejné výši, protože v současné době 

jsou technické podmínky pro všechny stejné. 

 

Graf 3.2: Náklady na elektrickou energii za rok 1995 
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3.1.5 Hodnocení nákladů na údržbu a provoz ve vybraných městských obvodech 

 

Při hodnocení nákladů na údržbu a provoz veřejného osvětlení bude stěžejní celkový počet 

světelných míst v jednotlivých městských obvodech, součty průměrných nákladů na údržbu 

veřejného osvětlení a součty průměrných nákladů na elektrickou energii v jednotlivých 

obvodech za období 1992 až 1996. Hodnocení každého městského obvodu zvlášť by bylo 

zbytečně obsáhlé a méně přehledné, proto je pozornost věnována nejzajímavějším 

skutečnostem, které jsou zachyceny v tab. 3.4. 

 

Tab. 3.4: Průměrné náklady na provoz a údržbu veřejného osvětlení 

Městský obvod SM Průměrné náklady na 
údržbu v Kč 

Průměrné náklady 
na elektřinu v Kč 

Moravská Ostrava a Přívoz 25 165 4 419,06 5 104,19 
Slezská Ostrava 25 682 3 225,69 4 026,05 
Ostrava - Jih 36 638 4 675,07 4 121,24 
Poruba 22 223 4 979,61 4 906,61 
Nová Bělá   1 325    554,72 2 056,60 
Vítkovice   1 383 2 425,89 6 260,30 
Stará Bělá   1 328 2 017,39 4 447,47 
Pustkovec      935 1 389,47 5 170,34 
Mariánské Hory a Hulváky   6 036 5 178,83 4 649,91 
Petřkovice   1 865 2 603,31 5 380,25 
Lhotka      685 1 291,97 4 072,99 
Hošťálkovice     835    908,38 5 652,23 
Nová Ves   1 552 1 232,09 2 979,80 
Proskovice      577 1 673,17 6 583,71 
Michálkovice   2 720 4 083,61 4 958,79 
Radvanice a Bartovice   8 306 2 924,96 3 222,96 
Krásné Pole   1 176 2 726,89 3 179,56 
Martinov      638 1 308,61 3 441,00 
Polanka   2 450 1 010,20 3 297,96 
Hrabová   3 975    705,66 1 948,43 
Svinov   6 274 1 978,25 4 142,75 
Třebovice   2 282 1 610,01 1 739,20 
Plesná      519 1 011,56 2 092,49 

Zdroj: [10], [19], vlastní zpracování 

 

Z tab. 3.4 je patrné, že městský obvod Ostrava – Jih má za sledované období 1992 – 1996 

největší počet světelných míst (viz příloha č. 6). I přes tento velký počet světelných míst, 



 46 

nevynakládá tento obvod největší průměrné náklady na údržbu veřejného osvětlení. Největší 

průměrné náklady na údržbu (viz příloha č. 7), za sledované období, vynakládá městský 

obvod Mariánské Hory a Hulváky, který má o 83,53 % méně světelných míst. Ani průměrné 

náklady na elektrickou energii (viz příloha č. 8) nejsou příliš nízké, což může být zapříčiněno 

zastaralými svítidly, které mají vysoký příkon. V porovnání s meziměstským průměrem 

elektrické energie, který v roce 1995 činil 688,89 Kč/SM zjistíme, že tento obvod (Mariánské 

Hory a Hulváky) přesahuje tento průměr nákladů na elektrickou energii o 57,08 %, což je 

opravdu hodně.  

 

Za povšimnutí také stojí obvod Nová Bělá, který má nejnižší průměrné náklady na údržbu, 

pouhých 554,72 Kč na 1 325 světelných míst, což působí nevěrohodně. Ve srovnání 

s obvodem Stará Bělá, který má zhruba stejný počet světelných míst, a to 1 328, či-li rozdíl 

jsou pouhá tři světelná místa, tak jsou průměrné náklady na údržbu VO o 1 462,66 Kč větší a 

průměrné náklady na elektrickou energii o 2 390,87 Kč větší, což se jeví jako více 

pravděpodobné. Z tohoto srovnání musíme mít zřejmě na mysli, již výše zmíněnou 

skutečnost, že některá vykazovaná čísla jsou mimo rozumnou toleranci. 

 

 

3.2 Ekonomické hodnocení převodu správy veřejného osvětlení  

 

Při ekonomickém hodnocení převodu správy veřejného osvětlení z městských obvodů na 

Ostravské komunikace, a. s. je třeba rozlišovat provozní náklady a investiční náklady staveb 

veřejného osvětlení. 

