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NAzEV: 

Pfispevek MHO 2019 

ANOTACE: 
Zadost dopravce o doplatek kompenzace ztraty z MHO za rok 2019 a zadost o pfispevek pfi 
nouzovem rezimu MHO v dusledku mimofadne situace COVIO. 

NAVRH USNESENi: 
Rada mesta po projednani bere na vedomi 

1. Zadost dopravce MHO - spolecnosti ZOAR, a.s. , Zdar nad Sazavou, IC: 46965815 o 
navyseni uceloveho pfispevku za rok 2019 die smlouvy ,0 zajisteni provozu mestske 
autobusove dopravy ve Zdafe nad Sazavou a pfispevku na tyto sluzby" uzavfene 
s mestem dne 1.12.2009 ve zneni jejich dodatku, a to ve vysi 581 tis. Kc. 

2. Zadost o dohodu: Aktualni situace - dopady koronaviru na provoz MHO 
a poveruje starostu a mistostarostku mesta, aby jednali s dopravcem o moznostech 
feseni teto mimofadne situace. 

Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Mistostarostka mesta: 

Tajemnik MeU, Usek tajemnika a Odbor majetkopravni: Odbor komunalnich sluzeb: 
spravy MeU: 

Odbor financni: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a uzemniho 
planovani: 

Odbor stavebni: Odbor skolstvi, kultury, sportu Odbor socialni: 
a marketingu: 

Odbor obcansko-spravni a OZU: Odbor zivotniho prostfedi: Oddeleni informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Oddeleni projektu: Krizove fizeni: 

Mestska policie: Regionalni muzeum: T echnicka sprava budov mesta: 

Zpracoval: Predklada: 



 

Název materiálu: Příspěvek MHD 2019 
 
Počet stran: 3 
 
Počet příloh: 3 

1. Žádost dopravce o vypořádání ztráty z MHD roku 2019  
2. Ekonomika MHD - neveřejné 
3. Žádost dopravce – příspěvek v nouzovém stavu 

 
Popis 

1. Dopravce v souladu s dodatkem č. 18 smlouvy „O zajištění provozu městské autobusové 
dopravy ve Žďáře nad Sázavou a příspěvku na tyto služby“ uzavřené s městem dne 
1.12.2009 ve znění jejích dodatků (dále i jen Smlouva) předložil celkový výkaz nákladů a 
tržeb z přepravní činnosti za rok 2019.  
Při jeho zpracování se řídil 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 vyplacená městem za rok 2019 činila v souladu 
s rozpočtem města 9 mil. Kč. Dopravce avizoval navýšení nákladů proti rozpočtované 
částce ve výši 500 až 1.000 tis. Kč a nyní s celkovým výkazem skutečných nákladů a tržeb 
žádá o doplacení kompenzace za rok 2019, a to po projednání původních návrhů se 
zástupci města dne 15.4.2020 ve výši 581 tis. Kč. Blíže viz přílohy. 
Na navýšení účelového příspěvku a jeho úhradu bude v případě schválení příslušného 
rozpočtového opatření zastupitelstvem města následně navrženo uzavřít dodatek č. 19 
Smlouvy. 

 
2. Dne 15.4.2020 dopravce doručil městu Žádost o měsíční příspěvek po dobu nouzového 

stavu jako kompenzaci za omezení rozsahu MHD nad rámec smluvních možností (aktuálně 
provoz na úrovni cca 30% původního smluvního rozsahu). Dle kalkulace města by 
odpovídající příspěvek ve výši cca 40% (fixní náklady) za neodježděné kilometry mohl činit 
cca 300 tis. Kč/měsíc. Je na zvážení, zda a jakou formou takový příspěvek poskytnout – 
např. formu měsíční zálohy, která bude vyúčtována vůči skutečným nákladům za neprojeté 
kilometry vzniklým v důsledku omezeného režimu MHD v době nouzového stavu, tj. 
účelový příspěvek s vypořádání nejpozději do 30.09.2020. Nutno prověřit, jak je možné 
situaci řešit z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 
Dopad do rozpočtu města 

1. Navýšení výdajů o schválenou částku kompenzace 581 tis. Kč – zahrnuto v návrhu 
rozpočtového opatření č. 2 (590 tis. Kč). 

2. Aktuálně  bez dopadu do rozpočtu, při předpokládané výši měsíčního příspěvku 300 tis. Kč, 
po dobu omezeného režimu MHD s aktuálními jízdními řády nouzového stavu.  

 
Geneze případu 

• RM č. 29 dne 6.12.2019 usnesení č. 475/2019/OKS umožněno dodatkem č. 18 vypořádání 
a vyplacení účelového příspěvku na základě vyhodnocení skutečných výsledků 
hospodaření MHD za rok 2019 v roce 2020. 

