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ve Zdafe nad Sazavou a pfispevku na tyto sluzby" uzavfene dne 1.12.2009 ve znen i jej ich 
dodatku jehoz obsahem bude vyplaceni uceloveho pfispevku na zaklade vyhodnoceni 
skutecnych vysledku hospodafeni MHO za rok 2019, a to ve zneni die pfilohy. 
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Název materiálu: Příspěvek MHD 2019 
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Počet příloh: 1 

1. Žádost dopravce o navýšení příspěvku  
2. Návrh dodatku 

 
Popis 
Dopravce pravidelně předkládá městu (OKS) ekonomický rozbor provozu MHD formou výkazu 
nákladů a tržeb z přepravní činnosti. Při zpracování měsíčních i ročních výkazů nákladů a tržeb 
z přepravní činnosti se řídí dle metodického pokynu ministerstva dopravy (MD) s tím, že účtování 
dopravce je členěno na jednotlivá střediska, kdy „MHD Žďár nad Sázavou“ dopravce vede jako 
samostatné středisko.  
Celková kompenzace/příspěvek k vyplacení městem za rok 2019 činí v souladu s rozpočtem 
města 9 mil. Kč. Dopravce předpokládá navýšení nákladů proti rozpočtované částce a žádá o 
navýšení kompenzace pro rok 2019. Za období 01 až 09 2019 dopravce vykazuje ztrátu ve výši 
766 tis. Kč a odhaduje celkovou ztrátu za rok ve výši 500 až 1 000 tis. Kč.  
V současnosti není známo konečné vyúčtování za rok 2019, toto bude známo až v roce 2020. 
Stávající smlouva s dopravcem je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2019.  
Aby bylo možné rozhodnout o konečné výši kompenzace pro dopravce podle skutečných nákladů 
a výnosů a vypořádat ji až v roce 2020, navrhujeme, aby byl formou dodatku ke smlouvě 
prodloužen termín pro konečné vypořádání za rok 2019 do konce měsíce dubna 2020.  
 
Dopad do rozpočtu města 
Navýšení výdajů o navýšení příspěvku dopravci v roce 2020. 
 
Geneze případu 

• Smlouva s dopravcem uzavřena 1.12.2009 následně uzavřeno 17 dodatků.  
• RM č. 10 dne 11.03.2019 usnesení č. 155/2019/OKS: Rada města po projednání schvaluje 

zisk dopravce MHD za rok 2018 ve výši 55.764 Kč dle Výkazu nákladů a tržeb z přepravní 
činnosti za rok 2018 v příloze. 

 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporučení předkladatele 
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
Stanoviska 
FIN: Doporučuje případné navýšení příspěvku řešit v roce 2020.   



Dodatek c. 18 
ke smlouve .. 0 zajisteni provozu mestske autobusove dopravy ve Zd'are nad Sazavou 

a prispevku na tyto sluzby", uzavfene dne 1. 12. 2009 na obdobi od 1. 1. 2010 do 31 . 12. 2019 
ve zneni jej ich dodatku 

mezi 

1. Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Sidlem: Zizkova 227/1 , 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
ICO: 00295841 
OIC: CZ00295841 

2. ZDAR, a. s . 
Sidlem: Jihlavska 759/4, Zd'ar nad Sazavou 1, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 
ICO: 46965815 
OIC: CZ 46965815 
Bankovni 
Cislo uctu: 
Statutarni ce: ng. ard Latislav, generalni reditel a pfedseda pfedstavenstva 

lng. lvo Z:atecka, clen predstavenstva 
Zapsan v OR spisova znacka B 889 vedena u Krajskeho soudu v Brne 
dale jen ,dodavatel" 

c1.1 

Uvodni ustanoveni 

Smluvni strany uzavfely dne 1. 12. 2009 smlouvu ,0 zajisteni provozu mestske autobusove 
dopravy ve Zd'are nad Sazavou a prispevku na tyto sluzby" a dne 28. 12. 201 o smluvni 
strany uzavfely k teto smlouve dodatek c. 1, dne 25. 7. 2011 dodatek c. 2, dne 15. 12. 2011 
dodatek c. 3, dne 9. 1. 2012 dodatek c. 4, dne 14. 1. 2013 dodatek c. 5, dne 16. 12. 2013 
dodatek c. 6, dne 30. 12. 2013 dodatek c. 7, dne 22. 12. 2014 dodatek c. 8, dne 30. 6. 2015 
dodatek c. 9, dne 30. 12. 2015 dodatek c 10, dne 22. 12. 2016 dodatek c. 11, dne 20. 6. 2017 
dodatek c. 12, dne 14. 12. 2017 dodatek c. 13, dne 19. 12. 2017 dodatek c. 14, dne 20. 2. 2018 
dodatek c. 15, dne 5. 12. 2018 dodatek c. 16 a dne 18.1.2019 dodatek c. 17. 

(dale jen .. smlouva"). 