 

 

3.2.1 Provozní náklady 

 

Provozní náklady zařízení VO jsou všechny náklady vynaložené na výkon správy VO, včetně 

zajištění nepřetržitého poruchového dispečinku a zásahové poruchové služby, na úhradu 

spotřebované elektrické energie, na zajištění údržby, na zabezpečení periodických revizí, 

provozních technických dokumentací, na zpracování a aktualizaci pasportu VO.  
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Náklady (dále jen N) na provedení údržby zahrnují úkony pro zajištění základních činností 

v oblasti veřejného osvětlení. Jedná se zejména o tyto: 

� Správa VO – vede technickou evidenci VO, mapovou a datovou pasportizaci VO, 

eviduje náklady na spotřebu elektrické energie, jedná s provozovatelem distribuční 

soustavy, kontroluje stavby apod.  

� Pohotovost – poruchová služba reaguje v případě celoplošných výpadků VO, při 

havarijním stavu, který ohrožuje život a zdraví občanů nebo okolního majetku.  

� Běžná údržba (dále jen BÚ) – zahrnuje všechny nezbytné úkony k zajištění plynulého 

provozu zařízení VO, prováděné podle platných předpisů a kalendáře provozních 

hodin VO, zejména udržování soustavy VO v pravidelném provozu. 

� Udržovací práce nad rámec běžné údržby – operativní preventivní údržba – mezi 

činnosti patří především provádění technických prohlídek stožárů, výměny prvků 

(rozvaděče, svítidla, patice, dvířka), opravují se kabelové rozvody a odstraňují se 

závady zjištěné při revizi zařízení. 

� Škody VO – činnost se týká škod vzniklých dopravním provozem, vandalismem, 

krádežemi, vlivem přírodních živlů a katastrof.  

� Revize VO – pravidelné revize jsou prováděny v souladu s ČSN 33 1500 ve 

stanovených lhůtách (4 roky). Roční objem se pohybuje v průměru mezi 8 000 až 

9 000 ks světelných míst. 

 

Celkový přehled provozních nákladů vynaložených SMO za sledované období let 1992 až 

2007 v členění na náklady za elektrickou energii a náklady výkonu správy a údržby je uveden 

v tab. 3.5. Z této tabulky je patrné, že v období 1993 až 1996 jsou celkové náklady na jedno 

světelné místo téměř konstantní. Menší pokles nastal v roce 1997. V roce 1998, kdy probíhala 

realizace převedení správy VO, provozní náklady vzrostly až o 20,41 % oproti roku 1992. 

Největší nárůst je zaznamenán v roce 2001, kdy došlo k navýšení nákladů na údržbu. Oproti 

předcházejícímu roku (rok 2000) došlo k navýšení o 7,88 % a ve srovnání s rokem 1992 

dokonce k navýšení o 150,52 %. V roce 2002 došlo k zvýšení položky údržby VO doplněním 

dosavadní částky na běžnou údržbu o novou částku určenou na účelové opravy – preventivní 

údržbu (dále jen PÚ). Tímto navýšením došlo k snížení rozdílu mezi objektivní potřebou a 

skutečností. V období, kdy byly tyto částky neúměrně nízké, se to projevilo na zhoršování 

technického stavu zařízení VO. Za posledních šest let, díky navýšení prostředků na údržbu, se 

technický stav zařízení VO postupně zlepšuje. Od května 2004 se promítá do ceny nárůst 

DPH o 14 %, v následujících letech pak vyšší cenová relace používaných komponentů pro 
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VO (např. oprava VO v památkových zónách) a zvyšující se počet havarijních stavů 

z nedostatku realizace rekonstrukcí VO (prohlídky a obnova snesených stožárů). 

 

Tab. 3.5: Přehled provozních nákladů za období 1992 - 2007 

Roční náklady Průměr na 1 SM za rok 

z toho z toho 

SM  energie BÚ PÚ celkové N energie údržba celkové N 
Rok 

ks tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Kč/SM/rok Kč/SM/rok Kč/SM/rok 