• 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.  

• Smlouva s dopravcem uzavřena 1.12.2009 následně uzavřeno 17 dodatků.  



 
 

 
Návrh řešení 
Viz. návrh usnesení 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporučení předkladatele 
Viz. návrh usnesení 
 
Stanoviska 
- 



TRANSPORT & LOGISTIKA 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 

Zizkova 227/1 

591 01 Zd'ar nad Sazavou 

Vee: Vyporadani ztraty z provozu hospodarenf MHO za rok 2019 

Nfze zasflame vysvetleni k V'{voji hospodarenf MHO za rok 2019. Jednotlive body odpovidaji i'adkum die 
predlozeneho V'{kazu Nakladu a trieb z prepravni cinnosti (cfslo radku v zavorce). Prilozene tabulkove 
porovnani obsahuje data za roky 2016- 2019. Ke kazdemu bodu je pak zaroven popsan vliv investice 4 nov'{ch 
vozidel ve 4.Q roku 2019. 

1) Pohonne hmoty a oleje (zahrnuje naftu, CNG, Ad Blue) [i'adek vykazu 1) 

Absolutnf hodnota i hodnota na kilometr odpovida hodnotam minulych let. Procentualnf podil na 

celkov'{ch m3kladech nejniZSf za posledni 4 roky - 19,1% [v race 2018 to bylo 21,9%). lnvestice novych 

busu na tuto polozku nema vliv. 

2) Opravy- zahrnuje Pryzove obruce [R 2], Ostatni prfmy material, energie (zahrnuje naklady na material 

pro opravy ve vlastni rezii) [R 3], Opravy a udrzovani autobusu [R 7] 

v porovnanf s rokem 2018 doslo k nckustu teto polozky v absolutnfch hodnotach o cca 460 tis. Kc, kdy 

ovsem cca 250 tis. z teto castky souvisi se zprovoznenfm 4 porizenych autobusu (promitnuto 

v polozk<kh materialu a oprav). Zb'{vajicf narust o 200 tis. Kc ma pak za nasledek starnuti vozoveho 

parku - puvod problemu lze hledat opet v tom, ze obnova vozoveho parku v ramci let minulych 

probihala v omezenem rezimu a dopady se tak promftly pozdeji. v prfpade, kdy by nedoslo k nasazeni 

novych vozidellze usuzovat, ze opravy starsich vozidel by si ve skutecnosti vyzadaly jeste dalsi miklady. 

Zaroven cislo po odectu vlivu novych busu je dokonce niB! nez absolutni hodnota roku 2017. 

3) Prime mzdy [R 4]+ odvody do fondu [R 16] 

Mezirocni narust 0 cca 740 tis. kc v absolutni hod note, coz dela 2,12 kc I km. Vyrazny rust teto polozky 

jsme avizovali jiz pred vice nez rokem. Duvodem rustu je neustaly dvouciferny rust sazeb zarucene 
mzdy od roku 2016 a v te dobe provedene pi'erazeni ridicu autobusu do 5. skupiny pracf, ktere tento 

rust jeste umocnilo. Porizeni novych autobusu nema na tuto polozku vliv. 

4) Rezijni naklady [R 13] 

Tato polozka mezirocne vzrostla v absolutni hod note o 200 tis. kc, procentualne vsak za posledni roky 
kolisa mezi 4-6% celkovych nakladu. Polozka zahrnuje pomerne preuctovanf rezijnich nakladu, ktere 

jsou z velke casti tvoreny mzdami. Jedna se o rezii samotne autobusove dopravy (cca 6,5% nakladu) a 
rezii spravni (cca 2,5% nakladu). Pomery pi'euctovanf jsou dane historicky die vyse mzdovych nakladu 
jednotliv'{ch cinnosti (v tomto pi'ipade MHO) a nemeni se, roste vsak absolutnf castka, nebof mzdy 

/SO 9001:2008 

NAKLADNi DOPRAVA I LOGISTIKA I OSOBNI DOPRAVA I CESTOVNI KANCELAR I SLUZBY MOTORISTOM 

ZDAR, a.s. Tel. : 00420 566 696 111 ItO: ""Q""R'" 
Jihlavska 759/4 Fax: 00420 566 696 197 
tcrar nad Sazavou E-mail: zdar@zdar.cz 
CZ-591 01 www.zdar.cz 



zamestnancu autobusove dopravy rostou mnohem vyssim tempem nez u ostatnlch cinnosti, navic 
v ostatnfch cinnostech se snizuje po~et zamestnancu a autobusova doprava tak absorbuje vyssl rezijni 
zatez. Stejna metodika klicovani rezii vsak byla pouzita po celou dobu trvani smlouvy a byla 
odsouhlasena i jinymi objednateli dopravy. Vliv porizeni 4 novych autobusu na tuto polozku je nuloV'/. 