Cl. II 

Predmet dodatku 

1. Ole cl. VI. Vyse a zpusob vyplaceni pi'ispevku na MHO se smluvni strany dohodly, ze 
odberatel poskytne dodavateli na rok 2019 ucelovy pl'fspevek na provozovani MHO vc. 
pofizeni investic ve vysi 9.000.000,- Kc, kter'; je ke dni uzavreni tohoto dodatku jiz vyplacen. 

Dodatek c 18 ke smtouve .o zajisteni provozu mestske autobusove dopravy ve Zd'are nad Sazavou a pFispevku na tyto sluzby", str. 1 



2. Smluvni strany se dohodly, ze nejpozdeji do 30. dubna roku 2020 bude vyhodnocen ucelovy 
prispevek poskytnuty za rok 2019 v navaznosti na dodavatelem predlozeny ekonomicky rozbor 
provozu MHO za uplynuly rok 2019. Odberatel die dodavatelem predlozenych dokladu posoudi 
a rozhodne o pripadnem navyseni prispevku na MHO za rok 2019. 

3. Oodavatel je povinen predlozit odberateli ekonomicky rozbor provozu MHO za rok 2019 
nejpozdeji do 15.3.2020. 

61. 111 
Zaverecna ustanoveni 

1. Ostatni ustanoveni smlouvy timto dodatkem nedotcena zustavaji nadale v platnosti. 

2. Tento dodatek byl uzavren v souladu s usnesenimi Rady mesta Zd'ar nad Sazavou prijatym na 
jeji ... schuzi konane dne .... 2019, c. j .: .. ./2019/0KS. 

3. Tento dodatek byl vyhotoven ve 2 exemplai'ich s platnosti originalu, z nichz odberatel obdrZi 1 
a dodavatel 1. 

4. Smluvni strany prohlasuji, ze si tento dodatek precetly, ze byl sepsan na zaklade jejich prave 
a svobodne vule, nikoli v tisni ani za napadne nevyhodnych podminek, a na dukaz toho 
pripojuji sve podpisy. 

5. Tento dodatek nabyva platnosti dnem podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnich stran 
a ucinnosti dnem uverejneni v informacnim systemu verejne spravy- Registru smluv. Smluvni 
strany se dohodly, ze uverejneni v informacnim systemu verejne spravy - Registru smluv zajisti 
odberatel. Smluvni strany dale prohlasuji, ze smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi. 

Ve Zd'are nad Sazavou 

dne: ... ... .... .. ........ .. .... . 

Za odberatele: 

lng. Martin Mrkos, ACCA 
starosta mesta 

Ve Zd'are nad Sazavou 

dne: .... .. .... ..... ... ..... . ....... . 

Za dodavatele: 

lng. Richard Latislav, lng. lvo Zatecka 
predseda predstavenstva, clen predstavenstva 

Dodatek c 18 ke smlouve ,0 zajistenl provozu mestske autobusove dopravy ve Zcfare nad Sazavou a prispevku na tyto sluzby", str. 2 



~ "TRANSPORT ·&~ LOG IS TIKA ' 

Ve Zd'are nad Sazavou, dne 25. 11. 2019 

Vee: lnformace o vivoji hospodarenl MHO v roce 2019 

Nlze pfedkladame informace o hospodai'enl MHD za obdobf 1-912019 s pfedpokladanym vyhledem k 31.12.2019 
v cleneni die hlavnich nakladovychlv'{nosov'{ch polozek. 

1. Naklady 

Pohonne hmoty: 

Vyvoj v oblasti pohonnych hmot odpovida priblizne predeslym letum (2017 a 2018). Aktu<ilnf naklad na km 8.41 Kc, 
predpoklad do konce roku 8,51 Kc z dllvodu vyssf spoti'eby v zimnich meslcfch. V absolutnfch Clslech ocekavame 
stejnou uroven nakladu jako v roce 2018. Celkove polozka PHM predstavuje pfiblizne 21% celkov'{ch nakladu. 

Pffme mzdy a odvody do fondu: 

Jak bylo avlzovano jiz drive, v dusledku narfzeni vlady z roku 2016 mzdy ridicu autobusu IJ'Irazne rostou a to 
v souladu se zvysovanim tzv. zarucene mzdy. V roce 2019 je aktualni narust o cca 1,87 Kc I km, s ohledem na zaver 
roku (vyssf prumery, svatky, dovolene, ni8f probeh) pi'edpokladame celkov'{ rust oproti lonskemu roku o cca 
2,3 Kc I km, v absolutnich cfslech o cca 800 tis. Kc vice nez v roce 2018. Mzdy tvoi'f jiz 41% celkov'{ch nakladu. 

