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Seznam použitých zkratek 
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ČR  Česká Republika 
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ES  Evropská společenství 
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R  rychlík 
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MHD  městská hromadná doprava 
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ÚOHS  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

ČVUT  České vysoké učení technické 

IDOL  integrovaný dopravní systém libereckého kraje 
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1 Úvod 

 

Doprava, ať už osobní či nákladní, představuje jednu ze základních lidských potřeb. Můžeme 

ji charakterizovat jako konečnou a organizovanou činnost spočívající v přemísťování lidí, 

hmoty, informací, uskutečňovanou dopravními prostředky po dopravních cestách. Pojem 

dopravní obslužnost je v zákoně č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů, definována jako zabezpečení dopravy po všechny dny 

v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, 

do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, 

rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému 

rozvoji územního obvodu. Za dopravní obslužnost odpovídá stát, kraje a obce. Dopravní 

obslužnost primárně objednává stát a kraje. Obce si pak mohou objednat tzv. ostatní 

dopravní obslužnost nad rámec té, kterou zajišťuje a financuje kraj. Kromě dopravy jako 

veřejné služby existuje ještě segment komerční dopravy. 

V minulosti se zakázky dopravní obslužnosti zadávaly napřímo, většinou tedy stávajícímu 

dopravci. S příchodem nové legislativy (Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) 

č. 1370/2007 a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), technického 

pokroku a z důvodu větších požadavků cestujících se i v dopravním sektoru začala používat 

výběrová řízení, tedy regulované hospodářské soutěže. Jde především o zajištění 

transparentního a efektivního výběrového řízení.  

Cílem této diplomové práce je navrhnout výběr vhodného způsobu hodnocení nabídek a 

nastavení obchodních podmínek tak, aby objednatel získal udržitelný kontrakt na středně 

dlouhou dobu za nejlepší tržní cenu s vhodnými standardy kvality.  

V první kapitole teoretické části se zabývám vývojem dopravní obslužnosti a jejím 

financováním. Druhou významnou podkapitolou je právní rozbor zadávání veřejných služeb 

v přepravě cestujících. Například rozdíl mezi brutto a netto smlouvami, prodloužení 

stávajících smluv či uzavření nové smlouvy přímým zadáním. Dále je rozebráno uzavření 

nové smlouvy v nabídkovém řízení podle zákona č. 194/2010 Sb. a také zákona 

č. 134/2016 Sb.  

Praktická část této diplomové práce začíná stručným popisem smlouvy, tedy specifikací 

služeb, standardy kvality, ekonomickými parametry smlouvy. Následuje podkapitola 

obsahující pět možných variant zpracování nabídkové ceny a její indexace. V další kapitole 

je popsán návrh postupu výběrového řízení, definice kritérií a jejich váhy. Získala jsem také 

zkušenosti z jiných krajů, ve kterých se již veřejné zakázky na dopravní obslužnost 

uskutečnily, a tyto poznatky jsem zúročila v poslední kapitole, která obsahuje návrh 
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optimálního postupu u výběrového řízení i s fiktivními příklady. V přílohách jsou uvedeny 

doprovodné a ilustrační výpočty k vybraným částem této diplomové práce. 

2 Vývoj financování a organizace dopravní obslužnosti 

Dopravní obslužnost je podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 194/2010 Sb.“), definována jako: 

„zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, 

k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní 

zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně 

dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu“.  

Za dopravní obslužnost odpovídají stát (veřejné služby v nadregionální a mezinárodní drážní 

osobní dopravě), kraje a obce, které si mohou objednat dopravu i nad rámec dopravní 

obslužnosti, kterou zajišťuje a financuje kraj. Tuto dopravu si obec již financuje z vlastního 

rozpočtu. 

Podle zákona č. 194/2010 Sb. je dopravní obslužnost zajištěna veřejnou drážní osobní 

dopravou, veřejnou linkovou dopravou a jejich propojením.[1] 

2.1 Vývoj dopravní obslužnosti v ČR 

Československo mělo před rokem 1989 jednu z nejhustějších sítí veřejné dopravy na světě. 

Dojíždění do práce i do škol zajištovala skoro vždy veřejná hromadná doprava. Tomuto 

trendu samozřejmě přispívaly i tehdejší režimy. Například stát přispíval na žákovské a 

dělnické jízdné, neboť v té době vznikaly velké podniky, které byly cílem cest množství 

cestujících. 

Největší nárůst zaznamenala autobusová doprava v padesátých letech, další růst pak 

následoval v letech sedmdesátých, kdy došlo ke zvýšení počtu dálkových autobusových 

spojení. Rozsah dopravní obslužnosti ovšem neodpovídal reálné poptávce po ní, což se 

ukázalo po pádu socialismu. 

Po roce 1989 došlo k reorganizaci monopolních dopravců. Majetek Československé státní 

dráhy (ČSD) byl územně rozdělen a byl začleněn do nově ustavených státních železnic – 

do Českých drah v České republice a do Železnic Slovenskej republiky na Slovensku. 

Většina podniků Československé státní automobilové dopravy (ČSAD) byla po roce 1994 

transformována na akciové společnosti a privatizována. Další změnou bylo zrušení podpory 

dělnického jízdného a zvýšení dostupnosti osobního automobilu. [2][3][4] 

V první polovině 90. let došlo k mohutnému rušení spojů veřejné dopravy a také k poklesu 

přepravených cestujících, což lze vidět na grafu č. 1. 
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Graf č. 1: Počet cestujících přepravených VHD v letech 1995-2017 [5] 

Kvůli rostoucí automobilizaci počet cestujících veřejné hromadné dopravy po roce 1995 

klesal, což mělo negativní dopad na tržby dopravců. Měli tedy tři možnosti: zvýšení dotací, 

zvýšení jízdného nebo omezení spojů. V dalších letech se situace ve veřejné dopravě 

ustálila. Přispěla tomu částečně privatizace ČSAD, vstup zahraničních dopravců na český trh 

a hlavně vyšší dotace do veřejné dopravy. V roce 1994 byl přijat zákon č. 111/1994 Sb., 

o silniční dopravě a zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, kterými byla stanovena kromě jiného i 

pravidla objednávání a financování dopravní obslužnosti formou závazku veřejných služeb. 

Trend automobilové dopravy však stále rostl, a s tím klesala poptávka po veřejné dopravě. 

Pozitivní vliv na dopravní obslužnost mělo v roce 2001 převedení organizace regionální 

dopravní obslužnosti z okresů na kraje. Tento vývoj můžeme vidět na grafu č. 2. 

Další pozitivní dopad na dopravní obslužnost v ČR má zavedení integrovaných dopravních 

systémů, které se začaly rozvíjet od roku 1994. Integrovaným dopravním systémem (dále 

také jen „IDS“) se rozumí provázaný systém různých druhů dopravy v cílovém stavu 

s koordinací jízdních řádů různých dopravců, tarifní unifikaci (tj. celá cesta s různými 

dopravci na jednu jízdenku) a propojení veřejné linkové dopravy se železnicí a systémy 

městských hromadných doprav měst na integrovaném území.[2][3][4] 
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Graf č. 2: Vývoj přepravních výkonů veřejné hromadné dopravy v ČR v období 1995 – 

2017[7] 

2.2 Financování dopravní obslužnosti 

2.2.1 Financování ze státního rozpočtu 

Státní rozpočet zahrnuje v kapitole dopravy především výdaje na budování dopravní 

infrastruktury celostátního významu, což jsou dálnice, rychlostní silnice, silnice I. třídy či 

modernizace železnic. Na mnohých projektech z této oblasti se finančně spolupodílí 

Evropská unie, a to prostřednictvím strukturálních fondů. 

V rámci státního rozpočtu je z provozního hlediska financována pouze železniční doprava. 

Ministerstvo dopravy ČR po dohodě s ministerstvem financí ČR jako garantující orgán 

objednává u dopravce zajištění rychlíkových spojení (nadregionální a mezinárodní vlaky 

v drážní osobní dopravě) jako závazku veřejné služby. Ministerstvo nemusí při objednávání 

dopravy postupovat na základě výběrových řízení, ale může zadávat přímo v souladu 

s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. 10. 2007, 

o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady 

(EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (dále jen „nařízení č. 1370/2007“), které umožňuje přímé 

zadání v železniční dopravě, (článek 5, odst. 6). Tuto situaci na trhu vnitrostátních služeb 

v přepravě cestujících po železnici pozměňuje nařízení EU č. 2016/2338 ze dne 14. prosince 

2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007 pokud jde o otevření trhu vnitrostátních 

služeb v přepravě cestujících po železnici (dále jen „nařízení č. 2016/2338“), které přímé 
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zadání železniční dopravy mění a tento trh veřejných služeb otevírá a významně novelizuje 

právě oblast přímého uzavírání smluv na železnici (s účinností od 3. prosince 2019). 

Použitelnost stávajícího čl. 5 odst. 6 a čl. 7 odst. 3 skončí 25. prosince 2023, s tím, že doba 

trvání smluv uzavřených podle čl. 5 odst. 6 mezi 3. prosincem 2019 a 24. prosincem 2023 

nesmí překročit deset let.  

V současné době je dálková železniční doprava objednávána a zajišťována na základě 

desetiletého kontraktu mezi ministerstvem dopravy a společností České dráhy, a. s. Smlouva 

o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu na zajištění 

dopravních potřeb státu na období od 1. 1. 2010 do konce platnosti jízdního řádu 

2018/2019 je každoročně aktualizována dodatkem, mimo jiné je ve smlouvě deklarováno, že 

více než 15 % dopravních výkonů nebude poskytnuto jinému než hlavnímu dopravci. 

Současně smlouva nevylučuje otevírání trhu, které se bude v nové smlouvě na období 2020 

až 2029 rozšiřovat a součástí připravované smlouvy je i harmonogram otevírání trhu. 

Dalším projektem, kterým je zajišťována regionální osobní drážní doprava objednávaná kraji, 

je spolufinancování objednávek krajů ze státního rozpočtu na základě Memoranda o zajištění 

stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou 

(dále jen „Memorandum“). Jedná se o smlouvu krajů a státu, podle níž je krajům 

poskytována dotace na zajištění krajské objednávky veřejné dopravy na železničním 

segmentu. Tato smlouva končí rokem 2019. Kraje a stát již však uzavřely nový kontrakt, 

který zajišťuje obdobnou spoluúčast jako Memorandum. Nová smlouva je uzavřena na 15 let. 

Vzhledem k zásahům státu do financování veřejné linkové dopravy se kraje v současnosti 

snaží o uzavření podobného kontraktu i pro veřejnou linkovou autobusovou dopravu.[6] 

Tok finančních prostředků 

V České republice stát (centrální úroveň) zajišťuje přepravu cestujících ve veřejné dopravě 

pouze v železniční dopravě, a to ve vlacích kategorie R (rychlík), konkrétně se u nás jedná 

o provoz vlaků na 28 tratích. V případě, že neexistuje pro dálkovou dopravu adekvátní 

železniční spojení, nemůže být ze státního rozpočtu dotována linková autobusová doprava. 

Tento fakt v podstatě vytváří mezi jednotlivými druhy dopravy nerovnováhu a poukazuje 

na určitou neefektivitu vynakládaných prostředků, neboť mohou být dotovány vlaky, 

po kterých není taková poptávka, zatímco poptávaná trasa je obsluhována autobusy 

na základě tržních principů, případně dohody krajů o dotování. Příkladem takovéhoto spojení 

je trasa Praha-Liberec, kde dálkové autobusy jezdí bez dotace, zatímco na málo využívané 

vlaky pobírá dopravce státní dotaci. Od přelomu let 2011/2012 došlo k vyjmutí kategorie 

vlaků Ex (expres) z objednávky státu a doprava tak probíhá na obchodní riziko dopravce. 

Takovéto řešení nemusí být vždy ekonomicky přínosné, protože v případě lukrativních 
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spojení by stát mohl získat uzavřením „ochranného závazku“ finanční prostředky, které by 

pomohly snížit ztráty na jiných potřebných, leč nevýnosných, spojích. Každopádně je 

neoddiskutovatelný kvalitativní posun na takovýchto relacích.[6] 

2.2.1.1 Vývoj dotací 

Vývoj dotací ze státního rozpočtu do celostátní železniční dopravy mezi roky 2000 a 2016 

ukazuje graf na grafu č. 3. 

 

Graf č. 3: Dotace za železniční dopravu ze státního rozpočtu v letech 2000 až 2016 

(mil. Kč)[8] 

Vedle výše uvedených přímých prostředků pro zajištění dopravy mohou být ze státního 

rozpočtu poskytnuty v souladu § 24 zákona č. 194/2010 Sb. další finanční prostředky, a to 

na základě změny právních předpisů nebo nepředvídatelných okolností vedoucích k nárůstu 

nákladů dopravců v případě, že hrozí snížení rozsahu dopravní obslužnosti objednatele 

podle uzavřených smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příslušný rok o více 

než 10 %. Ministerstvo financí rozhodne o tom, zda objednateli na základě žádosti poskytne 

dotaci nebo provede rozpočtové opatření na zajištění dopravní obslužnosti ze státního 

rozpočtu podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Pro tyto účely 

však kraje a obce musí poskytnout údaje potřebné pro posouzení těchto kroků.[6] 



16 
 

2.2.2 Financování z krajských rozpočtů 

Zajištění dopravní obslužnosti na území kraje v samostatné působnosti vychází z § 35 

zákona o krajích. Fakticky došlo k převedení dopravní obslužnosti z okresů na kraje od roku 

2005. V oblasti dopravy kraje zabezpečují vedle dopravní obslužnosti území kraje, dříve 

základní dopravní obslužnost, také správu silnic II. a III. tříd, kde zajišťují jednak investice, 

ale také údržbu a rekonstrukce. Podobu dopravní infrastruktury ovlivňuje kraj také díky 

kompetenci schvalování územních plánů a je tak určujícím orgánem pro polohy koridorů, 

dálnic a silnic I. tříd. Územní plánování zahrnuje také rozhodování o vodní a letecké 

dopravení infrastruktuře, s čímž souvisí množství dalších doprovodných aktivit. Kumulace 

těchto činností do kompetence krajů umožňuje efektivně skloubit infrastrukturu a 

zajišťovanou dopravní obslužnost.  

V rámci veřejné služby přepravy cestujících zajišťují kraje dopravní obslužnost území kraje 

železniční dopravou na regionálních tratích, vlaky kategorie spěšný vlak a osobní vlak a 

linkovou silniční dopravou prostřednictvím autobusových linek. Existují i výjimky, kdy kraj 

přispívá na provoz rychlíkových vlaků, např. spojení Jeseník - Olomouc. Nabídka kapacity 

rychlíků je také v některých integrovaných dopravních systémech efektivně propojena. 

V takovém případě kraj hradí rozdíl tarifů a případný nárůst potřebné kapacity odčerpané 

cestujícími IDS. 

 

 

Obrázek 1: Financování dopravy (tvorba Berečková) 

Rozsah a podíl jednotlivých druhů dopravy tedy závisí na rozhodnutí kraje. Konkrétní 

finanční toky pro veřejnou linkovou dopravu ukazuje obrázek č. 1. Jsou zde patrné základní 

toky finančních prostředků, kdy autobusový dopravce získává kompenzaci za veřejné služby 
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od kraje (úhrada prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku), a dále získává kompenzaci od 

obcí za veřejné služby v přepravě cestujících, tedy za službu, kterou si objednávají jednotlivé 

obce nad rámec dopravní obslužnosti objednávané krajem (dříve ostatní dopravní 

obslužnost). Zbylé prostředky získává od cestujících formou jízdného. Naopak do veřejných 

rozpočtů jak cestující, tak dopravci odvádějí daně. Kompenzace je posuzována jako dotace 

k výsledku hospodaření (nepodléhá odvodu DPH), avšak novelou zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, bude kompenzace posuzována v souladu s daňovou harmonizací 

v EU jako dotace k ceně (tedy bude nově předmětem odvodu DPH).[6] 

2.2.2.1 Systém finančních toků 

Podobně jako autobusová doprava, tak i železniční regionální doprava je financována 

z krajských rozpočtů. Obce si železniční regionální dopravu objednávají spíše výjimečně. 

Celý systém finančních toků je znázorněn na obrázku č. 1. Dopravci musejí platit 

poplatky za užívání železniční infrastruktury (náklady na dopravní cestu – přidělení kapacity, 

traťové vedení, apod.) státní organizaci Správa železniční dopravní cesty (dále jen „SŽDC“), 

která jednotlivým dopravcům na základě žádostí a v souladu se zákonem (zákon 266/1994 

Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů) přiděluje kapacitu dopravní cesty. Vzhledem 

k nedostatku takto vybraných financí je SŽDC dotována ještě z veřejných prostředků přímo. 

Kraje objednávají dopravní výkony přímo nebo zastoupené pověřeným organizátorem 

dopravy. 

Podíl krajů tvoří na financování veškerých výdajů na veřejnou přepravu cestujících 75 %, což 

je jednoznačně největší část. V průběhu času se množství financí vydávaných z krajských 

rozpočtů postupně navyšuje, velký nárůst je zaznamenán zejména v železniční dopravě. To 

je dáno především částečným přesunem účelových dotací na železniční dopravu ze státního 

rozpočtu do roviny plné finanční kompetence krajských reprezentací za železniční dopravu 

v regionu. Roli také sehrává nutnost platby za užití železniční infrastruktury SŽDC, které 

vzniklo po vydělení drah z majetku ČD. 

V železniční dopravě je relativně malá otevřenost a přetrvává stav unitární železnice. Většina 

tratí je dosud obsluhována dopravcem, vybraným přímým zadáním, jímž je často společnost 

České dráhy, a. s., s dlouhodobým kontraktem. Do budoucna se díky změnám evropské 

legislativy (č. železniční balíček - Nařízení 2016/2338) musí i ČD přizpůsobit ekonomické 

soutěži. Některé kraje již s otevíráním železničního trhu začaly, avšak problémem jsou síťové 

služby a staniční servis, které dosud odpovídají podmínkám unitární železnice nikoli 

otevřenému trhu.[6] 

Na druhou stranu je potřeba říci, že otevření trhu brání i skutečnost, že cestujícím není 

dosud nabízen „jednotný národní tarif“ a neexistuje celorepublikový organizátor (dokonce ani 
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nemá právní oporu), který by garantoval dělbu tržeb a vyrovnání tarifních závazků mezi 

dopravci. I proto byl ministerstvem dopravy zřízen státní podnik Cendis s. p., jehož hlavním 

úkolem je právě vyřešení této bariéry. Kromě toho nejsou vyřešeny „sdílené síťové služby“ 

(služby na nádražích, pokladniční systém, informační kanceláře atd…), které v drtivé většině 

zajištují právě České dráhy, a.s., popřípadě SŽDC, a které jsou významným aspektem 

v kvalitě přijetí zákazníka. V případě rozdrobení této služby na všechny dopravce by se však 

zvýšily náklady objednatelů. Proto je potřeba i tyto záležitosti řešit systémově na celostátní 

úrovni a s finanční spoluúčastí státu. 