5) Odpisy vozidel [R 5] 

Mezirocnr narust o 102 tis. kc proti roku 2018, kter'/ je zpusobeny porizenfm 4 noV'/ch vozidel. 

6) Pojistenf (zamestnanci, zakonne, havarijnl) [R 9) 

Pokracuje rust sazeb vsech pojisteni, mezirocne o cca 110 tis. kc. Vliv novych porizeni novych aut je 
pouze cca 40 tis. kc. V absolutni hod note nizsi nez napr. s rokem 2016. 

7) Ostatni prime naklady [R 12) 

Tato polozka mezirocne vzrostla o cca 270 t is. Kc, pricemz vliv nakupu novych busu tvori cca 90 tis. kc 
(odeCitame naklady spojene s dovozem a prihlasenim vozidel, registracnf znacky na pi'anf a uroky 
z uveru). Zaroven take po dohode odeCftame naklady ve V'/si 150 tis. kc, ktere tvoi'l upgrade 
odbavovaciho systemu, kter'/ umozni mimo jine fungovani odbavenl pomoci QR-kodu, bankovnich 
karet a pi'ipadnou integr<!ci do systemu vov. V absolutni hod note pak tedy mezirocne doslo ke zvyseni 
teto polozky jen o cca 20 tis. Kc. BliZSf rozpis hlavnich nakladu teto polozky je v tabu lee uveden. 

8) Tr2by 

Zaver: 

Trzby vzrostly v absolutni castce o cca 730 tis. kc, kdy se na tom pod iii z casti 650 tis. Kc pod ill vyssi 
V'/ber jfzdneho- ukazuje se tak, ze cestujici si zvykli na zmeny provedene v roce 2018. Zaroven je v teto 
polozce zahrnut prijem z reklamy na vozidlech MHO (mezirocne nizsi z duvodu obnovy vozidel). 
Zaroven se do polozky trzeb promitl kurzovy zisk z provedene transakce porizeni noV'/ch vozidel ve vysi 
122 tis. Kc, kter'/ ovsem z logiky veci ,snizuje" naklady souvisejici s poi'izenim novych vozidel. 

z V'/se uvedene anal'izy plyne, ze naklady na provoz MHO v roce 2019 vyrazne rostly zejmena 
v dusledku zvysovanf mezd ridicu. Na tuto skutecnost jsme upozornovali jiz v nasi zadosti ze dne 
30.10.2018, kdy jsme odhadovali mezd rust o 400-600 tis. kc, skutecnost vsak byla jeste o neco vyssi, 
konkretne cca 740 tis. Kc. Pokud jde o ostatni naklady, vetsinu z nich nebylo taktez mozne vyrazneji 
ovlivnit. Na druhou stranu lze z techto mlkladu odecfst castku ve V'/si cca 520 tis. kc, ktera zahrnuje 
naklady spojene s uvedenfm 4 noV'/ch autobusu do provozu. Nabfzime to jako vstrfcny krok i presto, ze 
z mora lniho hlediska by i tyto castky mely bYt povazovany za uznatelne miklady - nase spolecnost se 
snazila vcas zajistit takove dopravnr prostredky, aby byla pripravena nasadit je do provozu od prvnfho 
dne plneni nove smlouvy. Nejenom, ze nasazeni techto vozidel probehlo bez problemu (na rozdil treba 
od medialne zname situace pri nastupu noV'/ch dopravcu na zeleznici v prosinci roku 2019), ale zaroven 
jsme porfdili vozidla vybavena klimatizad (v souctu za cca 1,2 mil. kc), cimz jsme splnili prani nejen 
cestujfdch, ale i nekter'/ch predstavitelu mesta, byi die podmlnek smlouvy tato V'/bava nebyla 
pozadovana. Pokud jde o mozne trfby z prodeje starsich vozidel, kdy pravdepodobne v roce 2020 
dojde k prodeji 1 vozidla (odhad prodejni ceny cca 100 - 200 tis. kc), uvadime pro doplnenf, ze 
zustatkova hod nota vozidel porizenych v prubehu let 2012-2015 (tedy bez 4 busu v zaveru roku 2019) 
cinila k 31.12.2019 cca 1 mil. Kc. Vysledna ztrata z provozu po odecteni vlivu porizeni noV'/ch busu pak 
cinl 581 tis. Kc, coz jsou 4% provoznfch nakladu a zaroven jde o castku v souladu s nasimi prubeznymi 
odhady. 

Ve Zd'aru nad Sazavou dne 15.4.2020 

lng. Richard Latislav 
predseda pi'edstavenstva ZOAR, a.s. 