1992 31 666 25 732 16 826  42 558 812,61 531,36 1 343,97 

1993 31 666 28 969 23 773  52 742 914,83 750,74 1 665,57 

1994 31 547 29 560 24 640  54 200 937,01 781,06 1 718,07 

1995 32 144 27 297 26 627  53 924 849,21 828,37 1 677,58 

1996 33 078 27 358 27 785  55 143 827,08 839,98 1 667,06 

1997 33 078 26 005 24 941  50 946 786,17 754,01 1 540,18 

1998 33 078 27 739 25 789  53 528 838,59 779,64 1 618,24 

1999 33 755 29 646 37 233  66 879 878,27  1 103,04 1 981,31 

2000 33 755 29 646 39 073  68 719 878,27  1 157,55 2 035,82 

2001 33 852 33 600 42 153  75 753 992,56  1 245,21 2 237,77 

2002 33 852 29 772 33 633 27 400 90 805 879,48 993,53 1 873,01 

2003 35 059 29 072 33 629 27 000 89 701 829,23 959,21 1 788,44 

2004 35 704 29 000 32 400 23 000 84 400 812,23 907,46 1 719,70 

2005 35 634 33 800 34 185 28 758 96 743 948,53 959,34 1 907,87 

2006 36 311 35 000 34 600 27 400 97 000 963,90 952,88 1 916,77 

*2007 36 311 41 000 35 900 37 500  114 400  1 129,13 988,68 2 117,82 
* výhled 

Zdroj: [11], [13], vlastní zpracování 

 

Přehled vynaložených finančních prostředků na plošnou preventivní údržbu VO z účelových 

oprav a údržby rozpočtu SMO v letech 2002 až 2007 zachycuje graf 3.3, ze kterého je patrný 

nárůst finančních prostředků po roce 2004. Tento nárůst finančních prostředků je způsoben 

jednak zvýšením daně z přidané hodnoty o 14 %, ale zejména pak realizací oprav veřejného 

osvětlení na cizích podpěrách (ČEZ a Dopravní podnik Ostrava). Takto ošetřené VO nemusí 

být zařazováno do požadavků na realizaci rekonstrukce VO, tím se uvolněné investiční 

prostředky mohou zaměřovat hlavně na rekonstrukce VO soustav s vlastními ocelovými 

stožáry VO v majetku SMO. 
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Graf 3.3: Přehled vynaložených finančních prostředků na preventivní údržbu 
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Co se týká nákladů na spotřebovanou elektrickou energii, tak jsou opět přehledně uvedeny 

v tab. 3.5. V případě VO se jedná o pravidelný odběr podle každoročně stejného spínacího 

kalendáře (roční objem provozních hodin je cca 4 250 hodin). Meziroční změny počtu 

světelných míst nejsou výrazné a většina území je již z hlediska osazení optimálních 

světelných zdrojů stabilizovaná, lze tedy poměrně dobře, s přihlédnutím k aktuálnímu 

cenovému vývoji distributora elektrické energie, plánovat nezbytné náklady na každý další 

rok.  

 

V roce 2004 se promítá do ceny za elektrickou energii snížení DPH o 3 %. Od 1. července 

2001 do konce roku 2004 se cena za elektrickou energii skládá z ceny za kWh a měsíční 

platbu za hodnotu jističe. Od roku 2005 se OK, a. s. staly oprávněným zákazníkem, cena za 

elektrickou energii se tedy skládá z regulovaných plateb za distribuci a platby za silovou 

elektřinu. Obě součásti mají položky jak za výši odběru, tak v podobě měsíčního paušálu. 

Tato paušální část je přepočtená jako průměr na 1 KWh v rámci celé Ostravy (viz tab. 3.6).  

 

Tab. 3.6: Vývoj ceny za kWH v letech 2002 – 2007 

Rok Cena včetně DPH v Kč Rok Cena včetně DPH v Kč 
2002 1,50 2005 1,61 
2003 1,43 2006 1,71 
2004 1,48 2007 1,95 

Zdroj: [13], vlastní zpracování 
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Při srovnání jednotlivých způsobů správy podle výše nákladů, pro které je důležitá struktura 

výdajů na veřejné osvětlení a průběh výše jednotlivých položek nákladů, zjistíme, že v letech 

1992 až 1997, kdy veřejné osvětlení bylo ve správě městských obvodů, jsou náklady na 

elektrickou energii vyšší oproti nákladům na údržbu. Zlomem se staly povodně a následný 

převod správy na Ostravské komunikace, a. s., kdy začaly být náklady na údržbu větší než 

náklady na elektrickou energii. Z těchto skutečností vyplývá, že si správa VO městskými 

obvody nevedla příliš dobře.  

 

 

3.2.2 Investiční náklady staveb veřejného osvětlení 

 

Náklady na přímé investice do zařízení VO vynakládané MMO (rekonstrukce VO) a investice 

vynakládané úřady městských obvodů (dále jen ÚMOb) (zpravidla nové soustavy, doplňování 

chybějících úseků osvětlení), jsou patrné z tab. 3.7. Mimo tyto přímé investice jsou ještě 

investice výstavby nových soustav VO nevyčíslené, protože jsou součástí velkých dopravních 

staveb, kde je přeložka nebo výstavba VO jen jedním dílčím objektem celé stavby a 

samostatně se již nevykazuje.  