Graf č. 4 ukazuje, vývoj dotací z krajských rozpočtů do železniční i autobusové dopravy. 

 

Graf č. 4. Krajské dotace do železniční a autobusové dopravy v letech 2000–2016 

(v mil. Kč)[8] 

2.2.3 Financování z municipálních rozpočtů 

Obce a města, stejně jako kraje, zajišťují dopravní obslužnost v rámci své samostatné 

působnosti, a to na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. V oblasti dopravy jsou obce 

vlastníci a správci tzv. místních komunikací, mají tedy též povinnost jejich oprav a údržby, 

dále vynakládají investiční prostředky na jejich rozšiřování. Obce a města mohou mít také 

majetkové podíly v letištích, případně účast ve vodní dopravě. Podoba dopravní 

infrastruktury obce je ovlivněna schvalováním územních plánů a strategických plánů rozvoje 

obcí. 

Z hlediska zajištění veřejné dopravy obce zajišťují tzv.  dopravní obslužnost nad rámec 

dopravní obslužnosti objednávané krajem v rámci regionu, a v případě, že se tak rozhodnou, 
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tak rovněž městskou hromadnou dopravu. Má-li tedy nějaká obec či město zájem na posílení 

nějaké linky či časového pásma v rámci lokálních či regionálních linek, může si na základě 

vlastních prostředků u dopravce tyto služby objednat. Schéma finančních toků je v tomto 

případě uvedeno na grafu č. 5. 

 

Graf č. 5: Obecní dotace do autobusové dopravy (bez MHD) v letech 2000 až 2016 

(mil. Kč)[8] 

2.2.3.1 Městská hromadná doprava 

Jiným případem je provozování městské hromadné dopravy, která funguje v České republice 

v desítkách měst v různé podobě a různém rozsahu, ačkoli není legislativně vyžadováno její 

zavedení. V rámci celé České republiky je ročně přepraveno vozy MHD přes 2,1 mld. 

cestujících. 

Největším provozovatelem městské hromadné dopravy je Dopravní podnik hlavního města 

Prahy, a.s., který patří spolu s Českými drahami, a.s. k největším dopravním firmám v zemi. 

V České republice existuje 20 dopravních podniků, které jsou v majetku měst. Městská 

doprava v ostatních městech, především okresních a menších je zajišťována soukromými 

dopravci v návaznosti na dopravní obslužnost regionálními linkami. 

Toky finančních prostředků v rámci municipalit jsou zobrazeny na uvedeném obrázku č. 1. 

Kraje vstupují do zajišťování MHD v tom smyslu, že často MHD zajišťuje základní dopravní 

obslužnost pro obce v okolí měst a tudíž se kraje mohou podílet na spolufinancování 

sdílených linek. Municipální rozpočty se musejí každoročně vyrovnávat s financováním 

kompenzace prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku pro vlastní dopravní podniky, případně 
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pro smluvní dopravce. Rozsah zajišťované MHD podléhá schválení orgánů města 

(zastupitelstev, jako nejvyšších samosprávných orgánů), které jsou zodpovědné za zajištění 

dopravy na území města/obce.[6] 

2.2.3.2 Problémy financování 

Problémem dopravních podniků velkých měst je často jejich podfinancování a nedostatek 

vlastních zdrojů na obnovu a rozvoj. Před nabytím účinnosti nařízení č. 1370/2007 byly často 

vlastníky (městy) poskytovány investiční dotace přímou cestou. Dopravci je však podle 

zákona o účetnictví vedli na podrozvahových účtech a nemohli je odepisovat, čili nevytvářeli 

se z nich vlastní zdroje obnovy. Toto je nejcitlivější u dopravních podniků s nákladnou 

infrastrukturou (tramvaje, metro) s dlouhodobou životností. 

Dalším faktorem je vysoký podíl regulací v cenách jízdného (velké skupiny cestujících, kteří 

mají bezplatnou přepravu nebo vysoké procento slevy) a neochota objednatelů jízdné zvýšit, 

jejichž důsledkem je neustále se snižující podíl krytí nákladů výnosy z jízdného, a to i přesto, 

že v městské dopravě je již od roku 2016 regulace cen jízdného plně v rukou objednatelů 

(cenový výměr ministerstva financí ČR slevy v MHD nenařizuje).  

Náklady dopravců výrazně rostou (inflace, nedostatečné vlastní zdroje někdy i včetně 

dědictví z minulosti, mzdové požadavky zejména jízdního personálu, náklady na odbavovací 

systémy, moderní vozový park atd.) a nejsou-li kryty z veřejných rozpočtů, dochází tak 

ke vzniku vnitřního dluhu, který je sice možné krátkodobě udržet, ale z dlouhodobého 

hlediska není reálné takto hospodařit. Dopravní podniky stojí na rozhraní, kdy na jedné 

straně je jízdné (často jej však nejsou oprávněni měnit – typicky v IDS), které v dostatečné 

míře nepokrývá náklady a na druhé straně očekávaná rostoucí kvalita služeb. Objednatelé 

tak budou postaveni do situace, kdy buďto budou zvyšovat dotace na veřejnou dopravu na 

úkor jiných aktivit, nebo se budou potýkat s omezováním rozsahu veřejné služby.[6] 

3 Právní rozbor 

3.1 Obecně 

Stěžejními právními předpisy upravujícími v současné době otázku poskytování veřejných 

služeb v přepravě cestujících jsou nařízení č. 1370/2007, nařízení č. 2016/2338; zákon 

č. 194/2010 Sb. a ve vymezených případech též zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Všechny tyto právní předpisy přitom působí současně 

a je třeba je aplikovat ve vzájemné shodě/souvislosti. 

Zajištění dostupných a kvalitních veřejných služeb v přepravě cestujících je jednou 

z prioritních oblastí evropské integrace a v rámci Evropské unie je tomuto tématu věnována 
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dlouhodobě velká pozornost. Zároveň se na evropské úrovni prosadil názor, že tato oblast je 

natolik důležitá, že ji nelze ponechat v režii jednotlivých členských států a harmonizaci 

provést jen v základním rozsahu, ale že je naopak vhodné stanovit určitá pravidla pro 

všechny členské státy stejně. Z uvedeného důvodu je tato oblast upravována nařízeními 

č. 1370/2007 a nařízením č. 2016/2338, která se v souladu s čl. 288 Smlouvy o fungování 

Evropské unie vyznačuje plnou závazností a přímou použitelností ve všech členských 

státech Evropské unie; nařízení Evropské unie je tedy závazné nejen pro státy samotné, ale 

též pro všechny fyzické i právnické osoby a jeho text se aplikuje přímo bez toho, že by musel 

být transponován do nějakého vnitrostátního legislativního aktu. Nařízení tak díky těmto 

svým charakteristikám lze zjednodušeně označit za „evropský zákon“, neboť pro 

„obyčejného“ uživatele (jako je např. organizátor integrované dopravy nebo dopravce činný 

v rámci závazku veřejné služby v přepravě cestujících) není z hlediska závaznosti a 

aplikovatelnosti žádný rozdíl mezi evropským nařízením a vnitrostátním právním předpisem. 

Z hlediska právní síly je nařízení Evropské unie v našem právním řádu postaveno naroveň 

zákonu; pokud by se však nařízení dostalo do aplikační kolize s vnitrostátním zákonem, má 

před ním aplikační přednost (tj. platnost příslušného zákona zůstává nedotčena, ale 

v konkrétním kolizním případě se příslušné kolidující ustanovení zákona nepoužije a místo 

něj se aplikuje odpovídající ustanovení nařízení; není však vyloučeno, že v jiném případě, 

na který třeba dané ustanovení nařízení nedopadá, se totéž ustanovení zákona normálně 

použije, protože už zde v daném konkrétním případě nebude kolize s nařízením). 

Tím se nařízení liší od směrnic, které jsou v zásadě závazné pouze pro jednotlivé státy, a to 

toliko z hlediska výsledku, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se 

ponechává vnitrostátních orgánům. Jednotlivé subjekty práva v členských státech Evropské 

unie se tak textu směrnice nemohou dovolávat přímo, ale pouze v rámci příslušných 

právních aktů, které ten který členský stát přijal pro její provedení; výjimečně mohou mít i 

směrnice přímý účinek, avšak pouze v případech, kdy příslušný členský stát neprovedl včas 

transpozici takové směrnice a zároveň je-li její obsah dostatečně jasně a jednoznačně 

zformulován a umožňuje aplikaci bez dalších podmínek.  

Nařízení č. 1370/2007 a nařízení č. 2016/2338 je tedy třeba interpretovat a aplikovat 

v souladu s výše uvedenými zásadami. To znamená, že text citovaného nařízení se aplikuje 

přímo a s nařízením se „zachází“, jako by se jednalo o běžný zákon. Pokud by snad 

v konkrétním případě došlo k tomu, že práva a povinnosti plynoucí z předmětného nařízení 

kolidují s právy a povinnostmi plynoucími z vnitrostátního zákona (s ohledem na okolností 

pak zejména zákona č. 194/2010 Sb.), použilo by se pravidlo o aplikační přednosti evropské 

legislativy a v daném případě by znění zákona ustoupilo znění příslušného ustanovení 

předmětného nařízení. Jestliže ale nařízení i zákon budou „souběžně“ upravovat stejnou 



22 
 

otázku a jejich úprava nebude navzájem kolidovat, pak se aplikují oba právní předpisy 

zároveň. 

3.1.1 Přechodná ustanovení 

Nabytí účinnosti nařízení č. 1370/2007 ke dni 3. prosince 2009 a následně zákona 

č. 194/2010 Sb. ke dni 1. července 2010 znamenala dva důležité milníky ve vývoji právní 

úpravy problematiky veřejných služeb v přepravě cestujících, neboť oba tyto právní předpisy 

zavedly některé novinky a modifikace oproti dřívější legislativě (zpravidla ve smyslu 

zpřísnění právní úpravy ve vztahu k objednatelům a naopak liberalizace a rozšíření možností 

ve vztahu k dopravcům). Rozbor přechodných ustanovení je o to důležitější, že převážná 

část smluv o plnění závazku veřejné služby v České republice byla v zájmu minimalizace 

negativních dopadů nutnosti aplikace nové a doposud neprozkoumané právní úpravy 

uzavřena těsně před nabytím účinnosti nařízení 1370/2007, tj. podle „staré“ právní úpravy 

účinné před tímto nařízením. 

V případě nařízení č. 1370/2007 jsou přechodná ustanovení řešena v čl. 8 tohoto nařízení. 

Pro náležitou implementaci předmětného nařízení bylo stanoveno desetileté přechodné 

období k zajištění plynulého a hladkého přechodu na novou právní úpravu; výchozím 

pravidlem tak je, že uzavírání smluv o závazku veřejné služby v přepravě cestujících musí 

být uvedeno do souladu s tímto nařízením nejpozději do 3. prosince 2019. Počínaje tímto 

datem by tedy veškeré poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících mělo být 

uvedeno do souladu s citovaným nařízením. Z uvedeného pravidla platí následující výjimky, 

pokud jde o smlouvy uzavřené v souladu s příslušnými národními i evropskými právními 

předpisy před nabytím účinnosti nařízení č. 1370/2007: 

 Smlouvy uzavřené před 26. červencem 2000 na základě spravedlivého nabídkového 

řízení zůstávají v platnosti do uplynutí doby jejich platnosti. 

 Smlouvy uzavřené před 26. červencem 2000 na základě jiného než spravedlivého 

nabídkového řízení a smlouvy uzavřené od 26. července 2000 do 2. prosince 2009 

na základě spravedlivého nabídkového řízení zůstávají v platnosti do uplynutí doby 

jejich platnosti, nejdéle však po dobu 30 let. 

 Smlouvy uzavřené od 26. července 2000 do 2. prosince 2009 na základě jiného než 

spravedlivého nabídkového řízení zůstávají v platnosti do uplynutí doby jejich 

platnosti, pokud mají omezenou dobu trvání srovnatelnou s dobami trvání podle čl. 4 

nařízení č. 1370/2007. 

 Okrajovou alternativou je pak i možnost ponechat v platnosti (bez ohledu na výše 

uvedená omezení) až do uplynutí doby jejich platnosti takové smlouvy, jejichž 
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ukončení by mělo nežádoucí právní nebo hospodářské dopady a zároveň k tomu 

Komise udělí souhlas (čl. 8 odst. 3 poslední věta nařízení č. 1370/2007). 

Přechodná ustanovení zákona č. 194/2010 Sb. pak jsou zcela v souladu s přechodnými 

ustanoveními nařízení č. 1370/2007. Podle § 35 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb. zůstávají 

práva a povinnosti ze závazku uzavřeného podle dosavadních předpisů zachovány 

v rozsahu stanoveném čl. 8 odst. 3 nařízení č. 1370/2007 a řídí se dosavadními právními 

předpisy (tj. zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a zákonem č. 266/1994 Sb., 

o dráhách, v závislosti na druhu dotčeného dopravního prostředku). Podle přechodného 

ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. pak platí, že objednatel a dopravce, se 

kterým je smlouva uzavřena, mohou sjednat prodloužení její účinnosti, jen pokud doba 

účinnosti smlouvy po prodloužení nepřesáhne dobu stanovenou nařízením č. 1370/2007. 

V roce 2016 bylo vydáno nařízení EU č. 2016/2338 ze dne 14. prosince 2016, kterým se 

mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě 

cestujících po železnici, které přímé zadání železniční dopravy mění a tento trh veřejných 

služeb otevírá a významně novelizuje právě oblast přímého uzavírání smluv na železnici 

(s účinností od 3. prosince 2019).[1][9][10][11] 

3.2 Možnosti smluvního zajištění veřejné služby v přepravě cestujících 

po skončení stávajících smluv 

3.2.1 Obecný výklad 

K zajištění kontinuity veřejných služeb v přepravě cestujících po uplynutí stávající doby 

platnosti aktuálně uzavřených smluv s dopravci připadají v úvahu v zásadě tři hlavní cesty: 

1) prodloužení těchto smluv, 

2) uzavření nových smluv přímým zadáním, 

3) uzavření nových smluv na základě nabídkového řízení podle zákona 

č. 194/2010 Sb., resp. zadávacího řízení podle ZZVZ. 

V následujících částech jsou podrobněji rozebrány všechny uvedené alternativy; nejprve jsou 

vždy definována obecná východiska, která jsou společná všem druhům dopravy 

(autobusová, železniční), a následně jsou zpracována specifika vyskytující se jen 

u některých těchto druhů. 

3.2.2 Brutto a netto smlouvy 

3.2.2.1 Význam 

V případě uzavírání nových smluv je u některých druhů dopravy (konkrétně u autobusové, 

tramvajové a železniční) třeba rozlišovat mezi tzv. brutto a netto smlouvami. Pokud se jedná 
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o tzv. brutto smlouvu, použije se na výběr dopravce v případě autobusové dopravy postup 

podle ZZVZ. Procesně se tedy postupuje stejně, jako by se jednalo o „standardní“ veřejnou 

zakázku. V železniční dopravě lez použít brutto smlouvu i v přímém zadání, avšak je třeba 

zvážit její ekonomická rizika. V plně integrovaných systémech může být brutto smlouva 

přímým zadáním smysluplná, neboť tady dopravce přistupuje k tarifu vyhlášenému 

příslušnými orgány a nemá na něj přímý vliv. 

Rozlišování brutto a netto smluv v případě je tedy mimořádně důležité, neboť na něm závisí 

možnosti procesního postupu objednatele a zejména pak využití specifických procesů 

přímého uzavření smlouvy podle § 18 zákona č. 194/2010 Sb.), neboť v případě brutto smluv 

by nebylo možné tyto postupy využít a bylo by třeba při zadávání postupovat v některém 

ze zadávacích řízení podle ZZVZ. 

Přímé zadání konkrétnímu dopravci tak při uzavírání nové brutto smlouvy přichází v úvahu 

v podstatě jenom v zákonem definovaných případech, jakým jsou např. veřejné služby 

v osobní drážní dopravě a objednatel využije přímého zadání podle § 18 zákona 

č. 194/2010 Sb.  

3.2.2.2 Typy smluv o veřejných službách dle rozdělení nesení rizik  

Dlouhodobější smlouvy musí zahrnovat citlivé rozdělení rizik mezi smluvní strany. Jedná se 

zejména o riziko tržeb, potřeby investic souvisejících se závazkem veřejné služby, změny 

ekonomických parametrů – poplatky, daně, inflace apod., riziko neschopnosti plnit závazek 

ze smlouvy kteroukoli smluvní stranou, míra spolehlivosti provozu, vozový park a zálohy. 

Čím větší riziko nese objednatel, tím silnější má na druhou stranu pozici při stanovení 

podmínek a změnách veřejných služeb při zajišťování dopravní obslužnosti. Lze se 

domnívat, že tento typ smluv je vhodnější pro oblasti s nárůstem poptávky po nabízených 

službách a významnými regionálními prvky (výstavba, průmyslové oblasti, nabídka 

zaměstnanosti). Naopak stabilizované oblasti jsou předpokladem spíše pro typ smluv 

s větším rizikem na straně dopravce. 

3.2.2.3 Brutto smlouvy 

Dopravce nese riziko zvýšení nákladů nad výši odhadovanou v podané nabídce, neboť 

uzavřením smlouvy se zavázal zajišťovat závazek veřejné služby za sjednanou cenu. Tržby 

odvádí objednateli nebo jsou započteny proti kompenzaci, tudíž není motivován ke snaze 

o jejich zvyšování. 

Objednatel nese riziko výkyvu tržeb, tedy riziko poklesu tržeb pod odhadovanou výši, ale 

obecně nenese riziko zvýšení nákladů (vyjma obvykle např.: cena pohonných hmot, inflace, 

odpisy v souvislosti s případnými požadavky objednatele na vozový park). Pokud by riziko 

zvýšení uvedených nákladů nebylo citlivě rozděleno mezi obě strany, pak by cena nabídky 



25 
 

nutně musela být významně vyšší, aby provozovatel dopravy toto riziko pokryl. Objednatel 

však zároveň nemá k dispozici informace o skutečných nákladech provozovatelů 

přepravních potřeb cestujících v závazku veřejné služby. Objednatel má možnost zpracování 

poměrně přesné kalkulace na dobu uzavřených smluv, jakožto mandatorního výdaje, pokud 

nepodcení vývoj tržeb, bude respektovat i v tarifu vliv inflace nebo si výnosy neovlivní 

nařízením dalších slev. Významný vliv má cena pohonných hmot, zvyšování odvodů 

na daních, výkyvy na trhu práce (nedostatek pracovních míst, či vysoká poptávka 

po pracovní síle), úbytek žáků a studentů, vliv hybnosti obyvatel ve vazbě na uvedené 

faktory, či situaci na trhu. Výše uvedený typ smlouvy představuje tzv. brutto smlouvu 

uzavíranou na základě zadávacího řízení dle ZZVZ. Objednatel má na rozdíl od netto 

smlouvy větší možnost provádění změn ve veřejné dopravě, např. po uplynutí 5 let ji 

zoptimalizovat na nové podmínky a požadavky. 