Odpisy: 

vyse odpisu se dlouhodobe pohybuje kolem 2,5 mil. Kc I rok, coz odpovfda cca 7,3 Kc lkm. V zaveru roku 2019 
predpokladame docasne nav'{senf teto hodnoty o cca 200 tis. Kc proti predpokladum v dusledku poi'fzenf 4 vozidel 
pro zajisteni budouciho provozu MHO. Je sice mo2ne argumentovat, ze tato cast odpisu nov'{ch vozidel by nemela 
byt zohlednena v roce 2019, z nasi strany vsak dodavame to, ze v roce 2012 jsme porfdili dva vozy MB Conecto, kdy 
podmfnkou jejich porfzenf ze strany mesta bylo to, ze budou odepisovany po dobu 8 let, aby doslo k rozlozenf 
odpisove zateze do delsfho obdobl a nevzrostly vyrazneji naklady na MHO. Odpisy, ktere koncf v polovine roku 2020 
tak zatfzf no'J'I kontrakt castkou cca 500 tis. Kc, nasledne vsak klesnou a nakladova cena provozu MHO tak v roce 
2020 bude paradoxne oproti roku 2019 nizsL Odpisy tvoff cca 18% celkovych nakladu. 

Opravy: 

Vyse oprav je aktualne o cca 0,4 Kc 1 km vyssf nez v roce 2018, v porovnani s roky 2016 a 2017 vsak pi'iblizne 
porovnatelna. Vei'ime, ze se tuto uroven do konce roku podai'i udrfet, a to i pres v'{razne starnuti vozoveho parku. 
Opravy se podilf na celkov'fch nakladech cca 6%. 

Reiijnf nokfady: 

VVvoj rezijnich nakladu odpovfda pi'edeslym letum a pi'edpokladame, ze se tento pi'fzniv'{ stav podai'f udrzet i do 
konce roku 2019. Pomer na celkov'{ch nakladech je kolem 4%. 

ISO 9001:2008 
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Ostatnf naklady: 

V teto polozce jsou ostatni naklady spojene s provozem MHD. VYvoj obdobny jako v predeslych letech, predpoklad 
stejnt?ho nebo lepsiho hospodarenl na konci roku 2019. Pomer cca 10% na celkov'{ch mikladech. 

2. W,nosy 

Triby z jizdneho: 

Za 9 mesfcu vykazuj l triby pozitivnr v'{voj, narust 0 cca 0 1 Kc I km, v absolutnfch cislech priblizne 0 300 t is. Kc vice. 
s ohledem na nizsi v'{kony v zaverecnych mesldch (svatky) je predpoklad, ze oproti lonsku by mel b'{t v'{sledek 0 

cca 0,50 Kc I km lepsl, v absolutnich cislech o cca 200- 250 t is. Kc. Vracime se tak na hodnoty pred v'{raznymi 
zmenami jlzdnich rad v roce 2017, castecne k tomu prispela uprava cen od 1.1.2018, zacina se vsak v'{razneji 
projevovat narust poctu cestujldch, ktei'l si zvykli na novou podobu tc~chto jizdnfch radu. 

Dotace: 

Za 9 meslcu byla poskytnuta dotace ve vysi 6,3 mil. Kc. K tomu je nutne dodat, ze dotace je rozlozena nerovnomerne 
(posledni splatka je vyssl) a pri rovnomernem rozlozeni by k 30.9. mela bYt o 450 tis. Kc vyssi. 

3. Zisk/ztrata 

Souetem vyse uvedenych nakladov'{ch a souetov'{ch polozek vychazi aktualni hospodarenl ztratou ve v'{si 766 tis. 
Kc, coz je priblizne 3 kc I km. Po zohlednenl predpokladaneho v'{voje hospodarenl odhadujeme, ze ke konci roku 
ztrata dosahne hodnoty v rozmezf 500 - 1000 tis. Kc (pfesnejsi odhad bude moine poskytnout v prubehu prosince 
2019). K tomu dodavame, !e jiz pri planovanl rozpoetu (dotace MHO) pro rok 2019 jsme upozornovali, ze planovana 
vyse dotace na rok 2019 nebude dostatecna a bylo by vhodne nav'{sit j i alespon o 500 tis. Kc a to zejmena z duvodu 
ocekavaneho rustu mzdov'{ch nakladu. Nase odhady se tak nyni potvrzuji. 

S ohledem na to, !e aktu;31ni smluvni vztah mezi ZDAR, a.s. a Mestem Zd'ar nad Sazavou je uzavren na obdob! do 
31.12.2019, navrhujeme, a by byl doplatek ztraty vyuetovan die skutecnosti za uzavi'eny rok 2019 a to v termfnu do 
31.3.2020. 

1 pres vyraznejsi rust nakladu na provoz MHD v poslednlch letech se nakladova cena na ujety kilometr stale l'adl 
mezi nejniZSf v CR. Aktualne se provoznf naklady na km v MHD v ruznych mestech CR pohybuji obvykle v rozsahu 
40- 60 Kc I km, kdy detailni informace lze dohledat prostl'ednictvfm registru smluv. Nase spolecnost je jako vzdy 
pi'ipravena poskytnout pi'ipadne vysvetlenf k jednotliv'{m v'{se uvedenym bodum, pl'ipadne k dalsim souvisejfcim 
dotazum. 

S pozdravem 

lng. Richard latislav 
genercUnf i'ed itel 
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