 

Tab. 3.7: Přehled nákladů investic veřejného osvětlení 

Financováno z rozpočtu 
Rok 

MMO v tis. K č/rok ÚMOb v tis. Kč/rok 
Celkem investice VO v tis. 

Kč/rok 

1992   9 047       0   9 047 
1993 21 996 1 396 23 392 
1994 26 151 2 694 28 845 
1995 30 135 4 728 34 863 
1996 33 452 2 630 36 082 
1997 30 849 1 802 32 651 
1998 14 086 1 659 15 745 
1999 21 334       0 21 334 
2000 26 264       0 26 264 
2001 32 661 8 976 41 637 
2002 31 101 4 391 35 492 
2003 33 169 5 058 38 227 
2004 27 111 9 738 36 849 
2005 38 653 7 874 46 527 

Zdroj: [11], [19], vlastní zpracování 
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Z přehledu je zřejmý nedostatečný růst investic do veřejného osvětlení. Finanční prostředky 

ve výši 132 229 000 Kč za období 1992 – 1996 do rekonstrukcí zařízení veřejného osvětlení 

jsou nedostatečné. Zásadní propad byl po povodních v roce 1997. Návrh a schválení rozpočtu 

je vždy nejvíce ovlivněno skutečností roku předchozího, proto se velmi pomalu navyšovala 

částka na investice (rekonstrukce VO), a to bez ohledu na známé skutečnosti o prohlubování 

zanedbanosti a nárůstu počtu světelných míst za hranicí životností. 

 

Investiční prostředky vložené do rekonstrukcí, obnov a rozšíření VO SMO v letech 2001 až 

2005 odborem investičním a městskými obvody byly ve výši 198 732 000 Kč, z toho do 

rekonstrukcí zařízení VO z účtu odboru investičního magistrátu za léta 2001 – 2005 bylo 

162 695 000 Kč. Roční průměr 32 539 000 Kč investičního účtu odboru investičního 

magistrátu představuje méně než polovinu požadovaného finančního krytí rekonstrukcí VO. 

Nebyl splněn bod č. 1 Generelu VO SMO, který byl schválen radou města, že: „Každoročně 

zajišťovat finanční krytí potřebných rekonstrukcí v minimálním rozsahu 1120 ks světelných 

míst ročně, tj. 1/30 celkového rozsahu zařízení VO na území města“. [11] Vlivem 

nedostatečného objemu rekonstrukcí VO došlo k dalšímu zvýšení počtu provozovaných 

světelných míst za hranicí životnosti.  

 

Rozpočty byly koncipovány, jakoby životnost zařízení VO byla minimálně 50 a více let. 

Životnost byla vždy 25 let (nyní u bezpaticových stožárů 30 let). Je tedy zřejmé, že 

v nejbližších 10 letech bude nutno rekonstruovat výrazně větší počet světelných míst než je 

jedna třetina, protože podstatně větší počet světelných míst se již dostal za hranici životnosti. 

Vynakládané finanční objemy na rekonstrukce VO v letech 1992 – 2005 jsou, vzhledem ke 

skutečné objektivní potřebě, nedostačující. Tento rozsah prostředků nezajišťuje dostatečnou 

obnovu zařízení VO a v dalších letech je třeba počítat s vyššími investičními náklady oproti 

předcházejícímu období.  

 

 

3.2.3 Vývoj investic veřejného osvětlení do roku 2010  

 

Velkým problémem investic VO je to, že ač je nejvhodnější dobou pro zahájení staveb VO 

časné jaro, zahajují se v té době teprve požadovaná výběrová řízení. Je třeba pokračovat 

v započatém projektovém předstihu plánovaných staveb VO, na přelomu roku připravovat a 

vyhlašovat veřejné soutěže a s příchodem slušného počasí zahajovat stavby. Zatímní 
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opakovaná situace, kdy je potřeba neúměrně dlouhé doby od přípravy a vypsání výběrového 

řízení až po podpis smlouvy o dílo, a to ještě v době podpisu smlouvy není vyřízené stavební 

povolení, protože zadání stavby inženýrské organizace nemá potřebný předstih a stavby se 

proto zahajují  na podzim ne-li s prvním sněhem, je předmětem pravidelné kritiky zástupců 

městských částí, dodavatelů staveb a trpí tím samozřejmě zařízení samo. Definitivní terénní 

úpravy se pak mohou dokončovat až na jaře příštího roku, což zase přináší problémy údržbě 

zeleně, zimní údržbě, čištění a vzhledu města celkově. 