Tento typ smluv je obvykle spojen se systémy s uplatňováním jednotného jízdného (např. 

IDS, uznávání platebních karet), kdy v daném systému provozuje závazek veřejné služby 

více dopravců různé velikosti a objednatel má zájem pracovat s tarifem bez zásahu dopravců 

včetně regulace a vlastního stanovování tarifních kategorií a výše slev. 

3.2.2.4 Netto smlouvy 

Smlouvy jsou uzavírány na základě nabídkového řízení, které se opírá o hodnotící kritérium, 

kterým je ekonomická výhodnost. Ta však není definována pouze v ceně, ale i v dalších 

kritériích (např. kvalita poskytovaných služeb, vozový park, odbavovací zařízení, ekologie 

provozu atd.) a váhy jim přiznané. Postupu a hodnocení nabídek je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost a detailně zpracovat hodnotící kritéria a jejich váhu, neboť zpráva z hodnocení je 

veřejná. Objednatel může stanovit maximálně přijatelnou cenu nabídky v řízení.   

Objednatel se zaváže kompenzovat dopravci ztrátu dle jím předloženého finančního modelu 

na dobu trvání smlouvy, přičemž je zároveň povinen kontrolovat oprávněnost výše 

kompenzace. Předmětné smlouvy jsou označovány jako tzv. netto smlouvy. Jejich použití je 

vhodnější pro uzavírání závazku veřejné služby zejména s velkými dopravci, nebo 

s dopravci, kde tarif ovlivňuje právě dopravce. Pozitivem je informovanost objednatele 

o skutečné výši ztráty a nákladech provozovatele závazku veřejné služby. Povinnost 

předložení finančního modelu skutečné kompenzace ztráty a výpočtu maximálního čistého 

příjmu umožňuje objednateli požadovat na základě smlouvy a v souladu se zákonem 

o veřejných službách případnou nadměrnou kompenzaci zpět. 

Objednatel nenese riziko tržeb, neboť ty zůstávají v plné výši dopravci, což může vyvolat 

problém v systémech přerozdělování tržeb v systémech IDS apod. Dopravce je však 

motivován ke snaze zvyšovat tržby, a tedy nabízet kvalitnější služby. 
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O netto (popř. o smíšenou) smlouvu se podle čl. 5 odst. 1 nařízení č. 1370/2007 jedná 

v případě, kdy tato smlouva má podobu koncese na služby ve smyslu unijního práva. 

V opačném případě se bude jednat o tzv. brutto smlouvu.[1][9][10][11] 

3.3 Prodloužení stávajících smluv 

3.3.1 Základní východiska 

Právním základem pro prodloužení stávajících smluv je čl. 4 odst. 4 nařízení č. 1370/2007, 

který stanoví několik situací, za nichž je možno uzavřenou smlouvu prodloužit (resp. 

překročit základní limity doby trvání dle čl. 4 odst. 3 nařízení č. 1370/2007), a sice 

 z důvodu významných investic; v takovém případě je prodloužení možné až o polovinu, 

 je-li to odůvodněno náklady plynoucími ze zvláštní zeměpisné situace 

v nejvzdálenějších regionech; v takovém případě je prodloužení možné až o polovinu,  

 je-li to odůvodněno amortizací kapitálu ve vztahu k výjimečným investicím 

do infrastruktury nebo vozidel, pokud byla smlouva o veřejných službách uzavřena 

na základě spravedlivého nabídkového řízení; v takovém případě sice není uvedeno 

explicitní omezení celkové délky trvání takové smlouvy, ale příslušný objednatel je 

povinen takovou smlouvu předložit do jednoho roku od jejího uzavření Komisi EU spolu 

s odůvodněním zvoleného postupu. 

Určitou výhodou prodlužování stávajících smluv oproti jejich novému uzavírání je to, že 

prodloužení není třeba oficiální cestou notifikovat, a tudíž konkurenční dopravci nemají 

žádnou možnost jak do zadávacího procesu formálně zasáhnout. 

3.3.2 Autobusová veřejná doprava 

V případě silniční (autobusové) dopravy je situace s mimořádnými investicemi, které by 

mohly naplnit příslušné předpoklady plynoucí z výše citovaného nařízení a zejména 

ze stanoviska Komise a metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR, složitější. Musí se 

jednat o investice nad rámec běžné obnovy vozového praku a pořízení autobusů v takové 

hodnotě, kterou by bylo možno kvalifikovat jako „významnou“ ve vztahu k celkovému 

majetku, pomocí něhož příslušný dopravce plní aktuální závazek veřejné služby. Toho by 

bylo možno dosáhnout buď obnovou významné části vozového parku (přinejmenším z jedné 

třetiny, ale patrně i více – problém, zda by takové nákupy dozorové organy nepovažovaly 

za účelové obcházení nabídkových řízení), nebo pořízením takových vozidel, která by se 

kvalitativně výrazně odlišovala od stávajícího vybavení; v tomto ohledu si lze reálně 

představit mimořádné nákupy kapacitních vozidel při řešení složitých dopravních problémů 

zejména ve spádových oblastech velkých měst nebo pořízení autobusů s jiným druhem 
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pohonu a s tím související výrazně pozitivní dopad např. na životní prostředí - v praxi by se 

mohlo jednat např. o pořízení autobusů na CNG nebo na elektrický pohon.[1][9][10][11] 

3.4 Uzavření nové smlouvy přímým zadáním 

Čl. 5 nařízení č. 1370/2007 ve spojení s ustanovením § 18 zákona č. 194/2010 Sb. 

umožňuje zadat smlouvu o poskytování veřejných služeb v přepravě osob přímo 

konkrétnímu dopravci v následujících případech: 

 služby budou zadány tzv. vnitřnímu provozovateli, 

 jedná se o služby de minimis, 

 jedná se o služby v osobní drážní dopravě (s omezeními stanovenými Nařízením 

2016/2338), 

 služby mají být zadány v mimořádné situaci. 

V případech uvedených v prvních třech odrážkách (tj. zadávání vnitřnímu provozovateli, 

zadávání služeb de minimis a zadávání služeb v drážní dopravě) je proces přímého 

zadávání velmi podobný a zahrnuje především povinnost objednatele takové zadání předem 

notifikovat v souladu s ustanovením čl. 7 nařízení č. 1370/2007 a ustanovení § 19 zákona 

č. 194/2010 Sb. 

U čtvrté odrážky (tj. zadání služeb v mimořádné situaci) notifikační povinnost s ohledem 

na okolnosti takového zadávání logicky odpadá a procedura je tím poněkud zjednodušena, 

což je vyváženo tím, že smlouva uzavřená přímým zadáním v mimořádné situaci má výrazně 

nižší limit maximální doby trvání než u ostatních druhů přímého zadání (dva roky). 

Při aplikaci přímého zadávání je pak třeba dbát na zvýšenou transparentnost a 

přezkoumatelnost prováděných úkonů. 

Možnost přímého zadání podle zákona č. 194/2010 Sb. se v případě autobusové dopravy 

uplatní pouze tehdy, bude-li takto zadávána tzv. netto smlouva; v opačném případě by 

při zadávání bylo třeba postupovat podle ZZVZ. 

3.4.1 Notifikační povinnosti 

3.4.1.1 Obecně 

V případě přímého uzavření smlouvy s vnitřním provozovatelem, smlouvy na služby 

de minimis nebo smlouvy na služby v drážní dopravě je objednatel povinen splnit dvojí 

notifikační povinnost: 

1) V souladu s ustanoveními čl. 7 odst. 2 a § 19 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb. je 

objednatel povinen nejpozději jeden rok před přímým uzavřením smlouvy zveřejnit 

v Úředním věstníku Evropské unie alespoň tyto informace: 
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 název a adresa objednatele, 

 typ plánovaných smluv, 

 služby a oblasti, na něž se možné smlouvy vztahují. 

2) V souladu s ustanovením § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. je objednatel povinen 

nejpozději dva měsíce před uzavřením smlouvy zveřejnit na své úřední desce a 

způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámení: 

 identifikačních údajů dopravce, s nímž má být smlouva uzavřena, 

 předpokládané průměrné roční hodnoty veřejných služeb nebo počtu kilometrů za rok, 

 předpokládaného rozsahu veřejných služeb. 

 

Zákon č. 194/2010 Sb. tak objednateli stanoví další povinnosti nad rámec nařízení 

č. 1370/2007, což však předmětnému nařízení nijak neodporuje a objednatel je tak povinen 

splnit jak povinnosti plynoucí přímo z nařízení, tak povinnosti plynoucí ze zákona. Příslušné 

notifikační lhůty mohou běžet nezávisle na sobě a jejich zachování se posuzuje samostatně 

– v případě dvouměsíčního oznámení podle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. tak 

samozřejmě není třeba čekat, až uplyne roční lhůta podle čl. 19 odst. 1 nařízení 

č. 1370/2007, ale rozhodující je pouze to, aby obě lhůty byly zachovány ve vztahu 

k okamžiku uzavření příslušné smlouvy. 

3.4.2 Podání alternativní nabídky 

3.4.2.1 Obecná východiska 

Jednou z nejproblematičtějších situací, které mohou v rámci procesu přímého zadání nastat, 

je to, že po zveřejnění dvouměsíční notifikace obsahující konkrétní informace o parametrech 

plánované smlouvy a o dopravci, jemuž má být takto zadáno, se objednateli ozve jiný, 

konkurenční dopravce a podá svoji vlastní nabídku, která bude obsahovat výhodnější 

podmínky než ty, za nichž má být uzavřena notifikovaná smlouva. 

Nařízení č. 1370/2007 ani zákon č. 194/2010 Sb. neobsahují žádná ustanovení, která by 

takovou situaci řešila, přičemž žádné řešení bohužel nelze nalézt ani v judikatuře nebo 

v dalších souvisejících dokumentech (zejména ve stanovisku Komise a metodickém pokynu 

MD). 

Právní předpisy objednateli neukládají, aby se v případě přímého uzavření smlouvy zabýval 

případnými konkurenčními nabídkami. Pokud jsou v daném případě splněny všechny 

předpoklady pro přímé zadání, pak je objednatel oprávněn smlouvu uzavřít přímo a nemusí 

při tom z hlediska právních předpisů reflektovat žádné jiné, alternativní nabídky, neboť 

samotná existence takových nabídek (bez ohledu na jejich obsah) nepředstavuje okolnost, 
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kterou by podle právních předpisů bylo třeba při přímém uzavírání smlouvy zvažovat. 

Z pohledu nařízení č. 1370/2007 i zákona č. 194/2010 Sb. je z čistě formálního hlediska 

v pořádku, pokud objednatel uzavře smlouvu s vybraným dopravcem, aniž by při tom bral 

ohled na případné jiné nabídky, či dokonce tyto nabídky posuzoval a hodnotil. 

Ze zásady transparentnosti pak vyplývá povinnost objednatele postupovat tak, aby jeho 

postup byl přezkoumatelný a nevyvolával důvodné pochybnosti, proč objednatel postupoval 

zvoleným způsobem. Zásada transparentnosti je v prvé řadě naplněna tím, že objednatel 

všechny své záměry přímého zadání řádně notifikuje podle čl. 7 odst. 2 nařízení 

č. 1370/2007 a podle ustanovení § 19 odst. 1 a 2 zákona č. 194/2010 Sb. O netransparentní 

postup by se i přes řádnou notifikaci mohlo nicméně jednat v případech, kdy by před 

uzavřením smlouvy byla objednateli doručena seriózní a důvěryhodná konkurenční nabídka, 

v níž by konkurenční dopravce nabízel své služby za zjevně výhodnějších podmínek, než 

za jakých hodlá objednatel smlouvu uzavřít, přičemž pro takový rozdíl by zde nebylo žádné 

rozumné vysvětlení.  

Zásada rovného přístupu je pak naplněna především tím, že objednatel je – za podmínek 

podrobně popsaných níže – otevřen případným jednáním s kterýmkoliv způsobilým 

dodavatelem, nikoliv pouze s tím, kterého si objednatel „vyhlédl“ předem.  

Kromě toho samozřejmě nelze opomíjet, že objednatel (resp. osoby, které jeho jménem 

jednají) je vázán i dalšími povinnostmi plynoucími z právních předpisů, především pak 

povinností počínat si s péčí řádného hospodáře. Vždy by tedy mělo být zvoleno takové 

řešení, které bude pro objednatele ve svém souhrnu ekonomicky nejvýhodnější (což 

samozřejmě nemusí nutně znamenat, že bude nejlevnější). 

Ačkoliv tedy výše je dovozováno, že objednatel není zásadně povinen posuzovat a hodnotit 

alternativní nabídky, které by mu byly před přímým uzavřením smlouvy doručeny (resp. že 

předložení výhodnější nabídky neznamená, že by ji objednatel byl povinen upřednostnit), 

přesto by neměl tyto alternativní nabídky ignorovat, ale naopak by se s nimi měl podrobně 

seznámit, a v případě, že se tyto nabídky odchylují od podmínek, za nichž hodlá objednatel 

uzavřít smlouvu s vytipovaným dopravcem, měl by objednatel identifikovat důvody těchto 

rozdílů. Předložení alternativní nabídky totiž může sloužit jako jakýsi „průzkum trhu“ a může 

objednateli napovědět, že podmínky, které vyjednal s dopravcem, s nímž hodlá uzavřít 

smlouvu napřímo, ve skutečnosti nemusí odpovídat tržní realitě. Při tom je samozřejmě 

nutné brát v úvahu, že konkurenční dopravce, který podal alternativní nabídku, 

pravděpodobně nedisponuje úplnými informacemi o všech podrobnostech plánovaného 

závazku veřejné služby, a tudíž jeho nabídka nemusí být nutně srovnatelná s podmínkami 

notifikované smlouvy, jejíž uzavření objednatel plánuje; tuto skutečnost je třeba samozřejmě 
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zohlednit a kvalifikovaně odhadnout, jaký má dopad na ekonomické parametry alternativní 

nabídky (a tuto nabídku případně korigovat). Pokud i po provedení uvedené korekce bude 

alternativní nabídka vykazovat výhodnější ekonomické parametry než notifikovaná smlouva, 

kterou objednatel hodlal původně uzavřít, měl by se další postup odvíjet v závislosti 

na velikosti zjištěné odchylky: 

 Půjde-li o odchylku v řádu jednotek procent, zpravidla bude objednatel schopen 

obhájit, pokud setrvá na původním rozhodnutí a smlouvu uzavře s původně 

notifikovaným subjektem. Při tom může využít argumentaci v tom smyslu, že celková 

ekonomická výhodnost nabídky nespočívá nutně jenom ve finální ceně, ale mohou na 

ni mít vliv i jiné, obtížně kvantifikovatelné aspekty (např. dobré zkušenosti 

s notifikovaným dopravcem, náležité zkušenosti tohoto dopravce apod.). V každém 

případě je nutné, aby objednatel byl připraven a schopen své rozhodnutí přesvědčivě 

odůvodnit, neboť i odchylky v řádu jednotek procent mohou v absolutních částkách 

představovat značné peněžní sumy. 

 Půjde-li o odchylku v řádu desítek procent nebo větší, pak už patrně nebude možné, 

aby objednatel bez dalšího uzavřel smlouvu s původně notifikovaným dopravcem. 

V takovém případě by bylo namístě celý proces pozastavit a podrobně vyjasnit příčiny 

tak zásadního rozporu mezi jednotlivými nabídkami. 

3.4.2.2 Možnosti postupu objednatele v případě podání výhodnější alternativní 

nabídky 

Objednateli nic nebrání, aby v návaznosti na předložení výhodnější alternativní nabídky 

pozastavil celý proces přímého uzavírání smlouvy a vyvolal jednání se zainteresovanými 

subjekty. 

Právní předpisy takovýto neformální postup objednatele nezakazují. Nejednalo by se 

o oficiální institucionalizované nabídkové řízení, ale v podstatě o neformální a nezávazné 

konzultace s příslušnými dopravci, kteří by měli zájem daný závazek veřejné služby plnit. 

Zároveň takový postup nelze hodnotit ani jako „obcházení“ standardního nabídkového řízení, 

neboť objednatel by se k němu z povahy věci uchyloval pouze v případech, kdy nabídkové 

řízení není povinné a může být nahrazeno přímým zadáním; jestliže je tedy objednatel 

oprávněn uzavřít smlouvu s dopravcem napřímo a právní předpisy výslovně nestanoví žádná 

kritéria, která přitom musí dodržet, pak při zachování náležité míry transparentnosti a 

požadavku péče řádného hospodáře záleží čistě na objednateli, jaký konkrétní procesní 

postup zvolí a dle jakých konkrétních kritérií (při zachování uvedených mezí) příslušného 

dopravce určí. Nemůže se tak jednat o obcházení, neboť objednatel svých postupem nic 

„neobchází“ – pouze využívá svého práva přímého zadání. Naopak, jestliže i v rámci 
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přímého zadání aplikuje objednatel při volbě dopravce určitá objektivní a přezkoumatelná 

kritéria, jedná se spíše o vhodný postup. 

Objednatel by při tom ale samozřejmě měl dbát na zachování základních zásad, které se 

prolínají jakýmkoliv veřejným zadáváním, a sice zásady transparentnosti, rovného přístupu a 

zákazu diskriminace. Zároveň nesmí objednatel porušit důvěrnost informací, které mu 

potenciální kontrahenti v rámci vyjednávacího procesu sdělili a které mohou mít povahu 

obchodního tajemství. V tomto ohledu by bylo např. asi nepřípustné, aby objednatel 

zpřístupnil jednotlivým zájemcům navzájem jejich nabídky, neboť by tím mohl vyzradit citlivé 

obchodní údaje zneužitelné následně v konkurenčním boji; současně by tím mohla 

poklesnout i efektivita vzájemného soutěžení, neboť jednotliví dopravci by pak nepřipravovali 

své nabídky komplexně a ve snaze nabídnout objednateli co nejlepší poměr mezi výkonem a 

cenou, ale slepě by se soustředili toliko na překonání konkrétních parametrů konkurenční 

nabídky. 