TRANSPORT & LOGISTIKA 

Vee: Aktualni situate- dopady koronaviru na provoz MHO 

Mesto Zd'ar nad Sazavou 

Zizkova 227/1 

591 01 Zd'ar nad Sazavou 

V soucasne dobe zajistujeme mestskou hromadnou dopravu (dale jen MHO) ve Zd'are nad Sazavou na zaklade Smlouvy 
o vei'ejnych sluzbach v preprave cestujldch MHO. Smlouva byla uzavrena dne 30. 7. 2018 na obdobi let 2020-2029. 

Pro zajistenf chodu MHO je vyuzfvano celkem 7 nfzkopodlaznfch vozidel. MHO ve Zd'are nad Sazavou zamestnava celkem 
10 stalych zamestnancu ridicu a k tomu nezbytnou obsluhu (dispecer, garaimistr). 

Pro zajistenf chodu MHO nase firma v'{razne investovala - v zaveru lonskeho roku jsme porfdili pro zabezpecenl provozu 
nfzkopodlaznf vozidla znacky IVECO, ktera splr'iujf ustanoveni nove smlouvy. Celkova investice byla ve vysi 13,1 milionu Kc. 

Pri podpisu smlouvy obe strany vychazely z urcite vyse ujetych kilometru za vysoutezenou cenu. Zadna ze zucastnenych 
stran nemohla pi'edpokladat zcela vyjimecnou situaci, kdy v m1vaznosti na nouzov'{ stav po dohode smluvnlch stran doslo 
s ucinnostl od 28. 3. 2020 k radikalnlmu omezenl jednotlivych linek na 30% ocekavaneho smluvnfho vykonu. 

Uzavrena smlouva tuto situaci neresf, dochazf k situaci, kdy z vetSi casti neni dohodnut'{ v'{kon za smluvni cenu realizovan. 
Bez ohledu na snfzenf rozsahu sluzeb bude nase spolecnost nadale vynakladat vyznamne financnf prosti'edky na udrienl 
stavu zamestnancu MHO i na splacenf uveru spojenych s poi'fzenim novych autobusu. 

Ekonomika MHO je zcela oddelena od dalsfch aktivit nasi firmy, ktere bohuzel nejsou schopne tuto cinnost dotovat ze 
svych vytvoi'enych zdroju, ostatnf doprava je taktez nynf v'{znamne omezovana po utlumenf vyroby u nasich zakazniku. 
Mesfcnf prfjmy MHO cinili v letosnfm roce cca. 1119 tis. Kc, z toho trzby od cestujfd byly vykazovany v prumerne vysi 382 
tis. Kc. Po omezenf MHO bude mesfcnf prfjem MHO cca 390 tis. Kc a vyrazne bude generovat ztratu provozu. 

Jednotlive naklady pi'i nulovem, spiSe zapornem hospodai'eni MHO jsou rozdeleny v pomeru na 40% mzdy, 20% PHM 
(nafta a CNG), a 40% ostatnf, prevazne fixnf naklady. Pi'i vyraznem omezenf meslcnfch v'{konu dojde k uspore natty, k dalsf 
naklady budou bohuzel vynakladany nadale, pokud budeme nadale v budoucnu udrzet a provozovat MHO. Jedna se mzdy 
fidicu, splatky uveru za autobusy, ponechanf servisu i dispecerske obsluhy MHO. 

V dusledku soucasne mimosmluvnl situace sdelujeme, ze z nasich prostredku nelze dlouhodobe provozovat MHO za 
soucasnych smluvnfch cenov'{ch podmfnek. Pokud bude do budoucna, po ukoncenf mimoradne situace, pozadavek na 
obnovenf rozsahu MHO ve stejne kval ite i poetu zamestnancu, musime obnoveny vozovy park udriet, coz platl 
1 0 zamestnandch a zazemi. 

Zadame Vas o dohodu, ktera bude reagovat na vzniklou mimoi'c~dnou situaci, a o kompenzaci cast! nadale vynakladanych 
prosti'edku po vyraznem omezenf rozsahu MHO. Pro reallzaci uvedenych povinnostf bez smluvnfho vykonu vas zadame 
o mesfcni pi'fspevek na MHO ve vysi 500 tis. Kc nad ramec trzeb za ujete kilometry v omezenem provozu . Tyto zdroje 
budou pouzity k uhrade vydaju, ktere zajistf i nadale moznosti zachovani rozsahu MHO po uplynutf mimoi'adne situace. 
Tento prfspevek zadame vyplacet jen po dobu trvani omezeneho vykonu. Pi'i ukonceni mimoi'adne situace v prubehu 
nektereho z nasledujlcich meslcu by byl pi'fspevek narokovan jen pomernou castkou z tohoto kalendarnfho mesfce. 

Ve Zd'aru nad Sazavou dne 15.4.2020 

S pozdravem 

pi'edseda pfedstavenstva ZOAR, a.s. 
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