 

Ostrava se nachází v etapě, kdy ve velkém rozsahu stárne VO velkých sídlištních celků 

budovaných v létech 1965 – 1980, tedy v období intenzivní výstavby sídlišť, včetně 

komunikací. Stáří zařízení a potřeby rekonstrukcí konkrétněji specifikuje „Strategie postupu 

rekonstrukcí veřejného osvětlení ucelených částí města Ostravy“ [18] z roku 2003. Investiční 

odbor vychází ze strategie při návrhu staveb do plánu rekonstrukcí na každý další rok s tím, že 

nejprve uvádí stavby, které se nedostaly do rozpočtu předchozího nebo předchozích let. Tím 

se může stát, že z aktuálního seznamu staveb pro daný rok se do plánu tyto stavby 

nedostanou, protože je nutné především zrealizovat stavby zpožděné, které se nevešly do 

předchozích rozpočtů. Prohlubující se stáří zařízení veřejného osvětlení je zaviněno 

každoročně nedostatečnými finančními prostředky v rozpočtu investic VO.  

 

Při už prodloužené životnosti zařízení VO na 30 let by bylo nezbytně nutné (ovšem za 

podmínky, že je přesně rovnoměrně rozložené stáří zařízení VO) ročně rekonstruovat 1 190 ks 

světelných míst. K tomu by muselo být v rozpočtu na rekonstrukce VO cca 65 mil. Kč. 

Protože však vlivem nedostatečného objemu rekonstrukcí VO v předcházejících letech a 

nárazově velkému množství světelných míst, které dožijí v nejbližších letech, dochází 

k dalšímu zvýšení počtu provozovaných světelných míst na hranici nebo i za hranicí 

životnosti, k většímu výskytu havarijních stavů, stojí před majitelem (SMO) nezvratná 

skutečnost, že v období do roku 2010 bude nutné ještě posílit investiční položku VO rozpočtu 

města tak, aby bylo havarijní zařízení VO a VO za hranicí životnosti zrekonstruováno.  

 

Podle propočtu v Generelu [11] bude třeba nejméně 130 mil. Kč ročně, které bude město 

muset v nejbližších 5 – 8 letech vložit na jeho obnovu. Pokud nebude v příštích 5 letech 

schválena výše uvedená částka v rozpočtu investic kapitoly VO lze očekávat nárůst počtu 

světelných míst za hranicí životnosti a tím vyvolaného zvýšení havarijních stavů, kdy je již 
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nutno toto zařízení odstranit bez náhrady. Odstranění úseků VO vede k snížení bezpečnosti, 

což vyvolává nespokojenost občanů a nárůst stížností.  

 

 

3.2.4 Porovnání potřeby a skutečnosti investic veřejného osvětlení za období 1997 až 

2006 

 

Zjištěnou chybou pro sestavování plánů investičních akcí na VO je to, že nejsou na jednom 

místě soustředěny podklady o přesné době realizací zařízení VO z celého města. Při 

navrhování částí VO do rekonstrukcí se těžko prokazuje skutečný rok pořízení (jedno 

z nejdůležitějších kritérií) a často se stáří dohaduje s „pamětníky“ původních staveb. Je proto 

nezbytně nutné zavést do databáze technické mapy města ke každému prvku VO inventární 

číslo s rokem pořízení. Při odstranění této překážky by bylo možná snazší stanovit 

optimálnější potřebu na vynaložení prostředků z rozpočtu města, protože jak ukazuje graf 3.4, 

tak je zřejmé, že potřeba rekonstrukcí VO nebyla po celé sledované období vedením města 

akceptována.  

 

Graf 3.4: Porovnání skutečnosti a potřeby investic veřejného osvětlení v tis. Kč 
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Po roce 1997, určitě také vlivem odstraňování povodňových škod, došlo k výraznému snížení 

investic veřejného osvětlení. Výsledkem je další prohloubení nepříznivé situace ve stáří 

provozovaného zařízení, nárůst počtu stožárů v havarijním stavu, které musí být odstraněny 

bez náhrady, protože z provozních prostředků nelze financovat novou výstavbu soustav VO. 
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Navržená částka v rozpočtu města na rok 1998 ve výši 15 745 000 Kč byla nedostatečná a její 

výše nebyla v souladu s usnesením Rady města Ostravy č. 2405/66 ze dne 21. září 1993, 

garantujícím každoroční pokrytí nákladů rekonstrukce celkového počtu 1267 ks světelných 

míst. Při porovnání potřeby a skutečnosti investic v tomto roce (rok 1998), zjistíme, že 

procentuální plnění bylo pouze 16,04 %. Proto bylo nezbytné, aby se v dalších letech částka 

výrazně zvýšila. Přesto jak je vidět z grafu 3.4, tak se investice nezvýšily tak, jak bylo 

potřeba. Největšího procentuálního plnění (63,4 %) se dosáhlo v roce 2006. 