V každém případě by ale na závěr tohoto „procesu“ bylo v souladu s jeho výsledky třeba 

provést novou dvouměsíční notifikaci v souladu s ustanovením § 19 odst. 2 zákona 

č. 194/2010 Sb. a smlouvu s takto „vybraným“ dopravcem by bylo možno uzavřít až po 

uplynutí příslušné lhůty (přičemž by zde znovu běžela lhůta pro ostatní dopravce k podání 

námitek dle § 19 odst. 3 zákona č. 194/2010 Sb.). Nelze přitom samozřejmě vyloučit, že po 

provedení této nové notifikace by objednateli byla předložena další alternativní nabídka, 

která by – navzdory předchozím konzultacím s potenciálními dodavateli – byla opět 

výhodnější než smlouva, kterou objednatel hodlá dle notifikace uzavřít. V takovém případě 

by se objednatel dostal opět na začátek: tj. měl by tuto alternativní nabídku zvážit, a pokud 

by shledal, že se jedná o seriózní nabídku, která se i po příslušných korekcích zdá 

výhodnější než smlouva, již objednatel plánuje uzavřít, měl by opět celý proces pozastavit a 

případně zopakovat postup nastíněný v předcházejících větách. 

Důsledná aplikace výše navrženého postupu může mít za následek výrazné časové zdržení, 

ale dokud zde budou existovat alternativní nabídky, které jsou výhodnější než notifikovaná 

smlouva, je třeba tyto nabídky brát v úvahu, a v případě, že na ně nebude reflektováno, měl 

by objednatel být schopen přesvědčivě vysvětlit, proč tak postupoval. Pokud by v důsledku 

uvedeného postupu došlo navzdory adekvátní snaze objednatele k takovým průtahům, že by 

hrozilo přerušení poskytování příslušných služeb, protože by se novou smlouvu nepodařilo 

včas uzavřít, mohl by to být důvod pro využití § 22 zákona č. 194/2010 Sb.  

3.4.3 Převzetí vozidel od stávajícího dopravce 

V případě angažování nového dopravce je třeba vzít v úvahu též povinnosti vyplývající 

z ochranářských ustanovení § 20 zákona č. 194/2010 Sb., která za určitých okolností 
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umožňují požadovat, aby nový dopravce převzal (odkoupil) část vozového parku 

od dopravce, který předmětné veřejné služby poskytoval před ním. 

Postup podle § 20 zákona č. 194/2010 Sb. se obecně uplatní jak v případech, kdy je 

realizováno nabídkové řízení, tak i v případech, kdy dochází k přímému zadání. Výjimkou 

jsou případy, kdy: 

 se jedná o přímé zadání v mimořádné situaci podle § 22 zákona č. 194/2010 Sb., 

 smlouva se stávajícím dopravcem byla ukončena výpovědí objednatelem z důvodu 

závažného porušení smluvních povinností ze strany dopravce, 

 stávající dopravce zanikl, 

 stávající dopravce přestal být provozovatelem dopravy podle příslušných právních 

předpisů. 

Objednatel si tak podle § 20 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb. musí před uzavřením smlouvy 

přímým zadáním nebo před uveřejněním oznámení o zahájení nabídkového řízení vyžádat 

písemné stanovisko stávajícího dopravce k převodu vozidel na nového dopravce. Stávající 

dopravce je při tom podle § 20 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. oprávněn (až na výše 

uvedené výjimky) požadovat, aby objednatel zavázal nového dopravce odkoupit 

od stávajícího dopravce vozidla, která  

 byla nově pořízena se souhlasem objednatele ve druhé polovině doby účinnosti 

smlouvy o veřejných službách, a 

 sloužila k zabezpečování veřejných služeb, které mají být zcela nebo zčásti 

předmětem nové smlouvy, a 

 nemohou být dopravcem využita pro zabezpečování jiných veřejných služeb. 

Ačkoliv zákon č. 194/2010 Sb. obsahuje určitá pravidla pro stanovení výše kupní ceny a 

upravuje související práva a povinnosti stávajícího i nového dopravce, v praxi to může 

samozřejmě činit určité faktické obtíže, zejména pak vzhledem ke způsobu a okamžiku 

oceňování v kombinaci se skutečností, že stávající dopravce – pokud nebude mít šanci svoji 

pozici obhájit a závazek si přesoutěžit – ztratí jakoukoliv motivaci dotčená vozidla řádně 

udržovat a může zde vzniknout obtížně řešitelný nepoměr mezi stavem vozidel v době jejich 

ocenění a jejich stavem v době fyzického předání. 

3.4.4 Dokumentace 

Právní předpisy neukládají objednateli výslovnou povinnost, aby o procesu přímého 

uzavírání smlouvy s dopravcem podle zákona č. 194/2010 Sb. vedl nějakou dokumentaci. 

Z důvodu právní jistoty, naplnění zásady transparentnosti a v neposlední řadě i zachování 

určité právní kultury je potřeba, aby objednatel přiměřenou dokumentaci vedl, neboť tato 
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může přijít vhod nejen při různých kontrolách ze strany nadřízených orgánů nebo orgánů 

dohledu, ale i v rámci vnitřních mechanismů samotného objednatele (např. při pravidelném 

vyhodnocování jeho činnosti apod.). 

Pokud jde o rozsah a kvalitu dokumentace, je pak vhodné postupovat obdobně, jako by se 

jednalo o nabídkové řízení podle § 10 a násl. zákona č. 194/2010 Sb., popř. o veřejnou 

zakázku podle ZZVZ. V praxi by tak objednatel měl u každé přímo uzavírané smlouvy založit 

spis, jehož součástí bude zejména (uvedený výčet nemusí být nutně úplný): 

 odůvodnění potřebnosti uzavření smlouvy včetně odůvodnění preference konkrétního 

dopravce, 

 finanční kalkulace poptávaných služeb (popř. též verifikace reálnosti a výhodnosti 

podmínek sjednaných s vybraným dopravcem), 

 veškerá korespondence s vybraným dopravcem nebo jeho konkurenty (včetně 

případných alternativních nabídek), 

 protokoly o oficiálních jednáních s dopravcem nebo jeho konkurenty, 

 v případě výskytu alternativních nabídek od konkurenčních dopravců též 

vyhodnocení těchto nabídek a zdůvodnění, proč tyto nabídky případně nebyly 

akceptovány, 

 námitky dopravců podle § 19 odst. 3 zákona č. 194/2010 Sb. a rozhodnutí o těchto 

námitkách. 

Celý spis by pak měl být po přiměřenou dobu archivován obdobně, jako kdyby se jednalo 

o nabídkové řízení podle § 10 a násl. zákona č. 194/2010 Sb., tj. aby veškerou dokumentaci 

uchovával nejméně po dobu 5 let od ukončení účinnosti uzavřené smlouvy nebo ode dne 

ukončení kontraktačního procesu v případě, že smlouva nakonec uzavřena nebyla. Je 

samozřejmě možno archivovat i po delší dobu např. v souvislosti s interními směrnicemi 

objednatele. 

3.4.5 Opravné prostředky a dohled nad objednateli 

Ustanovení čl. 5 odst. 7 nařízení č. 1370/2007 ukládá členským státům přijmout nezbytná 

opatření, aby rozhodnutí objednatelů přijatá v souvislosti s přímým uzavíráním smluv 

na plnění závazku veřejné služby v přepravě cestujících mohla být na požádání osoby, která 

má nebo měla zájem o uzavření konkrétní smlouvy, účinně a rychle přezkoumána. Zároveň 

nařízení vyžaduje, aby rozhodnutí přezkoumávajícího subjektu mohlo být v konečném 

důsledku podrobeno soudnímu přezkumu. 

Uvedené pokyny evropského zákonodárce byly do českého právního řádu promítnuty 

v podobě ustanovení § 19 odst. 3 a 4 a § 25 a násl. zákona č. 194/2010 Sb. 
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Celý systém funguje obdobně jako v případě veřejných zakázek, tj. dodavatel, který se cítí 

postupem zadavatele (resp. objednatele) dotčen, má právo proti tomuto postupu podat 

písemné námitky. Námitky se podávají u objednatele a ten o nich též rozhoduje. Pokud 

objednatel námitkám nevyhoví, má dotčený dodavatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“). Proti rozhodnutí Úřadu je možno podat tzv. rozklad, 

o němž rozhoduje předseda Úřadu. Účastníci řízení před Úřadem pak mají právo podat proti 

rozhodnutí o rozkladu správní žalobu, o níž bude v tomto případě rozhodovat Krajský soud 

v Brně; rozhodnutí krajského soudu lze napadnout kasační stížností k Nejvyššímu správnímu 

soudu. Tím standardní opravné prostředky končí a rozhodnutí ve věci je definitivní. 

Teoreticky může být následně proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu podána ještě 

ústavní stížnost k Ústavnímu soudu, avšak ta by mohla být úspěšná pouze v případě, že by 

v předcházejícím řízení došlo k zásahu do ústavně garantovaných práv stěžovatele 

(porušení „obyčejného“ práva, např. zákona č. 194/2010 Sb., k úspěšnému podání ústavní 

stížnosti zpravidla nestačí). 

3.4.5.1 Námitky proti postupu objednatele 

Námitky podle § 19 odst. 3 zákona č. 194/2010 Sb. jsou prvním krokem, který musí 

nespokojený dopravce, který má zájem získat pro sebe zadávanou smlouvu, učinit. 

Námitky může podat pouze taková osoba, které v důsledku porušení zákona č. 194/2010 Sb. 

nebo nařízení č. 1370/2007 objednatelem hrozí nebo vznikla újma na jejích právech (takovou 

osobu zákon označuje jako „stěžovatele“). 

Námitky se podávají písemně do 15 dnů ode dne zveřejnění dvouměsíční notifikace dle § 19 

odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. Musí v nich být uvedeno: 

 kdo je podává, 

 proti kterému úkonu objednatele směrují, 

 v čem je spatřováno porušení zákona č. 194/2010 Sb. nebo nařízení č. 

1370/2007, 

 jaká újma stěžovateli v důsledku tohoto domnělého porušení hrozí nebo 

vznikla, 

 čeho se stěžovatel domáhá. 

Okruh případů, kdy je možno úspěšně podat námitky, je tak značně omezen jednak 

z hlediska aktivně legitimovaných subjektů (tj. těch, kteří mohou námitky podat) a jednak 

z hlediska věcných důvodů. 

Pokud jde o aktivní legitimaci, námitky může podat pouze ten, komu v důsledku postupu 

objednatele hrozí nebo dokonce vznikla újma, což musí stěžovatel prokázat. Újma bude 
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zpravidla spočívat ve ztrátě příležitosti plnit předmětnou smlouvu, která má být nebo byla 

přímo uzavřena s vybraným dopravcem, v důsledku čehož stěžovatel nemůže realizovat 

zisk, kterého by jinak dosáhl. Stěžovatel ale musí v této souvislosti prokázat, že měl 

o získání předmětné smlouvy vážný zájem. Tuto skutečnost lze považovat za prokázanou 

zejména tehdy, pokud stěžovatel před podáním námitek předložil objednateli vlastní návrh 

smlouvy na poskytování předmětných veřejných služeb; pokud stěžovatel takovýto návrh 

neučinil, je třeba zájem na získání smlouvy prokázat jinými vhodnými způsoby. 

Pokud jde o věcné důvody pro podání námitek, zákon č. 194/2010 Sb. výslovně uvádí pouze 

jeden jediný: porušení zákona č. 194/2010 Sb. nebo nařízení č. 1370/2007 resp. 2016/2338 

objednatelem.  

Námitky by tak mohly být úspěšné typicky v případech, kdy by třeba stěžovatel poukázal 

na skutečnost, že vůbec nejsou splněny zákonné podmínky pro přímé zadání, např.: 

 notifikovaná smlouva svým rozsahem přesahuje limity de minimis (jde-li 

o zadání odůvodněné odkazem na čl. 5 odst. 4 nařízení č. 1370/2007), 

 notifikovaný dopravce ve skutečnosti není „vnitřním provozovatelem“ 

ve smyslu příslušné legislativy (jde-li o zadání odůvodněné odkazem na čl. 5 

odst. 2 nařízení č. 1370/2007), 

 notifikovaná smlouva se ve skutečnosti týká tzv. „jiného druhu drážní dopravy“ 

(metro, tramvaj apod.) ve smyslu čl. 5 odst. 6 nařízení č. 1370/2007 (jde-li 

o zadání podle citovaného odstavce), 

 objednatel vůbec nezveřejnil notifikaci v Úředním věstníku Evropské unie 

podle čl. 7 odst. 2 nařízení č. 1370/2007, apod. 

Lze nicméně předpokládat, že objednatelé budou při svém postupu dostatečně obezřetní a 

takovéto nedostatky se zpravidla nevyskytnou. Za mnohem pravděpodobnější je situace, že 

dopravce-stěžovatel se bude pokoušet vměšovat do procesu přímého zadání v situaci, kdy 

sice žádná z výše uvedených výslovně v zákoně zakotvených povinností objednatelem 

porušena nebyla, ale stěžovatel je připraven poptávané veřejné služby poskytovat 

za výhodnějších podmínek, než byly podle § 19 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. notifikovány. 

Zde by bylo důležité, jak konkrétně by stěžovatel takové námitky odůvodnil, resp. v čem 

konkrétně by u objednatele shledával porušení zákona č. 194/2010 nebo nařízení 

č. 1370/2007.  

V této souvislosti je však důležité, aby objednatel v rámci nařízení č. 1370/2007 a zákona 

č. 194/2010 Sb. postupoval při přímém uzavírání smluv ve veřejné dopravě transparentně a 

v souladu se zásadou rovného přístupu. Tyto povinnosti sice ani v jednom z uvedených 

právních předpisů nejsou uvedeny, ale použitím výkladových pravidel je lze přinejmenším 
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v případě nařízení č. 1370/2007 dovodit. Námitky stěžovatele by tak mohly být důvodné, 

pokud by v nich přesvědčivě vysvětlil, že postup objednatele směřující k uzavření smlouvy 

za méně výhodných podmínek, než jaké je schopen a ochoten nabídnout konkurenční 

dopravce, je netransparentní (popř. v rozporu se zásadou rovného zacházení) a tudíž 

odporující nařízení č. 1370/2007. 

3.4.5.2 Vyřízení námitek objednatelem 

Na postup objednatele při vyřizování námitek se v souladu s § 19 odst. 4 zákona č. 194/2010 

Sb. uplatní ustanovení § 245 zákona č. 134/2016 Sb. obdobně (na místo pojmu „zadavatel“ 

je třeba číst „objednatel“): 

1) „Zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. 

V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí 

být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem 

skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, 

sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě. 

2) Pokud zadavatel neshledá důvody pro vyhovění, námitky rozhodnutím odmítne. 

Za odmítnutí se považuje i částečné vyhovění námitkám nebo provedení jiného opatření 

k nápravě, než kterého se stěžovatel v námitkách domáhal. Provede-li zadavatel jiné 

opatření k nápravě, než kterého se stěžovatel domáhá, je stěžovatel oprávněn podat 

nové námitky i proti takovému opatření k nápravě. 

3) Zadavatel odmítne rovněž námitky, které:  

a) nejsou podané oprávněnou osobou podle § 241, 

b) jsou podány opožděně, nebo 

c) nesplňují náležitosti podle § 244. 

4) Pokud zadavatel námitky odmítne, poučí stěžovatele v rozhodnutí o námitkách 

o možnosti podat ve lhůtě podle § 251 odst. 2 návrh na zahájení řízení o přezkoumání 

úkonů zadavatele u Úřadu a o povinnosti doručit v téže lhůtě stejnopis návrhu zadavateli. 

5) Pokud zadavatel o námitkách nerozhodne ve lhůtě podle odstavce 1, platí pro účely 

podání návrhu podle § 250 odst. 1, že námitky odmítl.  

3.4.5.3 Působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

Dohled nad objednateli při uzavírání smluv s dopravci vykonává Úřad. V rámci tohoto 

dohledu Úřad podle § 25 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. 

a) rozhoduje o tom, zda objednatel postupoval v souladu s tímto zákonem a přímo 

použitelným právním předpisem Evropské unie, 

b) ukládá nápravná opatření a správní tresty, 
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c) projednává přestupky, 

d) kontroluje úkony objednatele podle jiného právního předpisu; tím není dotčena 

působnost jiných orgánů vykonávajících takovou kontrolu podle jiných právních 

předpisů. 

Podstatnou část činnosti Úřadu na úseku dohledu nad objednateli tvoří řízení o přezkoumání 

úkonů objednatele podle § 26 a násl. zákona č. 194/2010 Sb. Toto řízení může být zahájeno 

jak na návrh, tak i z moci úřední. 

V případě potřeby je Úřad oprávněn před pravomocným skončením řízení nařídit podle § 611 

správního řádu předběžné opatření, kterým účastníkovi nebo jiné osobě přikázat, aby něco 

vykonal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl (v uvažovaném případě by tak přicházelo 

v úvahu zejména uložení zákazu uzavřít smlouvu, popř. uložení povinnosti nepodnikat další 

kroky v rámci procesu přímého uzavření smlouvy jako např. uveřejňování nových notifikací 

apod.). Předběžné opatření může Úřad nařídit jak na návrh, tak z úřední povinnosti, a stejně 

tak je může i zrušit.  

Výsledek vlastního řízení před Úřadem může být v zásadě trojí: 

1) zastavení řízení (nebylo-li zjištěno žádné porušení nebo – v případě řízení 

zahajovaného na návrh – vykazuje-li tento návrh neodstranitelné vady), 

2) zrušení příslušného úkonu objednatele (pouze pokud ještě nedošlo k uzavření 

smlouvy), 

3) uložení sankce za správní delikt, 

přičemž možnosti uvedené v 2) a 3) mohou být aplikovány i současně. 

                                                

1§ 61 

1 Předběžné opatření 
(1) Správní orgán může z moci úřední nebo na požádání účastníka před skončením řízení rozhodnutím 

nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by 
bylo ohroženo provedení exekuce. Předběžným opatřením lze účastníkovi nebo jiné osobě přikázat, aby něco 
vykonal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl, anebo zajistit věc, která může sloužit jako důkazní prostředek, nebo 
věc, která může být předmětem exekuce. 

(2) O požádání účastníka o předběžné opatření musí být rozhodnuto do 10 dnů. Rozhodnutí se oznamuje 
jen tomu, koho se týká, popřípadě též jinému účastníkovi, který o jeho vydání požádal. Odvolání proti 
rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nemá odkladný účinek; může je podat pouze účastník, kterému se 
rozhodnutí oznamuje. 