 

 

3.2.5 Celkový přehled nákladů veřejného osvětlení za období 1992 – 2006 

 

Celkový přehled vynaložených finančních prostředků SMO na správu, provoz, údržbu, 

obnovu a dostavby VO za sledované období let 1992 až 2006 je znázorněn v tab. 3.8. 

Celkové náklady jsou mírně rostoucí, což je ve větší míře způsobeno inflací a rostoucími 

cenami.  

 

Tab. 3.8: Celkový přehled vynaložených finančních prostředků SMO 

Rok Provoz a údržba v 
tis. Kč/rok 

Investice na rekonstrukce 
v tis. Kč/rok 

Celkem v tis. 
Kč/rok 

1992 42 558   9 047   51 605 
1993 52 742 23 392   76 134 
1994 54 200 28 845   83 045 
1995 53 924 34 863   88 787 
1996 55 143 36 082   91 225 
1997 50 946 32 651   83 597 
1998 53 528 15 745   69 273 
1999 66 879 21 334   88 213 
2000 68 719 26 264   94 983 
2001 75 753 31 847 107 600 
2002 90 805 32 466 123  271 
2003 89 701 29 677 119 378 
2004 84 400 22 407 106 807 
2005 96 743 30 636 127 379 
2006 97 000 42 649 139 649 

Zdroj: [11], [13], [19], vlastní zpracování 
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Pro srovnání úrovně správy veřejného osvětlení z ekonomického hlediska, je optimální 

srovnávat pomocí průměrných celkových nákladů na jedno světelné místo. K tomu nám 

poslouží graf 3.5.  

 

Graf 3.5: Objem průměrných nákladů na 1 světelné místo v Kč 
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Zdroj: [11], [13], [19], vlastní zpracování 

 

Jak je vidět, tak v období let 1995 až 1997, tedy v období, kdy bylo zařízení veřejného 

osvětlení svěřeno do správy městským obvodům, mají průměrné náklady na jedno světelné 

místo klesající tendenci. Poté nelze přehlédnout výkyv snížení průměrných nákladů VO 

v roce 1998, který byl zapříčiněn již zmiňovanými povodněmi z roku 1997. Od roku 1998 

dochází ke stále většímu nárůstu průměrných nákladů. V roce 2005 vzrostly průměrné 

náklady na VO o 19,49 % oproti roku 2004. Příčinou může být změna sazby DPH, či 

zvyšování cen. 

 

Lze tedy učinit jeden ze závěrů, a to, že správa veřejného osvětlení v působnosti městských 

obvodů byla méně nákladná, v porovnání se správou veřejného osvětlení v centralizované 

podobě, tedy v rukou Ostravských komunikací, a. s. Centralizací tedy k úsporám nedošlo, ale 

to jen proto, že bylo nutností udržovat zastaralé zařízení VO, které v malých městských 

obvodech nebylo možno z rozpočtu vyčlenit, docházelo tedy k jeho zanedbávání, které bylo 

nutné napravit. Proto křivka v grafu 3.5, která ukazuje rostoucí tendenci, je oprávněná, 

protože zvýšené finance jsou nutné a žádoucí. Otázkou zůstává, zda je také žádoucí, aby se na 

veřejné osvětlení vydávalo rok od roku méně finančních prostředků.  
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3.3 Stav veřejného osvětlení v období 1998 - 2006 

 

Za období od roku 1998 do roku 2006 došlo ke změnám základních technických dat. Jak 

uvádí tab. 3.9, tak počet světelných míst je trvale proměnnou veličinou (rekonstrukce VO, 

doplňování a dostavby, nová výstavba, dopravní změny, instalace nových soustav pro zvýšení 

bezpečnosti – nasvětlení přechodů pro chodce, osvětlení odstavných ploch a parkovišť) 

s dopadem na celkový instalovaný příkon. V roce 2000 se projevil trend plošné racionalizace 

soustav VO. Poslední aktuální počet rozvaděčů VO v Ostravě byl k  31. prosinci 2006 583 ks, 

světelných míst 36 311 ks, celkový instalovaný příkon 4 830 kW. Celkový instalovaný příkon 

spolu s počtem světelných míst ukazuje průměrný příkon svítidel používaných v Ostravě, což 

je 133 W na jedno svítidlo.  