(3) Správní orgán předběžné opatření zruší rozhodnutím bezodkladně poté, co pomine důvod, pro který 
bylo nařízeno. Neučiní-li tak, pozbývá předběžné opatření účinnosti dnem, kdy se rozhodnutí ve věci stalo 
vykonatelným nebo nabylo jiných právních účinků. 

(4) Osoba, které bylo oznámeno rozhodnutí o zajištění věci, je povinna tuto věc správnímu orgánu vydat. 
Není-li věc v určené lhůtě správnímu orgánu vydána, může být tomu, kdo ji má u sebe, odňata. O vydání nebo 
odnětí zajištěné věci se sepíše protokol, v němž se uvede též popis zajištěné věci. Osobě, která věc vydala nebo 
jíž byla věc odňata, správní orgán nebo úřední osoba provádějící odnětí věci vystaví potvrzení. Pozbylo-li 
předběžné opatření účinnosti, vrátí se věc osobě, které byla zajištěna, nemůže-li být předmětem exekuce. 
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Asi největším rizikem pro všechny objednatele je možnost uložení sankce za správní delikt. 

Jednotlivé správní delikty, jichž se může objednatel podle zákona č. 194/2010 Sb. dopustit, 

jsou formou taxativního (uzavřeného) výčtu skutkových podstat uvedeny v § 33 odst. 1 

citovaného zákona. 

V souvislosti s přímým uzavřením smlouvy přichází v úvahu správní delikty definované 

v písmeni f) až k), podle nichž se objednatel dopustí správního deliktu tím, že: 

f) uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním 

v rozporu s § 18, (pokuta do 5 % předpokládané výše kompenzace za veřejné 

služby), 

g) neodešle k uveřejnění informace podle § 19 odst. 1 nebo oznámení podle § 19 

odst. 2 (pokuta do 5 % předpokládané výše kompenzace za veřejné služby), 

h) neuveřejní smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících v rozporu s § 16 

odst. 2 nebo § 19 odst. 5, (pokuta do 5 % předpokládané výše kompenzace za 

veřejné služby), 

i) neuveřejní informace o smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 

drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální uzavřené přímým 

zadáním v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie. (pokuta do výše 

10 000 000 Kč). 

3.4.6 Specifika přímého zadání vnitřnímu provozovateli 

3.4.6.1 Definice vnitřního provozovatele 

Vnitřní provozovatel je pro účely nařízení č. 1370/2007 i pro účely zákona č. 194/2010 Sb. 

definován tak, že se jedná o „právně samostatný subjekt, nad kterým vykonává příslušný 

místní orgán, nebo v případě skupiny přinejmenším jeden příslušný místní orgán, kontrolu 

podobnou té, kterou vykonává nad svými vlastními útvary“. 

O kontrolu podobnou té, kterou objednatel vykonává nad svými vlastními útvary, se bude 

jednat v případě, pokud má objednatel rozhodující vliv na strategické cíle i významná 

rozhodnutí ovládané osoby, přičemž k takovému ovládání může docházet i ze strany jiné 

právnické osoby, která je sama stejným způsobem ovládána objednatelem. Z uvedeného 

pak mimo jiné vyplývá, že aby se jednalo o vnitřního provozovatele, nemusí být tento 

ovládán objednatelem přímo, ale lze si představit např. i existenci holdingové struktury, kdy 

objednatel by plně ovládal holdingovou společnost a teprve tato společnost by (plně) 

ovládala příslušného vnitřního provozovatele, samozřejmě za předpokladu, že kvalita 

ovládání ze strany objednatele by tím nebyla fakticky omezena. 
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3.4.6.2 Přímé uzavření smlouvy s vnitřním provozovatelem 

Za výše uvedených podmínek je v obecné rovině možné uzavřít příslušnou smlouvu 

na plnění závazku veřejné služby přímo s vnitřním provozovatelem. Objednatel při tom 

samozřejmě musí splnit všechny notifikační povinnosti popisované výše a musí počítat 

s možnou ingerencí třetích osob (konkurenční dopravci, Úřad) do kontraktačního procesu. 

Přímé uzavření smlouvy s vnitřním provozovatelem podle § 18 písm. d) zákona č. 194/2010 

Sb. je v případě autobusové a tramvajové dopravy možné pouze tehdy, pokud se bude 

jednat o netto smlouvu, tj. budou splněny omezující podmínky dle § 21 odst. 1 zákona 

č. 194/2010 Sb. Aby tedy mohlo dojít k přímému uzavření smlouvy s vnitřním 

provozovatelem podle § 18 písm. d) zákona č. 194/2010 Sb., musí být podmínky 

kompenzace nastaveny tak, aby působení předmětného dopravce mělo povahu „koncese na 

služby“. Při rigidním výkladu § 21 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb. by to znamenalo, že vnitřní 

provozovatel při tom musí nést „riziko tržeb“; dle poněkud širšího výkladu pak postačí, že 

jmenovaná společnost ponese „nikoliv zanedbatelnou část provozního rizika“. 

V podrobnostech ohledně odlišení tzv. netto a brutto smluv a s tím související interpretací 

§ 21 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb. 

Pokud by podmínky § 21 odst. 1 zákona č. 194/2010 Sb. splněny nebyly, nelze ustanovení 

§ 18 písm. d) jmenovaného zákona využít a naopak bude třeba postupovat podle ZZVZ. 

I podle ZZVZ je samozřejmě možno zadat příslušnou veřejnou zakázku přímo a bez 

výběrového řízení konkrétnímu dodavateli, avšak musí se tak stát podle pravidel 

zakotvených v samotném ZZVZ. V posuzovaném případě by přicházelo v úvahu zejména 

využití tzv. in-house výjimky, kdy veřejný zadavatel je oprávněn zadat veřejnou zakázku 

přímo tehdy, je-li taková zakázka zadávána dodavateli, který vykonává podstatnou část své 

činnosti ve prospěch příslušného veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel 

výlučná majetková práva, což by  např. v případě hlavního města Prahy coby zadavatele a 

společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „DPP“), coby dodavatele bylo 

pravděpodobně splněno.  

3.4.6.3 Omezení účasti vnitřního provozovatele na hospodářské soutěži mimo jeho 

vlastní území 

Na tomto místě je třeba poukázat na související problematiku týkající se omezené možnosti 

vnitřního provozovatele působit mimo území příslušného místního orgánu, ve vztahu 

k němuž má daný dopravce postavení vnitřního provozovatele. 

Podle čl. 5 odst. 2 písm. b) nařízení č. 1370/2007 se vnitřní provozovatel ani jím ovlivňované 

subjekty nesmí – až výjimku popsanou v následujícím odstavci – účastnit nabídkových řízení 

týkajících se poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících organizovaných mimo 
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území v působnosti „zřizovatele“ tohoto vnitřního provozovatele. Ustanovení čl. 2.3.1 sdělení 

Komise k tomu uvádí, že v zájmu snížení možnosti narušení hospodářské soutěže by měly 

být dopravní činnosti vnitřních provozovatelů a jakéhokoliv dalšího subjektu pod jejich 

kontrolou zeměpisně omezeny na území příslušného orgánu. Dle názoru Komise tak vnitřní 

provozovatel nebo jím ovlivňovaný subjekt nesmí provozovat veřejné služby v přepravě 

cestujících, a to ani jako subdodavatel, mimo území svého „zřizovatele“, ani se tam nesmí 

účastnit nabídkových řízení. Tento názor Komise spočívající v naprostém vyloučení 

poskytování služeb mimo „domovské území“ se jeví jako poměrně přísný a možná je i mírně 

nad rámec textace samotného nařízení č. 1370/2007 (nařízení hovoří pouze o zákazu 

účastnit se nabídkových řízení, nikoliv o výslovném zákazu jakéhokoliv poskytování 

veřejných služeb jinou formou než na základě nabídkového řízení), nicméně v konečném 

důsledku dává poměrně dobrý smysl a respektuje celkový účel příslušné právní úpravy a 

úmysl evropského normotvůrce. Uvedená omezení, ale samozřejmě platí pouze 

za předpokladu, že dotčený vnitřní provozovatel v rozhodném okamžiku skutečně poskytuje 

veřejné služby na svém „domovském území“ na základě přímého zadání podle čl. 5 odst. 2 

nařízení č. 1370/2007; pokud tato možnost přímého zadání využita nebyla a vnitřní 

provozovatel na svém domovském území žádné služby neposkytuje nebo je poskytuje 

na základě vítězství ve spravedlivém nabídkovém řízení, pak by v možnosti soutěžit mimo 

své domovské území neměl být omezen.  

Výše uvedené omezení se nevztahuje na tzv. vnější linky provozované vnitřním 

provozovatelem a samozřejmě ani na linky vedené výhradně po území v působnosti 

„zřizovatele“ vnitřního provozovatele. Ze stanoviska Komise plyne, že tyto veřejné služby 

poskytované mimo území „zřizovatele“ příslušného vnitřního provozovatele by měly mít jen 

doplňkový charakter a musí se vždy jednat o propojení s „výchozím“ územím daného 

vnitřního provozovatele (tedy např. společnost DPP by při splnění daných podmínek mohla 

provozovat např. linku v relaci Praha-Mělník, ale už by nemohla provozovat samostatnou 

linku vedoucí pouze po území Mělníku). 

Organizátoři integrované dopravy, resp. příslušné místní orgány by tak měli věnovat 

zvýšenou pozornost tomu, zda dopravce, který se účastní nabídkového řízení nebo se 

kterým dokonce zamýšlejí uzavřít smlouvu o závazku veřejné služby v přepravě cestujících, 

není vnitřním provozovatelem jiného (cizího) místního orgánu a zda touto svojí činností 

nedovoleně nezasahuje mimo své legitimní geografické působiště. 

Výše popisované omezení možnosti poskytovat veřejné služby působí pouze jednostranně, 

tj. brání vnitřnímu provozovateli (až na výjimky) působit mimo jeho „domovské území“; 

v žádném případě však nezakládá omezení v opačném gardu, tj. nebrání tomu, aby 

na „domovském území“ vnitřního provozovatele působili paralelně i jiní dopravci, a to i 
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v rámci závazku veřejné služby. V praxi se totiž objevují (nesprávné) názory (Sdružení 

dopravních podniků ČR), že není možné, aby vedle vnitřního provozovatele poskytoval 

na daném území veřejné služby v přepravě cestujících i dopravce, který byl normálně vybrán 

v nabídkovém řízení nebo s ním byla uzavřena smlouva přímým zadáním (za splnění 

zákonných podmínek např. smlouvy de minimis). Žádné takové omezení z právních předpisů 

nevyplývá a objednatel je oprávněn libovolně kombinovat „vysoutěžené“ nebo jiným 

zákonným způsobem objednané dopravce poskytující veřejné služby v přepravě cestujících 

se svým vlastním vnitřním provozovatelem. 

3.4.7 Specifika přímého zadání služeb de minimis 

Nabídkové řízení není povinné v případě, že se jedná o služby malého rozsahu, tj. služby 

s průměrnou roční hodnotou nižší než 1 000 000 EUR nebo s ročním proběhem menším než 

300 000 km (v případě malých a středních podniků, tj. takových, které provozují nejvýše 

23 vozidel, jsou uvedené limity dvojnásobné – 2 000 000 EUR nebo 600 000 km). Nově je 

Nařízením EU 2016/2338 stanoven zvýšený limit 7 500 000 EUR v případě smlouvy 

o veřejných službách zahrnující veřejné služby v přepravě cestujících po železnici. 

Aplikovatelnost postupu přímého zadání v případech služeb de minimis je rovněž 

omezována tím, že objednatel musí dávat velký pozor, aby svoje jednotlivé objednávky 

veřejných služeb nerozdělil takovým způsobem, který by ze strany orgánů dohledu mohl být 

označen jako účelové dělení zakázky/objednávky mající za následek snížení 

předpokládaného rozsahu pod limity stanovené příslušnými právními předpisy. Při využívání 

tohoto způsobu přímého zadání by tak objednatel měl při posuzování, zda jsou splněny výše 

uvedené limity, brát v úvahu všechny linky, které spolu z provozního a technického hlediska 

souvisí. 

3.4.8 Specifika přímého zadání služeb v drážní dopravě 

3.4.8.1 Definice „standardní“ drážní dopravy 

Tato možnost přímého zadání se týká „standardní“ drážní dopravy. V zákoně 

č. 194/2010 Sb. je tento požadavek vyjádřen výrazem „doprava na dráze celostátní nebo 

regionální“, v nařízení č. 1370/2007 jsou z tohoto způsobu přímého zadání vyloučeny tzv. 

„jiné druhy drážní dopravy“, mezi něž nařízení řadí metro a tramvaj. Dále uvádí, že v případě 

jiných zvláštních druhů drážní dopravy, jako je např. rychlodráha S-Bahn (v Rakousku, 

Německu, Švýcarsku a Dánsku), RER (Réseau Express Régional - Regionální rychlodrážní 

síť ve Francii) nebo automatické vlakové služby provozované s optickým systémem 

navádění, je třeba posuzovat každý případ individuálně, přičemž hlavními kritérii 

pro rozlišení, zda se jedná o „jiný druh drážní dopravy“ ve výše uvedeném smyslu by měly 
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být zejména takové faktory, jako zda jsou předmětné systému běžně interoperabilní nebo 

zda mají společnou infrastrukturu s tradiční železniční sítí. 

Jelikož se uvedená výjimka nevztahuje na tramvajovou ani autobusovou dopravu, není 

v tomto případě z hlediska aplikovatelnosti této výjimky třeba rozlišovat mezi netto a brutto 

smlouvami. 

3.4.9 Specifika přímého zadání nebo prodloužení smluv v mimořádné situaci 

3.4.9.1 Obecná východiska 

Ustanovení čl. 5 odst. 5 nařízení č. 1370/2007 a na něj navazující § 22 zákona 

č. 194/2010 Sb. zakotvuje zvláštní postup pro „krizové situace“ a umožňuje, aby v případě 

přerušení služeb nebo bezprostředního rizika vzniku takové situace objednatel na dobu 

nepřevyšující 2 roky 

 uzavřel smlouvu přímým zadáním, 

 rozšířil již existující smlouvu s dopravcem bez nabídkového řízení, 

 rozhodnutím uložil poskytování dotčeným veřejných služeb konkrétnímu dopravci. 

Jelikož takový postup vlastně popírá prakticky všechny principy, na nichž je aktuální právní 

úprava smluvního zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících založena, je třeba 

k takové možnosti přistupovat velmi opatrně a brát ji jako výjimku aplikovatelnou pouze 

tehdy, pokud již není žádná jiná možnost („Pokud existuje nebezpečí přerušení poskytování 

služeb, měly by být příslušné orgány oprávněny zavést mimořádná krátkodobá opatření, než 

bude uzavřena nová smlouva o veřejných službách v souladu se všemi podmínkami 

pro uzavírání těchto smluv podle tohoto nařízení.“).[1][9][10][11] 

3.5 Uzavření nové smlouvy v nabídkovém řízení podle zákona 

č. 194/2010 Sb. 

Nově uzavírané smluvní zajištění přepravních potřeb cestujících veřejnou drážní osobní 

dopravou nemůže být provedeno čistě na základě zadávacího řízení dle zákona o zadávání 

veřejných zakázek, ale musí být zajištěno formou nabídkového řízení nebo formou přímého 

zadání (implementací nařízení 2016/2338 (tzv. 4. železniční balíček) bude výrazně 

omezeno). Soutěžní postup je specifikován v právním rámci zákona č. 194/2010 Sb., 

o veřejných službách v přepravě cestujících, potažmo přímo účinných nařízení evropské 

unie, kdy u žádné z variant není stanoveno přednostní postavení. 

V případě zajišťování veřejné linkové dopravy se v případě nově uzavíraných smluvních 

vztahů o závazku veřejné služby nejčastěji používá forma nabídkového řízení nebo 

v omezených případech přímé zadání, a to v případě pouze ve specifických případech viz 
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kap. 3.4. Kritérium představující možnost volby nabídkového řízení, popř. přímého zadání, 

přestavuje charakter poskytované služby a uzavírané smlouvy, popřípadě rozsah veřejných 

služeb ve vazbě na velikost podniku, s kterým je smlouva uzavírána. Opět i v těchto 

případech se postup nabídkového řízení řídí zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách 

v přepravě cestujících. Zákon 194/2010 Sb. je při těchto případech lex specialis, který 

upravuje postup, především v oblasti notifikačních povinností, tak aby byl znám co nejširšímu 

okruhu možných uchazečů. 

3.5.1 Notifikace uzavření smlouvy o veřejných službách na základě spravedlivého 

nabídkového řízení a příprava nabídkového řízení 

Nařízení EU 1370/2007 stanovuje zásady pro zveřejňování, vedení nabídkových řízení, 

povinný obsah smluv a další pravidla, avšak není přímým popisem postupu, jak nabídková 

řízení vést. Postup je propracován až ve vnitrostátní úpravě v zákoně 194/2010 Sb. 

o veřejných službách s tím, zákon neopakuje ustanovení ZZVZ, ale obsahuje přímý odkaz, 

což může v některých případech vést k obtížnější aplikaci těchto pravidel. 

Oba uvedené právní přepisy však stanoví objednatelům povinnosti zveřejňování 

nabídkového řízení, jež jsou podmínkou pro jeho zahájení. Jedná se o dvě samostatné 

povinnosti, které musí být naplněny současně.  

Prvním krokem je notifikace v Úředním věstníku EU, uveřejněná objednatelem, popřípadě 

objednateli nejméně 1 rok předem. Toto prvotní povinné oznámení zahájení procesu 

nabídkového řízení je formálním zahájením vlastního soutěžního procesu. Notifikace nemusí 

být využita, ale nemůže být zkrácena. V případě jejího nevyužití notifikace marně uplyne.  

Uveřejňovací povinnost týkající se oznámení záměru příslušného orgánu jeden rok předem 

není samoúčelná. Takto notifikovaný, transparentní postup posiluje ochranu před korupcí a 

protekcionářstvím, a současně takový postup vede k nalákání širšího spektra případných 

uchazečů s možností předložení výhodnějších nabídek. 

Objednatelé provádějí notifikace v Úředním věstníku EU prostřednictvím webového rozhraní 

v TED EU (TendersElectronicDaily) v předepsaném elektronickém formuláři. Jedná se 

o zveřejnění předběžného oznámení objednatele, kterým se upozorňuje neomezený počet 

uchazečů, že objednatel připravuje nabídkové řízení na zajištění veřejných služeb.  