 

Tab. 3.9: Stav veřejného osvětlení v období 1998 - 2005 

  1998 2000 2005 
Délka osvětlovaných komunikací    1 470 km    1 480 km    1 496 km 
Instalovaný příkon VO     5 752 kW     4 500 kW     4 760 kW 
Celková délka vedení VO    1 975 km    1 982 km    1 999 km 
z toho: kabelové vedení    1 284 km    1 288 km    1 308 km 
            venkovní vedení       691 km       694 km       691 km 
Počet světelných míst 33 078 ks 33 600 ks 35 634 ks 
Počet zapínacích bodů s elektroměry      594 ks      570 ks      567 ks 

Zdroj: [11] 

 

V současné době je v Ostravě ukončena racionalizace provozu VO snižováním příkonu 

svítidel jejich výměnou na všech významných dopravních úsecích města, z větší části na 

sídlištích a ostatních komunikacích. V rámci rekonstrukcí, kdy jsou již používána svítidla 

s nižším příkonem a lepšími světelnětechnickými parametry, nedoporučuje správa VO 

instalaci regulátorů napětí, neboť investice vložené do servisu a oprav tohoto zařízení po 

skončení záruční doby nelze pokrýt z uspořených finančních prostředků za elektrickou energii 

rekonstruované soustavy zařízení VO. 
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3.4 Komparace jednotlivých způsobů správy veřejného osvětlení  

 

Při porovnávání jednotlivých způsobů správ veřejného osvětlení, je důležitá otázka nákladů a 

otázka způsobů správy z hlediska organizace a řízení. 

 

Z provedené analýzy vyplývá, že příčinnou vyšších nákladů na veřejné osvětlení bývají 

zastaralá zařízení VO, která vyžadují vyšší příkon a vyšší náročnost na údržbu. Proto zůstává 

otázka nákladů bez jednoznačného tvrzení, která ze dvou porovnávaných správ VO je 

výhodnější. Tady lze pouze doporučit náhradu svítidel za moderní, která poskytují vyšší 

kvalitu osvětlení, nižší spotřebu elektrické energie a nižší náklady na údržbu. Úspory za takto 

ušetřenou elektrickou energii a údržbu se mohou zpětně investovat do soustavy veřejného 

osvětlení. 

 

Při otázce, která správa VO je z hlediska organizace a řízení vhodnější, hovoří např. 

argumenty z kapitoly 2.2.1 – Nevýhody správy VO v působnosti městských obvodů. Hlavní 

nevýhodou správy VO v působnosti městských orgánů bylo roztříštění zajišťování veřejného 

osvětlení, ale i přes všechny již dříve zmíněné problémy, tak Sbor starostů byl proti 

centralizaci VO, protože si chtěl ponechat v kompetencích službu, kterou mohl být blíže svým 

občanům. Je pravdou, že by správa VO byla na úrovni městských obvodů blíže občanům, ale 

ve většině obvodů ne v odpovídající kvalitě. I přes výslovný nesouhlas Sboru starostů byla 

centralizace prosazena. 
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Závěr 

 

Ostrava je třetím největším městem ČR o rozloze 214 km2, počtem obyvatel 317 169, kteří 

žijí v 23 městských obvodech s celkovou délkou místních komunikací 828 km. Takové město 

si zaslouží kvalitní a zejména kvalitně provozované veřejné osvětlení. Město se ale musí samo 

postarat o to, aby toto zařízení bylo svěřeno do rukou skutečných odborníků. Samotné město 

nesmí dopustit nekvalifikované svévolné zásahy do provozování, či různé „šetření“ nákladů 

s budoucími důsledky ve výrazném zhoršení technického stavu zařízení, protože důležitost 

správně navrženého, instalovaného a provozovaného veřejného osvětlení je pro klidný a 

bezpečný chod města zcela nesporná.  

 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit, z hlediska organizace a řízení veřejného osvětlení, 

optimální variantu provozu a správy veřejného osvětlení města Ostravy. Pomocí použitých 

metod bylo zjištěno, že správa veřejného osvětlení v samostatné působnosti městských 

obvodů přinášela mnoho nevýhod. Zajištění údržby veřejného osvětlení provádělo 17 firem, 

čímž docházelo k používání velkého množství typů svítidel, stožárů, ovládacích prvků apod. 