V této době je však kromě zadávací dokumentace třeba detailně připravit veřejnoprávní 

zajištění nabídkového řízení, dotýká-li se více než jednoho objednatele, protože z hlediska 

dosažení optimální ceny může být účelné některé provozní soubory soutěžit ve spolupráci 

dvou či více objednatelů. Objednatelé by v takovém případě měli uzavřít smlouvu 

o společném zadávání, která specifikuje práva a povinnosti obou objednatelů v celém 

procesu realizace nabídkového řízení, rozsah objednávaných veřejných služeb, případné 
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opce ve vazbě na objednávku, případně další specifikace. Pokud to bude mezikrajská 

smlouva je nezbytně nutné ji v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích resp. zákon č. 

131/2000 Sb., o hl. městě Praze schválit v zastupitelstvech obou krajů. 

Soutěžené provozní soubory by měly být před zahájením nabídkového řízení optimalizovány 

z hlediska potřeb dané oblasti a popřípadě vzhledem délce soutěžené smlouvy a ve vazbě 

na predikovaný rozvoj oblasti/regionu také stanovena opce pro budoucí rozvoj. Rozvoj lze 

predikovat z územních plánů popřípadě dalších dokumentů (např. je-li konkrétní soutěžený 

segment veřejných služeb součástí Plánu udržitelné městské mobility (SUSTAINABLE 

URBAN MOBILITY PLAN - SUMP), jehož zpracování je podmínkou pro účely čerpání dotací 

z evropských fondů. 

Zákon 194/2010 Sb. ukládá objednatelům vymezit veřejné služby v přepravě cestujících 

pro nabídkové řízení tak, aby tvořily ucelené technické a provozní soubory a v případě 

veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní nebo regionální nenarušovaly síťový 

charakter drážní dopravy a byly dopravně provázané s jinými veřejnými službami v přepravě 

cestujících. Tato zákonem stanovená podmínka je nesmírně důležitá, protože správné 

nastavení rozsahu veřejných služeb v optimalizovaném prostředí spolu s délkou uzavíraného 

kontraktu jsou základním předpokladem získání příznivé ceny. Optimalizované svazky linek 

umožňují dobré modelování počtu vozidel, optimalizaci jejich oběhů s cílem maximálního 

využití vozového parku s vazbou na efektivnější rozložení fixních nákladů. 

3.5.2 Proces zahájení nabídkových řízení 

Nejdříve po uplynutí lhůty 1 roku od oznámení objednatel o záměru uzavřít smlouvu 

na základě spravedlivého nabídkového řízení může dojít k zahájení vlastního procesu 

nabídkového řízení. 

V zákoně č. 194/2010 jsou v § 10 uvedeny náležitosti oznámení o zahájení nabídkového 

řízení. 

„Nabídkové řízení se zahajuje uveřejněním oznámení o zahájení nabídkového řízení. 

Oznámení je výzvou neomezenému počtu dopravců k podání nabídek a k prokázání splnění 

požadované kvalifikace. Oznámení musí obsahovat: + 

a) identifikační údaje o objednateli, 

b) popis předmětu nabídkového řízení, který zahrnuje rovněž předpokládanou hodnotu a 

předpokládaný rozsah veřejných služeb v přepravě cestujících, 

c) kritéria pro výběr dopravce, 

d) informaci o dostupnosti dokumentace nabídkového řízení, 
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e) lhůtu pro podání nabídek, která nesmí být kratší než 52 dnů ode dne uveřejnění 

oznámení o zahájení nabídkového řízení, 

f) místo podání nabídky a 

g) informaci o tom, v jakém jazyce má být nabídka podána. 

Samotné nabídkové řízení je pak zahájeno okamžikem zveřejnění oznámení objednatele, 

kterým vyzývá neomezený počet dopravců splňujících kvalifikační kritéria k podání nabídek, 

kdy zákon o veřejných službách v § 10 odst. 1 taxativně stanoví povinný obsah oznámení“ 

(zdroj: zákon 194 /2010 Sb., ve znění zákona č. 134/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.).  

Pro zadávací podmínky nabídkového řízení se použije § 36 ZZVZ. 

Objednatel je povinen zveřejnit uvedené oznámení o zahájení nabídkového řízení 

v informačním systému dle zákona o veřejných zakázkách, přičemž byl k naplnění této 

povinnosti přijat prováděcí předpis – jedná se o vzor formuláře. Objednatel musí být schopen 

doložit datum zveřejnění oznámení a to výstupem z informačního systému, neboť se jedná 

o den zahájení řízení. Naproti tomu dle § 26 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách je dnem 

zahájení zadávacího řízení již den odeslání oznámení k uveřejnění. V souvislosti se 

subsidiárním použitím zákona o veřejných zakázkách vyvstává např. otázka, jak nakládat 

s pojmy „podlimitní“ a „nadlimitní“ zakázka, když zákon o veřejných službách uvedené 

nezná. Lze se domnívat, že pod pojem podlimitní zakázka by spadala oznámení 

o nabídkových řízeních v rozsahu do 50 tis. kilometrů. Všechna ostatní nabídková řízení by 

tedy byla jako nadlimitní zároveň zveřejňována v Úředním věstníku Evropské unie, což je 

v souladu s Nařízením EU. Objevují se otázky, zda po vzoru zákona o veřejných zakázkách 

bude v informačním systému veden seznam kvalifikovaných dopravců, statistické výstupy 

nabídkových řízení a rejstřík osob se zákazem plnění nabídkových řízení? Ust. § 20 zákona 

o veřejných službách vyžaduje, aby si objednatel před oznámením zahájení nabídkového 

řízení, popř. před uzavřením smlouvy o veřejných službách přímým zadáním, vyžádal 

písemné vyjádření dopravce, který doposud zajišťuje veřejné služby v přepravě cestujících 

na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, a které mají být zcela nebo 

zčásti předmětem nové smlouvy, k převodu vozidel na nového dopravce. Účelem ustanovení 

je ochrana investic dopravce vložených do nových vozidel k zajišťování předmětu veřejné 

služby.  Ačkoli objednateli není stanovena zákonná lhůta pro vyžádání si vyjádření dopravce, 

lze z § 20 odst. 6 zákona o veřejných službách dovodit, že výzva musí být doručena 

minimálně 2 měsíce před uzavřením smlouvy přímým zadáním nebo oznámením 

nabídkového řízení. Objednatel je povinen do zadávací dokumentace zahrnout požadavek 

dopravce o odkoupení vozidel, která kumulativně splňují následující podmínky dle § 20 

odst. 2: 
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 byla nově pořízena se souhlasem objednatele ve druhé polovině doby účinnosti 

smlouvy o veřejných službách, 

 sloužila k zabezpečování veřejných služeb, které mají být zcela nebo zčásti 

předmětem nové smlouvy, 

 nemohou být dopravcem využita pro zabezpečování jiných veřejných služeb. 

Dopravce při uplatnění nároku musí vyjádření doručit objednateli do 2 měsíců od doručení 

jeho žádosti, jinak vzniká marným uplynutím lhůty právní domněnka, že převod vozidel 

nepožaduje. Nárok na převod vozidel se nevztahuje na dopravce, se kterým byla 

vypovězena smlouva o veřejných službách pro závažné porušení smluvních povinností 

ze strany dopravce. Nesmí se jednat ani o dopravce, který zanikl nebo přestal být 

provozovatelem dopravy dle platné právní úpravy. 

3.5.3 Dokumentace nabídkového řízení 

 „Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek 

zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných 

pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel. 

Zákon o veřejných službách v části vymezující obsah dokumentace nabídkového řízení a 

jeho poskytování odkazuje na obdobné použití příslušných ustanovení ZZVZ. Zároveň je 

třeba připomenout plán dopravní obslužnosti objednatele, který musí obsahovat zákonem 

stanovené náležitosti spojené s harmonogramem uzavírání smluv o veřejných službách a 

postup jejich uzavírání. Nabídkové řízení a jeho dokumentace nutně musí vycházet 

z předmětného plánu dopravní obsluhy a být s ním v souladu. 

Obligatorní náležitosti zadávací dokumentace nabídkového řízení: 

 vymezení předmětu nabídkového řízení, tj. rozsah závazku veřejné služby - může být 

vázán např. na jednotlivou linku, soubor linek, obsluhu okresu, ale není vyloučena ani 

dopravní obslužnost celého kraje; dále změny rozsahu závazku veřejné služby (snížení, 

zvýšení), a úprava koordinace dopravní obslužnosti, kontroly či sestavování jízdních 

řádů, 

 kompenzace, a stanovení povahy a rozsahu příp. udělených výlučných práv, aniž by byla 

poskytnuta nadměrná kompenzace, vymezení způsobu rozdělování nákladů spojených 

s poskytováním služeb; vymezení způsobu rozdělení příjmů z prodeje jízdenek, které si 

ponechá buď provozovatel, nebo budou vráceny objednateli, anebo budou rozděleny 

mezi ně vzájemně, 

 obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, 

za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, 
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 technické podmínky; veřejné služby musí tvořit ucelené technické a provozní soubory, 

v případě veřejné drážní dopravy nesmí narušit síťový charakter drážní dopravy; zároveň 

tyto veřejné služby musí být dopravně provázané s jinými veřejnými službami v přepravě 

cestujících, 

 požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připustil, 

 požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, 

 doporučené podmínky a požadavky na zpracování nabídky, 

 způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, 

 jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné služby, 

 délka zadávací lhůty, kvalifikační předpoklady, 

 doba trvání smlouvy, 

 standardy kvality a bezpečnosti (dle čl. 4 odst. 6 Nařízení EU jsou obligatorní náležitostí 

dokumentace nabídkového řízení, dle zákona o veřejných službách se jedná 

o fakultativní náležitost dokumentace, a to v případě, má-li objednatel vyšší nároky, než 

jsou stanoveny prováděcím předpisem zákona o veřejných službách). 

 

Fakultativní náležitosti dokumentace nabídkového řízení: 

 požadavky týkající se zvláštních podmínek - sociální oblast, oblast zaměstnanosti nebo 

v oblasti životního prostředí (vozový park), 

 povinnost odkupu vozidel dle § 20 odst. 2 zákona o veřejných službách, která sloužila 

k zabezpečování veřejných služeb, které jsou zcela nebo zčásti předmětem nové 

smlouvy (pokud dopravce splňuje uvedené podmínky a odkup po dotazu objednatele 

požaduje, je tato podmínka povinná), objednatel může odkup vozidel rozšířit nad rámec 

uvedených právních předpisů (typicky v železniční dopravě, z důvodu dlouhé životnosti 

vozidel) a pak je tento postup pro zadavatele volitelný 

 vyhrazení práva úhrady nákladů souvisejících s poskytnutím dokumentace nabídkového 

řízení 

 vyloučení plnění předmětu nabídkového řízení subdodavatelem, nebo naopak podmínky 

subdodávek 

 složení jistoty (absolutní částka ve výši do 2% předpokládané hodnoty nabídkového 

řízení) 

 k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti na nabídkovém řízení – forma 

bankovní záruky, 

 pojištění záruky, peněžní jistota. 
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3.5.4 Plnění prostřednictvím poddodavatele 

Nařízení EU na rozdíl od zákona o zadávání veřejných zakázek umožňuje objednateli zcela 

vyloučit plnění předmětu nabídkového řízení prostřednictvím poddodavatele. Naproti tomu 

zákon o zadávání veřejných zakázek nabízí pouze možnost specifikace části zakázky, jež 

hodlá dopravce zadat poddodavatelům nebo předložit seznam poddodavatelů a uvést, 

kterou část zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Přestože Nařízení EU umožňuje 

vyloučení subdodávek, bod 19 preambule je vnímá jako prostředek účinnější veřejné 

přepravy cestujících a umožňující účast jiných podniků, než je vybraný provozovatel 

veřejných služeb. Zároveň stanoví v čl. 4 odst. 7 v souvislosti s aplikací poddodávek 

v nabídkovém řízení zásadní podmínku a to, že provozovatel veřejných služeb, s nímž je 

uzavřena smlouva o veřejných službách, musí převážnou část veřejných služeb zajišťovat 

sám. Na rozdíl od zákona o zadávání veřejných zakázek v nabídkových řízeních není 

přípustné prokázání splnění kvalifikace zakotvené v § 8 zákona o veřejných službách 

prostřednictvím poddodavatele. Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele 

by bylo možné pouze pro požadavky objednatele v zadávací dokumentaci nad rámec 

zákonné kvalifikace. 

Zadávací lhůta, technické podmínky, klasifikace předmětu smlouvy o veřejných službách 

v přepravě cestujících, dodatečné informace k zadávacím podmínkám, kvalifikace a 

prokázání jejího splnění podléhají opět úpravě zákona o zadávání veřejných zakázek 

obdobně. 

V průběhu zadávací lhůty jsou dopravci vázáni svými nabídkami, které v dané lhůtě 

nemohou zrušit ani změnit. Zadávací lhůta musí být stanovena přiměřeně s ohledem na druh 

zadávacího řízení a na předmět veřejné zakázky. Zadávací lhůta je ukončena dnem 

doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. To se netýká dopravců, kteří se umístili 

na druhém a třetím místě, neboť v případě neuzavření smlouvy s vybraným dopravcem 

může objednatel uzavřít smlouvu s dalšími dopravci v pořadí dle umístění v nabídkovém 

řízení. Podání námitek do nabídkového řízení, nevyhovění námitkám po dobu možného 

podání návrhu na přezkum Úřadem pro hospodářskou soutěž, vydání předběžného opatření, 

nebo povinnost objednatele učinit nápravná opatření dle § 241 odst. 1 zákona o veřejných 

zakázkách mají za následek pozastavení zadávací lhůty. 

Dopravce musí v rámci kvalifikace prokázat v souladu s § 73 - § 79 ZZVZ splnění základní a 

profesní způsobilosti, technické a ekonomické kvalifikace související s nabídkovým řízením. 

Je třeba zdůraznit, že kvalifikační předpoklady nesmí být hlediskem hodnocení nabídky. 

Kvalifikační předpoklady dopravce v nabídkovém řízení upravuje § 8 zákona o veřejných 

službách. 
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3.5.5 Otevírání nabídek, hodnocení a výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky 

Postup otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek zákon o veřejných službách 

přímo neupravuje, ale obecně odkazuje na obdobné použití ustanovení ZZVZ.  

Zákon o veřejných službách stanoví ekonomickou výhodnost jako hodnotící kritérium. V této 

souvislosti se přímo aplikují ustanovení §114-116 ZZVZ. Zákon o veřejných službách 

připouští i hodnotit jako jediné kritérium cenu, protože zadavatel je schopen požadovaná 

kvalitativní kritéria zahrnout do zadávacích podmínek jako přesně specifikovaný standard 

kvality. 

Objednatel vybranému dopravci doručí oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Nestanoví-

li oznámení o nabídkovém řízení jinak (např. možnost zrušení nabídkového řízení 

po oznámení výběru dopravce), uzavře poté objednatel s dopravcem smlouvu o veřejných 

službách v přepravě cestujících. 

3.5.6 Zrušení zahájeného nabídkového řízení 

Zákon o veřejných službách opět odkazuje obecně na aplikaci ustanovení § 127 ZZVZ, kdy 

opět nelze použít části ustanovení upravující formy zadávacích řízení, která nabídková řízení 

neznají. Významné je však oprávnění objednatele zrušit nabídkové řízení za splnění 

podmínky, že si uvedené právo vyhradil v oznámení o nabídkovém řízení dle § 10 zákona 

o veřejných službách. 

3.5.7 Uzavření smlouvy s právnickou osobou, která se nabídkového řízení 

neúčastnila 

Zákon o veřejných službách v § 15 opravňuje objednatele k uzavření smlouvy o veřejných 

službách v přepravě cestujících s právnickou osobou, která se nabídkového řízení 

neúčastnila.  Musí však být především splněna podmínka, že objednatel vybranému dopravci 

z nabídkového řízení nedoručil oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.  V důsledku nově 

vybraného dopravce nesmí být zhoršeny podmínky poskytování veřejných služeb a nesmí 

dojít ke zvýhodnění dané právnické osoby oproti smlouvě, která by byla uzavřena s původně 

vybraným dopravcem. 

Zákon o veřejných službách výslovně stanoví podmínky, jež musí být v daném případě 

splněny, a to kumulativně: 

1) Vybraný dopravce do podané nabídky zahrnul možnost uzavření smlouvy 

s právnickou osobou, jež se nabídkového řízení neúčastnila. Zároveň uvedl právní 

formu této právnické osoby, její minimální základní kapitál, vlastnické struktury a 

obsazení orgánů dané právnické osoby. Lze dovozovat, že se jedná o ošetření 

situace, kdy dopravce připravuje změnu ve své organizační struktuře popř. vytvoření 
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nové společnosti, která v době podání nabídky ještě není zapsána v obchodním 

rejstříku. Dle požadavku základního kapitálu by se jednalo o akciovou společnost, 

společnost s ručením omezeným nebo komanditní společnost. 

2) Objednatel nebo vybraný dopravce právnickou osobu, která se neúčastnila 

nabídkového řízení, v době uzavření smlouvy o veřejných službách přímo nebo 

nepřímo ovládá. Společnost již, ale musí být v době uzavření smlouvy zapsána 

v obchodním rejstříku. Vztah ovládání představuje vztahy mateřských a dceřiných 

společností. 

3) Další dvě podmínky, tj. požadavek, že předmětem činnosti právnické osoby je 

realizace předmětu smlouvy o veřejných službách a dále, že společnost splňuje 

kvalifikační předpoklady, jsou naprosto jasné a odůvodněné. 

3.5.8 Dodatečné veřejné služby 

Zajišťování dopravní obslužnosti územního obvodu krajů, obcí i státu je základním 

předpokladem uzavírání smluv o veřejné službě v přepravě cestujících na základě 

nabídkových řízení. Objednatelé veřejné služby při přípravě nabídkového řízení jsou povinni 

řádně zpracovat zadávací dokumentaci nabídkových řízení a vymezit známé nebo 

předvídatelné přepravní potřeby (např.: zahrnout územní plán a vymezení výstavby nového 

sídliště, průmyslové zóny je-li reálná možnost jejich obsluhy v době trvání uzavírané 

smlouvy). Zadání zpracování studie proveditelnosti konkrétní zakázky musí předcházet 

zahájení nabídkového řízení, jehož výsledkem je uzavření smlouvy. 

Jelikož přepravní potřeby obyvatel jsou „živý organismus“, lze předpokládat, že v průběhu 

trvání smlouvy vzniknou v důsledku objektivních nepředvídatelných okolností nové přepravní 

potřeby tj. dodatečné veřejné služby, které je třeba operativně řešit. Zákon o veřejných 

službách se uvedenou problematikou zabývá v § 16. Přičemž jasně stanoví, že doplnění 

smlouvy o dodatečné veřejné služby (i opakovaně) je možné pouze v případě, že technické a 

ekonomické zajištění těchto veřejných služeb nelze zajistit, aniž by byla způsobena závažná 

ekonomická újma objednateli. Prokázání a odůvodnění nepředvídatelnosti předmětných 

veřejných služeb v době zadání nabídkového řízení právě tak, jako důkazní břemeno hrozící 

vážné ekonomické újmy, leží na objednateli. Objednatel musí prokázat, že dané veřejné 

služby nemohou být zajištěny na základě nového smluvního vztahu. Zákonodárce stanovil 

ještě další významnou podmínku omezující rozšiřování uzavřených smluv o dodatečné 

veřejné služby a to, že celková kompenzace za dodatečné veřejné služby (při opakovaném 

doplňování smlouvy se kompenzace sčítají) nepřekročí 20% celkové výše kompenzace za 

veřejné služby obsažené v původní zadávací dokumentaci, což je výkladově vztahováno i na 

cenu původně uzavřené smlouvy o veřejných službách. 
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Dodatečné doplnění nově vzniklých přepravních potřeb cestujících – veřejných služeb do již 

uzavřeného smluvního vztahu vyžaduje, aby objednatel písemnou výzvou oznámil 

smluvnímu dopravci tento záměr. Co má být součástí výzvy není zákonem určeno, ale výzva 

by měla jasně definovat rozšíření nově vzniklých veřejných služeb tak, aby bylo možné tímto 

způsobem veřejné služby realizovat (jízdní řády, oběhy vozidel, kvalitativní požadavky, 

požadavky na vozidla, odbavovací a informační systém atd.). Objednatel je povinen do 

1 měsíce po doplnění smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících o dodatečné 

veřejné služby, zveřejnit na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup 

oznámení o tomto doplnění. Za nesplnění povinnosti ukládá zákon o veřejných službách 

sankci dle § 33. Výkladové problémy v případě postihu mohou nastat při stanovení přesné 

lhůty, neboť není vymezeno, zda termín doplnění smlouvy je den platnosti dodatku nebo 

např. den účinnosti dodatku smlouvy. 

3.5.9 Archivace dokumentace nabídkových řízení 

Dokumentace všech dopravců, spojená s nabídkovým řízením a následně uzavřenou 

smlouvou o veřejných službách v přepravě cestujících včetně dodatků, podléhá zvláštnímu 

ustanovení § 17 zákona o veřejných službách ohledně archivace a skartace. Obsah pojmu 

dokumentace je předmětným ustanovením přesně vymezen. Právní úprava vyžaduje 

archivaci dokumentace o nabídkovém řízení po dobu 5 let následujících od ukončení 

účinnosti smlouvy o veřejných službách, popř. ode dne zrušení nabídkového řízení. 

[1][9][10][11] 

3.6 Postup podle ZZVZ 

Podle ZZVZ se při výběru dopravce postupuje v situacích vyplývajících z ustanovení § 21 

zákona č. 194/2010 Sb.  

3.6.1 Zadávací řízení 

3.6.1.1 Druhy zadávacích řízení 

V aktuálně platném ZZVZ je kodifikováno devět druhů zadávacích řízení: 

 otevřené řízení, 

 užší řízení,  

 jednací řízení s uveřejněním, 

 jednací řízení bez uveřejnění, 

 řízení se soutěžním dialogem,  

 zjednodušené podlimitní řízení, 

 řízení o inovačním partnerství, 

 koncesní řízení, 
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 řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu, 

přičemž v případě veřejných služeb v přepravě cestujících se poslední tři z nich nedají 

použít. 

Volbu konkrétního druhu zadávacího řízení tak objednatel provede podle obecných pravidel 

stanovených v § 21 a násl. ZZVZ. Jako nejvhodnější se jeví otevřené nebo užší řízení, neboť 

tyto dva druhy lze použít bez omezení, ale představit si lze (samozřejmě při splnění 

zákonných předpokladů) i použití jednacího řízení s uveřejněním nebo bez uveřejnění, jakož 

i zjednodušeného podlimitního řízení. 

3.6.1.2 Oznamovací povinnosti 

Při postupu podle ZZVZ má veřejný zadavatel rovněž určité specifickou oznamovací 

povinnost, a to zejména: 

 uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, 

 uveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení, 

 uveřejnění uzavřené smlouvy a výše skutečně uhrazené ceny, 

 uveřejnění písemné zprávy zadavatele. 

Pokud bude objednatel v důsledku § 21 zákona č. 194/2010 Sb. postupovat při výběru 

dopravce podle ZZVZ, bude tak kromě jiného povinen plnit i oznamovací povinnost podle 

ZZVZ, nikoliv podle zákona č. 194/2010 Sb. Ačkoliv oznamovací povinnost podle obou 

citovaných zákonů je do značné míry podobná a slouží v podstatě témuž účelu, nelze je 

zaměňovat, neboť každý z uvedených zákonů stanoví v tomto ohledu odlišné podmínky a 

náležitosti (zejména pak odlišné formuláře). Základní formuláře jsou uvedeny ve věstníku 

veřejných zakázek. 

Podle § 212 ZZVZ  je zadavatel povinen k odeslání uveřejnění použít formuláře podle přímo 

použitelného předpisu EU nebo podle prováděcího právního předpisu.  Jsou to např. 

formuláře o zahájení nabídkového řízení, oznámení o zadání zakázky nebo oznámení 

zakázky. 

Formulář odešle zadavatel elektronicky do: 

 věstníku veřejných zakázek (podlimitní veřejná zakázka), 

 věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku Evropské unie (nadlimitní 

veřejná zakázka). 
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3.6.2 Elektronizace 

Od 18. 10. 2018 začala platit plošná povinnost elektronické komunikace pro všechny 

zadavatele. Elektronizace zadávání veřejných zakázek je proces, při kterém je vyžadována 

plně elektronická komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem. V tomto procesu bude 

povinnosti zadavatelů nejen přijímat elektronicky samotné nabídky prostřednictvím 

elektronického nástroje, ale také většinu právních úkonů provádět elektronicky. 

Dalším příkladem elektronizace je otevírání nabídek v elektronické podobě. Rozumí se tím 

zpřístupnění jejího obsahu zadavateli po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

3.6.3 Výjimky z aplikace zákona 

Výjimky z působnosti ZZVZ pro veřejného zadavatele obsahuje § 29 tohoto zákona. V praxi 

nejčastější budou dva případy, a sice veřejná zakázka malého rozsahu a tzv. in-house 

zadávání. 

Veřejnou zakázkou malého rozsahu je podle stávající právní úpravy taková veřejná 

zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne 2 mil. Kč bez DPH, přičemž 

předpokládanou hodnotou se rozumí předpokládaná výše peněžitého závazku objednatele 

vyplývající z plnění veřejné zakázky. Jedná-li se o smlouvu na dobu určitou, pak touto 

předpokládanou hodnotou je celkový peněžitý závazek za celou dobu trvání smlouvy. 

Veřejnou zakázku malého rozsahu není zadavatel (objednatel) povinen zadávat podle ZZVZ, 

tj. může ji zadat přímo vybranému dodavateli (dopravci); při tom je však povinen dodržet 

zásady uvedené v ZZVZ, tj. zásadu transparentnosti, rovného přístupu a zákazu 

diskriminace. 

In-house zadáváním se rozumí zadání veřejné zakázky veřejným zadavatelem takovému 

dodavateli, který: 

 vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného 

zadavatele 

a zároveň 

 ve kterém má veřejný zadavatel výlučná majetková práva (tj. vykonává nad 

ním obdobnou kontrolu jako nad svými vlastními organizačními útvary). 

Pro účely veřejných služeb je takovýto subjekt definován jako vnitřní 

provozovatel.[1][9][10][11] 
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4 Obchodní podmínky kontraktu 

V této kapitole jsou popsány parametry smlouvy, která je součástí zadávacích podmínek 

veřejné zakázky vedoucí k uzavření smlouvy o veřejných službách. Vzhledem k tomu, že se 

jedná většinou o střednědobé až dlouhodobé kontrakty, je nutné ve smlouvě popsat všechny 

podmínky a situace, které může zadavatel/budoucí objednatel přepokládat. Smlouva musí 

být taková, aby v nabídkovém řízení dosáhl objednatel nejlepší tržní ceny a smlouva byla 

udržitelná po celou dobu uzavřeného kontraktu. Proto je správné sestavení smlouvy tak 

důležité. Nabídkové řízení musí vytvořit důvěru mezi zadavatelem a dodavateli, jen tak může 

zadavatel získat co nejvíce nabídek. Cílem je vytvořit takové podmínky, aby veřejné služby 

byly plněny v požadované kvalitě po celou dobu trvání smlouvy. Jen tak může zadavatel 

získat nejlepší tržní cenu. Důležitou částí je samozřejmě postup a způsob indexace nákladů 

a také případné postupy při změnách tarifů. Tato část je důležitá zejména při netto 

smlouvách. 

4.1 Smlouva obecně 

Základním kamenem zadávacích podmínek je smlouva. Smlouva musí obsahovat především 

specifikaci veřejných služeb, které budou předmětem plnění, teritorium a dobu trvání 

smlouvy. Takové služby musí splňovat podmínky dopravně provázaného celku a měly by být 

v souladu s dopravním plánem objednatele a také zohledňovat plán územního rozvoje či 

plán udržitelné mobility, má-li jej objednatel zpracován. 

Veřejné služby musí být definovány základními jízdními řády a to jak souhrnným jízdním 

řádem každé linky ze soutěženého svazku, tak i jízdními řády jednotlivých oběhů (počet 

vozidel). Tím jsou definovány provozní parametry, na které je uchazeč/dopravce schopen 

postavit ekonomický plán poptávaných veřejných služeb.  

Smlouva by měla obsahovat stanovení minimálního standardu, který zadavatel při plnění 

poptávaných veřejných služeb vyžaduje. Standard musí být nadefinován tak, aby jej bylo 

možné po celou dobu trvání smlouvy kontrolovat a jeho nedodržovaní penalizovat. Standard 

by se neměl týkat jen stáří vozového parku, bezbariérovosti či ekologických parametrů 

provozu, ale i dalších požadavků, které objednatel požaduje (klimatizace, Wi-Fi, počet 

sedaček, bezpečnostní a informační prvky ve vozidle atd.). V případě, že je standard 

definován jen v „základní verzi“, která vychází např. z nařízení vlády č. 63/2011 Sb. 

o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu 

jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících (dále 

jen nařízení vlády 63/2011 Sb.), je pak na objednateli, zda v rámci nabídkových řízení 

stanoví další hodnotící kritéria, která budou postavena na nadstandardní kvalitě. 
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Smlouva musí stanovovat jasný a dostatečně podrobný popis odbavovacích a informačních 

systémů, jejich rozhraní, tak vše bylo propojeno zejména v případech integrovaných 

dopravních systémů, aby dopravce uměl vše řádně zkalkulovat.  

Další část smlouvy musí specifikovat požadavky objednatele na strukturu ceny a jasně 

definovat o jaký typ smlouvy se bude jednat  - brutto (dopravci je hrazena CDV) nebo netto 

(dopravci je hrazena doplatek). V prováděcím předpisu (Vyhláška č. 296/2010 Sb.) je 

stanovena povinná struktura nákladů pro přímé zadání. I pro sestavení podmínek 

nabídkového řízení je vhodné z této struktury vycházet, tak aby po dobu trvání smlouvy bylo 

možné s i s vysoutěženou cenou pracovat. Je potřeba, aby ve smlouvě byly popsány 

postupy v případech rozšíření či zúžení veřejných služeb ať už v souladu s popsanou 

změnou provozního konceptu nebo jako dodatečné veřejné služby stanovené v souladu s 

§ 222 ZZVZ a § 19 zákona 194/2010 Sb., tj. jak postupovat v případě změny bez změny 

počtu vozidel, jimiž je závazek plněn (variabilní složky ceny) nebo dojde-li změnou ke změně 

fixní složky ceny. Nejdůležitější částí smlouvy způsob úhrady kompenzace. Zde musí být 

stanoven postup úhrady záloh a vyhodnocení skutečného dopravního výkonu a výpočet 

skutečné kompenzace náležející dopravci. V souvislosti se smlouvou může objednatel 

stanovit i přiměřenou bankovní záruku. 

Smlouva by měla definovat smluvní přepravní podmínky včetně tarifů, a postupy v případě 

změny. V tomto bodě je nejdůležitější, je-li smlouva netto nebo brutto. V integrovaných 

dopravních systémech nebo v případě sdílených tržeb více dopravci (dopravci si navzájem 

uznávají jízdní doklady) navíc musí být jasně stanoveno, jakým způsobem probíhá clearing 

tržeb. 

Pokud se plánuje přechod personálu nebo vozidel musí být velmi sofistikovaně oba tyto 

procesy popsány. Přechod personálu k novému dopravci, musí být specifikován minimálně 

jmenným seznamem a dalšími podmínkami stanovujícími postup a zařazení převzatých 

zaměstnanců. 

V případě převzetí vozidel je základ tohoto postup dán právním rámcem (§ 20 zákona 

194/2010 Sb.). Tento proces je zahájen dotazem objednatele, zda dopravce bude požadovat 

převzetí vozového parku, jímž plné stávající závazek, vítězným uchazečem. Dopravce musí 

mít zpracovány plány údržby, musí vést evidenci údržby a údržba musí probíhat dle pravidel 

stanovených výrobcem.  Technický stav vozidel by měl být také součástí smlouvy. V průběhu 

nabídkového řízení musí být provedena také prohlídka dotčených vozidel. Seznam vozidel, 

stav vozidel a další podmínky přechodu vozidel k jinému dopravci musí být taktéž 

zapracovány do smlouvy. Protože tento proces není přímo regulován, je v praxi velmi složitý. 
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V neposlední řadě je třeba ve smlouvě definovat povinnosti dopravce ohledně součinnosti 

při změnách jízdních řádů, součinnosti ohledně kontrol, součinnosti se sledováním vozidel, 

jejich zařazením do provozu, školení provozního personálu, součinnost a zajištění přepravní 

kontroly a dalších povinnosti souvisejících s plněním smlouvy. 

Aby bylo možné účinně kontrolovat plnění smlouvy je potřeba taktéž definovat výši 

smluvních pokut. Pokuty by měly být závislé na celkovém obratu a s ohledem na výši 

způsobené škody. Smlouva by měla definovat i situace, na jejich základě může dojít 

k ukončení smlouvy. Podstatné porušení smlouvy, zastropování výše pokut za stanovené 

časové období, kdy dosažení limitního stavu může být důvodem k ukončení smlouvy. Tento 

limit by měl být opět stanoven s ohledem na hodnotu veřejných služeb. Sankce by měly být 

stanoveny přesným popisem, včetně limitů nápravných opatření, případně stupňováním 

s opakováním ve stanoveném časovém období, tak aby nedošlo k vytvoření podmínek 

úřednicky korupčního prostředí. 

V případě, že s plněním závazku souvisí i další smlouvy např. v integrovaných dopravních 

systémech měly by být i tyto smlouvy součástí zadávací dokumentace. 

Aby mohli uchazeči kvantifikovat své nabídky, musí vzít v úvahu všechny podmínky ve 

smlouvě stanovené objednatelem. 

 V další části této kapitoly jsou rozpracovány nejdůležitější části smlouvy. 

4.1.1 Specifikace veřejných služeb 

Smlouva musí mít jasně definovaný rozsah výkonů a to jak v čase tak i teritoriálně. Je 

vhodné, aby stanovení rozsahu veřejných služeb ve smlouvě předcházela optimalizace a 

ideálně i koordinace s ostatními druhy veřejných služeb.  Základní jízdní řády uvedené 

ve smlouvě jsou srovnávací základna (referenční jízdní řády) pro změny, které mohou 

v průběhu plnění smlouvy nastat. Pokud objednatel předpokládá, že v souvislosti s dalšími 

dokumenty územně samosprávného celku (dopravní plán, územní plán atd.) lze již v době 

zadání definovat případné změny rozsahu veřejných služeb, zapracuje do smlouvy opci, 

v níž co nejpřesněji popíše čas a rozsah očekávané změny dopravního konceptu. Stejným 

způsobem lze popsat i předpokládané snížení rozsahu závazku. Snížení může být spojeno 

např. s vybudováním mostu, který významně zkrátí současné trasy linek, které jsou 

předmětem závazku. 

Základní rozsah výkonů by měl být specifikován i oběhy vozidel (vozovými jízdními řády). 

Toto upřesnění jednak stanovuje počet vozidel potřebných k plnění smlouvy, a je základnou 

pro stanovení finančních podmínek změny plnění. V případě změny výkonů bez změny počtu 

vozidel se pak plnění odehrává jen v rovině variabilní složky ceny. V případě změny počtu 

vozidel je potřeba vzít v úvahu i fixní náklady. 
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Velikost smlouvy (rozsah poptávaných služeb) by neměla být příliš rozsáhlá, protože tím 

zadavatel eliminuje spektrum uchazečů, kteří jsou schopni takový závazek plnit. Na druhou 

stranu není vhodné dopravně provázané svazky příliš zužovat, z důvodu efektivnějšího 

využití vozidel a rozložení fixních nákladů nebo dokonce účelově dělit veřejné služby tak, aby 

nemusely být soutěženy.  

V příloze č. 2 je uveden jednoduchý svazek vzorového zadání rozsahu veřejných služeb. 

4.1.2 Ekonomické parametry smlouvy 

Základem pro stanovení ekonomických parametrů smlouvy je rozhodnutí, jestli soutěžené 

veřejné služby budou brutto nebo netto. Stanovení zadávacích podmínek pro netto kontrakt 

je velmi složité a vyžaduje dlouhodobou a hlubokou znalost veřejných služeb v soutěženém 

provozním konceptu včetně nákladů, výnosů a rozvoje v budoucím období, v němž bude 

smlouva plněna. Také je nezbytné přesně definovat podmínky vývoje tarifu a dělbu rizik jak 

sdílených, tak těch, které jsou plně za dopravcem, či objednatelem. 

V České republice zatím všechny soutěžené veřejné služby byly koncipovány jako brutto 

smlouvy. Zadávací podmínky jsou pak postaveny tak, že výsledkem je cena dopravního 

výkonu, případně cena dodatkového dopravního výkonu (jako vyjádření nákladů v případě 

variabilní složky pro dodatečné dopravní výkony).  