Tato nejednotnost a nekoncepčnost provádění údržby vedla k rychlému stárnutí soustav, 

následně vyžadovala zvýšené požadavky na rekonstrukce. Mnohde byla úplně opomíjená 

preventivní údržba, nátěry stožárů se neprováděli, čištění patic aj. rovněž ne. Ostrava měla 23 

správců VO, z nichž pouze ve dvou případech se jednalo o pracovníka, který se staral 

výhradně o veřejné osvětlení. Mezi další nevýhody se řadil poruchový a nepřehledný 

dispečink, nezajištěná noční služba, vysoký počet ovládacích míst apod. Co se týkalo 

ekonomického hodnocení, tak náklady na elektrickou energii byly vyšší oproti nákladům na 

údržbu. Z tohoto faktu  plyne, že si správa VO městskými obvody nevedla příliš dobře. 

 

Po provedení průzkumu, prostřednictvím emailů formou dotazu na ostatní statutární města, 

bylo zjištěno, že správa veřejného osvětlení u těchto statutárních měst je vykonávána 

centrálně, prostřednictvím uzavřené smlouvy s příslušnými společnostmi. Právě proto, že 

v České republice nemá tento způsob správy obdoby, a také z výše zmiňovaných problémů, 

lze konstatovat, že se nejednalo o dobré řešení způsobu správy VO. 

 

V roce 1999 tedy došlo ke sjednocení správy veřejného osvětlení na území města Ostravy. 

Majetek VO byl svěřen do správy Ostravských komunikací, a. s. Od městských obvodů byly 
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předány inventární knihy zástupci Statutárního města Ostravy. Dokumentace skutečného 

provedení a dokumentace pasportu VO, neúplná, byla předána Správě VO.  

 

Veřejné osvětlení (podobně jako například vodovod, kanalizace, distribuční síť energetiky) 

musí mít jedinou celistvou síť, řízenou z jednoho místa se zajištěným centrálním dispečinkem 

a centrální noční poruchovou službou, která bude schopna reagovat na velkoplošné výpadky 

okamžitě. Všechny tyto podmínky centrální způsob správy VO zajišťuje. Je také zabezpečena 

větší odbornost v podobě 7 techniků, 2 dispečerů a 1 energetika a v neposlední řadě dochází 

ke snižování počtu ovládacích míst. Převod správy na Ostravské komunikace, a. s., způsobil 

to, že náklady na údržbu začaly být větší než náklady na elektrickou energii. Centralizací tedy 

k úsporám nedošlo, ale to jen proto, že bylo nutností udržovat zastaralé zařízení VO, které 

v malých městských obvodech nebylo možno z rozpočtu vyčlenit, docházelo tedy k jeho 

zanedbávání, které bylo nutné napravit.  

 

V souladu s cílem byla stanovena hypotéza ve znění: „Centrální způsob správy a provozu 

veřejného osvětlení je optimálnější.“ Z uvedených skutečností vyplývá, že centralizovaná 

forma správy VO, tedy v působnosti Ostravských komunikací, a. s. je optimální a tento 

postup, způsob řízení správy VO, lze doporučit i pro další léta. Ve prospěch centralizace 

mluvily nejen organizační a řídící problémy v podobě roztříštění celého systému správy VO, 

ale také ekonomická fakta. Lze konstatovat, že cíl práce byl splněn a stanovená hypotéza byla 

potvrzena.  

 

Na závěr je zapotřebí zmínit, že zařízení VO bylo sice v době převodu zastaralé a vnitřně 

zadlužené, ale ani v současné době se stále nedaří držet zvoleného plánu rekonstrukcí. 

Nejspíše by bylo optimální, kdyby se uvolnilo dostatek finančních prostředků na obnovu 

zařízení VO, které je méně energeticky náročné. Tím by se v dalších letech projevily vyšší 

úspory, které by se opět investovaly do obnovy a modernizace zařízení VO. 
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Seznam zkratek a symbolů 

 

a. s.  Akciová společnost 

BÚ  Běžná údržba 

ČR  Česká republika 

HDP  Hrubý domácí produkt 

MMO  Magistrát města Ostravy 

N  Náklady 

OK, a. s. Ostravské komunikace, akciová společnost 

OS  Organizační složka 

PO  Příspěvková organizace 

PÚ  Preventivní údržba 

s. r. o.  Společnost s ručením omezeným 

SM  Světelné místo 

SMO  Statutární město Ostrava 

TS  Technické služby 

ÚMOb  Úřad městského obvodu 

VO  Veřejné osvětlení 

VS  Veřejný sektor 