Ve smlouvě je pak potřeba stanovit postup kalkulace nákladových položek 

Pro sestavení nabídkové ceny je vhodné z této struktury vycházet tak, aby po dobu trvání 

smlouvy bylo možné s i s vysoutěženou cenou pracovat.  Vzhledem k tomu, že některé 

položky nejsou ovlivňovány jen obecnou inflací, je vhodné mít proto vstupy strukturované a 

tím zajistit kontrolu při změnách vyplývajících ze situace na trhu např. s naftou. Objednatel 

pak nevynakládá veřejné peníze na položkách, které se v čase mohou měnit i směrem dolů 

(např. již zmíněná cena nafty). Z těchto důvodů je vhodné, aby ve smlouvě byla nastavena 

struktura nabídkové ceny a byl k ní vytvořen postup změny (indexace) jednotlivých položek 

v každém roce trvání smlouvy. Postupu indexace je věnována kapitola 4.2. 

Je také potřeba, aby ve smlouvě byly popsány postupy v případech rozšíření či zúžení 

veřejných služeb ať už v souladu s popsanou změnou provozního konceptu nebo jako 

dodatečné veřejné služby stanovené v souladu s § 222 ZZVZ a § 19 zákona 194/2010 Sb., 

tj. jak postupovat v případě změny bez změny počtu vozidel, jimiž je závazek plněn 

(variabilní složky ceny) nebo dojde-li změnou ke změně fixní složky ceny. 

Samozřejmě musí být jasný také postup výpočtu skutečně ujetého dopravního výkonu a 

výpočet skutečné výše kompenzace a termíny průběžného finančního vyhodnocení. 

Finanční vyhodnocení probíhá jen rovině prokázání ujetých výkonů a výpočtů dle 
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stanovených postupů bez finančního vyrovnání (finančního vyúčtování). Tyto výpočty je 

vhodné specifikovat matematickým vyjádřením a provádět nejlépe čtvrtletně). Celkové 

vyúčtování včetně finančního vyrovnání mezi smluvními stranami pak proběhne každoročně 

v termínech stanovených smlouvou po ukončení kalendářního roku. 

Skutečná výše kompenzace se určí následujícím výpočtem: 

𝑲𝒔𝒌𝒖𝒕𝒊=(𝑵𝒓𝒆𝒇×𝑪𝑫𝑽𝑰)+(𝑵𝒐𝒃𝒋𝒊×𝑵𝒓𝒆𝒇)×𝑽𝑪𝑫𝑽𝒊−(𝑵𝒏𝒊×𝑽𝑪𝑫𝑽𝒊)+𝑭𝑪𝑫𝑽𝒊+𝑶𝑵+𝑺𝒊+𝑽𝒊
 

kde:  

 Kskuti je skutečná výše kompenzace v i-tém kalendářním roce 

 Nref je referenční objem dopravních výkonů z výchozích jízdních řádů 

 CDVi je cena dopravního výkonu v i-tém kalendářním roce 

 Nobji je skutečně objednaný rozsah dopravních výkonů v i-tém kalendářním roce 

 VCDVi je variabilní cena dopravního výkonu v i-tém kalendářním roce 

 Nni je rozsah neuskutečněného dopravního výkonu (km neuskutečněných spojů) v i-

tém kalendářním roce 

FCDVi- představuje fixní náklady dodatečně vypraveného vozidla za příslušné 

období, na které se dohodly smluvní strany postupem stanoveným smlouvou; o 

dojednané fixní ceně dodatečně vypraveného vozidla za příslušné období sepíší 

smluvní strany písemný protokol, který je nedílnou součástí finančního vyhodnocení a 

podkladem pro finanční vyrovnání (v případě snížení počtu vozidel se FDCVi použije 

se záporným znaménkem) 

ON – ostatní náklady plynoucí z provozu veřejných služeb a to pouze v případě, že 

takový náklad vznikl a tento náklad nevyplývá z povinnosti dopravce obsažených v 

zadávací dokumentaci veřejné soutěže, na základě které byla uzavřena tato smlouva, 

nebo z povinností dopravce stanovené touto smlouvou. Dopravce je povinen vždy 

ostatní náklady objednateli prokazatelně doložit. Tyto náklady musí být dopravcem 

doloženy před termínem finančního vyhodnocení popřípadě finančního vyrovnání. Za 

ostatní náklady lze považovat náklady spojené např. se změnou odbavovacího 

systému nad rámec zadávací dokumentace. Tyto náklady však nesmí překročit 

podmínky stanovené v § 222 ZZVZ. 

 Si jsou smluvní sankce, které byly oprávněně uplatněny Objednatelem v i-tém 

kalendářním roce 
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 Vi jsou výnosy dopravce z provozování dopravních služeb dle této Smlouvy v i-tém 

kalendářním roce 

 

Pokud dojde v průběhu trvání smlouvy k nárůstu nebo poklesu výkonů spojené se změnou 

vypravení turnusových vozidel, je potřeba mít ve smlouvě upravené také postupy pro 

financování veřejných služeb v takovém případě, tj. je potřeba stanovit postup pro kalkulaci a 

dokládání zvýšených nebo snížených fixních nákladů. 

V těchto postupech musí být pamatováno na změny smlouvy, plnění standardů a postup 

úhrady sankcí uložených dopravci. Pokud jsou tyto změny známy v době přípravy zadávací 

dokumentace, je nanejvýš vhodné všechny známé vlivy do dokumentace zapracovat.  

Objednatel může do smlouvy zapracovat i požadavek na bankovní záruku. Vzhledem 

k tomu, že bankovní záruka je nástroj, který sice objednatele chrání před případnými 

neuhrazenými závazky dopravce, avšak zvyšuje náklady. Objednatel by měl výši 

požadované bankovní záruky vždy pečlivě zvážit. 

V případě vysoutěžených veřejných služeb nemá dopravce povinnost objednateli předkládat 

jako v případě přímo uzavřené smlouvy čtvrtletně výkazy nákladů a tržeb z přepravní 

činnosti, který je předepsán vyhláškou 296/2010 Sb. Avšak objednatel by měl mít představu 

ohledně objednaných veřejných služeb o ekonomických parametrech celého procesu. A to 

z několika důvodů: 

 tarifní politika, 

 náklady a tržby v detailu větším než čtvrtletí pro případy rozšíření nebo zúžení 

objednávky v mezích zadávacích podmínek nebo zákonných limitů, 

 náklady a tržby v detailu potřebném pro případ problémů, kdyby došlo 

k přerušení služeb a objednatel musel přistoupit k uzavření smlouvy některým 

z postupů definovaných § 22 zákona 194/2010 Sb.,  

 náklady pro případné nové nabídkové řízení, které bude následovat pro zajištění 

veřejných služeb časově navazujících na konec stávající smlouvy. 

Z těchto důvodů je nutné mít ve smlouvě zapracované i podmínky přiměřeného výkaznictví 

spojeného s plněním dle smlouvy. Opět je možné využít výkazy obdobné nebo přímo 

uvedené ve vyhlášce 296/2010 Sb. Požadavky na výkaznictví by neměly přesáhnout 

požadavky na výkaznictví smluv z přímého zadání. 
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4.1.3 Standardy kvality 

Základní standard kvality definuje prováděcí předpis k zákonu 194/2010 Sb., kterým je 

nařízení vlády 63/2011 Sb..  

Toto nařízení stanovuje celostátně platný standard veřejných služeb v přepravě cestujících. 

Základní, státem stanovené parametry zahrnují: 

 vymezení vozidel, která musí umožňovat přepravu osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace, 

 vymezení průměrného stáří vozidel ve veřejné linkové dopravě, 

 upravují způsob prokazování standardů kvality a bezpečnosti.[12] 

Nad rámec těchto standardů jsou objednatelé oprávněni stanovit si vlastní a je plně v 

kompetenci jednotlivých objednatel ů, co budou obsahovat. Při stanovení vlastních 

standardů by objednatelé měli mít na paměti i náklady na zavedení stanoveného standardu. 

Je však pravdou, že cestující veřejnost má na veřejné služby stoupající kvalitativní 

požadavky. Je již pro budoucí smlouvy nemyslitelné např. pro nová vozidla nepožadovat 

klimatizaci, nebo přehledné a intuitivní informační systémy, které kromě standardních 

informací zvládají i moderní informace v reálném čase, informace o návazných spojích či 

aktuálních polohách vozidel a také moderní způsoby odbavování. V neposlední řadě 

nabývají na významu i zařízení pro dynamickou preferenci řízení provozu, zejména v okolí 

velkých měst nebo při jejich průjezdech. Standardy kvality jsou účinným nástrojem pro 

zajištění souhrnných provozně technických podmínek pro dopravce.  

Standardy kvality je základní dokument definující požadovanou kvalitu dopravy jako součást 

systému řízení kvality pro cestující. Standard, stanovený objednatelem by měl rozšiřovat a 

doplňovat státem stanovený základní standard. Následující uvedené oblasti jsou příkladem 

rozšířeného standardu, který v sobě zahrnuje již zvýšené požadavky cestujících a je krokem 

pro další zvyšování konkurenceschopnost veřejné dopravy vůči individuální automobilové 

dopravy (IAD). 

 Provoz a jeho parametry 

Tato část obsahuje předpisy pro plnění grafikonu, dodržení kapacity vozidla, podíl 

bezbariérových vozidel, obsloužení zastávek, přesnost provozu a přestupní vazby. 

 Vozidlo, jeho vzhled a vybavení 

Tyto ustanovení by měla být zaměřena na specifikaci skladby vozového parku a rozdělení 

vozidel určených k plnění smlouvy do intervalů s nižším průměrným stářím vozidel než je 

stanoveno v nařízení 63/2011 Sb. Například požadovaný podíl nových vozidel popřípadě 

mladších 3 let a vozidel starších 3 let. Obsahem může být vymezení typů vozidel a jejich 

parametrů, typy sedadel, stáří vozového parku, předepsaná obnova vozového parku 
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související se stanovenými intervaly průměrného stáří vozidel, vzhled vozidel (např. jednotný 

nátěr – zejména v oblastech integrovaných dopravních systémů) včetně využití možné 

reklamy na nich. Může zde být zahrnuto i vybavení interiéru vozidla (osvětlení, otevírání 

dveří, kamerový systém, znamení k řidiči či zvukové výstrahy, případně i zařízení pro sčítání 

cestujících). Významné jsou také informační prvky ve vozidlech, jako např. informační 

panely, hlášení zastávek nebo uvádění tarifních sazebna jednotlivých relací. Dalším 

požadavkem na dopravce musí být odbavovací systém, který zahrnuje zařízení pro tisk 

jízdenek, označovače jízdenek, čtečky bankovních karet nebo jiné požadavky na odbavovací 

zařízení (tap in, tap out apod.). Dalšími požadavky mohou být standardy, které zvyšují 

pohodlí cestujících – tj. vyšší požadavky na bezbariérovost nebo teplotní komfort 

(klimatizace), Wi-Fi apod.  

 Zastávky a stanice 

Standardy zastávek mohou předepisovat prostor a typ stanovišť, nástupiště, obratiště, 

přestupní body a vazby a jejich vybavení (informační a orientační systémy). 

 Personál 

Pravidla týkající se personálu mohou zahrnovat požadavky na přijetí cestujícího, chování 

jízdního a dalšího provozního personálu (kontroloři, stevardi – jsou-li požadováni), 

požadavky na jednotné oděvy, prodej a kontrola jízdenek.   

 Bezpečnost 

V této části by měly být popsány postupy a požadavky na zvýšení bezpečnosti cestujících, či 

postupy při poruchách a nestandardních situacích. 

Standardy kvality se stávají nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb v přepravě 

cestujících uzavřené mezi objednatelem a dopravcem. Je-li kraj rozdělen do oblastí, tak 

právě standardy objednatele může být nástrojem pro udržení stejné kvality dopravy na celém 

území kraje. 

Je důležité zvolit správný poměr přínosu standardu pro cestující v souvislosti s náklady na 

jeho zavedení a udržitelnost. [13] 

4.2 Zpracování nabídkové ceny její indexace po dobu trvání smlouvy – 

alternativy pro nabídková řízení 

Někteří objednatelé zejména v dřívějších letech ustoupili od požadavku strukturovat 

nabídkovou cenu a spojili její vývoj v jednotlivých letech trvání smlouvy pouze s inflací. 

V průběhu let se však ukázalo, že takovýto postup může být i pro objednatele rizikový, neboť 

ignoruje udržitelnost financování v souvislosti s vývojem ekonomiky, zejména v položkách, 

které reagují citlivě na vývoj mezinárodních trhů (např. nafta) a v neposlední řadě vývoj mezd 
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v České republice. Kromě toho se objednatel vystavuje riziku, že nepostupuje s péčí dobrého 

hospodáře v případě nákladů, které mohou mít v průběhu plnění smlouvy i zápornou změnu. 

Z tohoto důvodu je vhodnější jít cestou stanovení povinné struktury nabídkové ceny, včetně 

indexace jednotlivých položek. Vhodná struktura je dána vyhláškou č. 296/2010 Sb. 

o postupech pro sestavení finančního modelu (dále jen Vyhláška č. 296/2010) a určení 

maximální výše kompenzace, pro účely nabídkového řízení zadavatel může tyto položky 

modifikovat tak, aby bylo možné akceptovat vývoj ekonomiky a snížit tak riziko, že dopravce 

nebude schopen smlouvu o veřejných službách plnit a objednatel bude nucen řešit další 

postup (uzavření smlouvy dle § 22 zákona č. 194/2010 Sb. a následné vypsání nového 

nabídkového řízení), který by generoval další náklady pro veřejné finance.  

V následující části jsou uvedeny varianty konstrukce nabídkové ceny a její indexace. Pro 

zjednodušení jsou navrhované alternativy nabídkové ceny a jejich indexace zpracovány jen 

pro veřejnou linkovou dopravu. Výkazy pro ostatní druhy dopravy by příslušný zadavatel 

upravil dle specifik druhů veřejných služeb. 

4.2.1 Obecný popis stanovení výchozího finančního modelu 

Základní struktura stanovení ceny dopravního výkonu je prakticky převzata z výkazu 

„Výchozí finanční model“ uvedený v příloze Vyhlášky 296/2010 Sb. Výsledkem je Nabídková 

cena dopravního výkonu a Nabídková cena dodatečného dopravního výkonu. Obě tyto 

složky jsou potřebné pro výpočty kompenzace pro dopravce ve vazbě na referenční výkony, 

které jsou stanoveny jako souhrn výkonů za kalendářní rok z výchozích jízdních řádů. 

Ve smlouvě musí být definovány základní pojmy, které jsou potřebné k jednoznačnému 

pochopení textu smlouvy a ke stanovení ekonomických ukazatelů. Smlouva o veřejných 

službách vychází z referenčních výkonů, na nichž uchazeč založí své ekonomické kalkulace 

pro svoji nabídku.  

Samozřejmě musí započítat všechny podmínky stanovené ve smlouvě, která musí být 

součástí zadávací dokumentace. Většina zadavatelů do smlouvy zapracovává standard 

kvality, jehož specifikace musí obsahovat i způsob měření a dokladování plnění standardu. 

I takovéto podrobnosti jsou nezbytné pro nastavení ceny veřejných služeb. Pokud není 

standard plně stanoven, nebo je stanoven v minimálních požadavcích, otevírá se prostor pro 

další hodnotící kritéria, kterými je právě vyšší nabízená kvalita z hlediska bezbariérovosti, 

ekologického pohonu či průměrného stáří vozového parku.  

V neposlední řadě musí jak zadavatel, tak uchazeč, věnovat pozornost nastavení sankčních 

postihů za porušení smlouvy. Objednatel musí dbát na to, aby pokuty byly stanoveny tak, že 

nebudou nutit dopravce zapracovat do nabídky příliš vysoké rezervy, kterými budou krýt toto 

riziko. Výsledkem by pak mohl být stav, že objednatel bude spotřebovávat veřejné 
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prostředky na krytí nepřiměřeně nastavených rizik sankcí, bez přidané hodnoty pro 

cestujícího. Sankce jsou samozřejmě nezbytným nástrojem pro kontrolu a řízení plnění 

smlouvy, ale jejich poslání má být výchovné, motivující k neopakování, nikoli devastující a 

drakonické. Vhodně nastavené sankce jsou odstupňovány pro opakování v čase a vhodným 

nástrojem je i zastropování výše sankcí v ročním objemu, ovšem spojené s možností 

v takovém případě smlouvu ukončit pro podstatné porušení podmínek plnění. Udržení 

standardu kvality může u dodavatelů vést i k vyšší personální potřebě a i toto by měl mít 

objednatel na zřeteli. Bohužel u některých objednatelů se zejména v poslední době praxe 

drakonických sankcí objevuje a je známkou jejich ekonomické nekompetentnosti.  

Pokud jsou některé náklady sdíleny pro jiné objednatele nebo pro dopravu na komerční bázi, 

je nezbytné stanovit metodiku alokování takovýchto nákladů a uplatnit jen část náležící 

příslušné objednávce. Jako vhodná jednice je buď km jízdního řádu nebo místový km. Pro 

místové km je však potřeba nastavit vhodnou přepočtovou jednotku, protože obsaditelnost 

stanovená v technickém průkazu vozidel je odvozena od únosnosti konstrukce přepočtené 

na m2 podlahy. Objednatelé však obsaditelnost nastavují ve vazbě na standard kvality. Např. 

obsaditelnost standardních autobusů se podle technických průkazů pohybuje mezi 93 až 97 

osobami, avšak takováto obsaditelnost je v praxi neakceptovatelná. Obsaditelnost stanovená 

standardem kvality naopak nepřesahuje 70 míst (ve standardním autobusu).  

Výsledná cena složky ceny dopravního výkonu, resp. ceny dodatečného dopravního výkonu 

je zaokrouhlena na 2 desetinná místa a použije se jako výchozí cena před indexací 

pro následující období podle jednotlivých položek, z nichž se skládá, zaokrouhluje se podle 

matematických pravidel. 

Položka zisk je započtena i do nabídkové ceny dodatečného dopravního výkonu. 

Položka Služby organizátora je stanovena organizátorem na základě kalkulace služeb 

organizátorem zajišťovaných, je pro všechny uchazeče shodná a v rámci úhrady 

kompenzace objednatelem hrazena zvlášť a nevstupuje do nabídkové ceny dopravního 

výkonu a nabídkové ceny dodatečného dopravního výkonu předložené dopravcem. Služby 

zajišťované objednatelem se mohou mezikrajsky lišit nebo v některých krajích nejsou 

dopravci účtovány.  

Nabídková cena bude uplatněna v prvním roce zajišťování veřejných služeb, v případě 

zahájení plnění dle uzavřené smlouvy na základě vítězné nabídky po 1. 7., bude v druhém 

roce plnění bez indexace. 

Aby bylo možné nabídky jednotlivých uchazečů kompetentně porovnat, budou porovnány 

náklady za první čtyři roky, které se modelově stanoví s cílovou inflací ČNB 2 %. Tato 
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podmínka je zvláště důležitá u variant se specifickými podmínkami indexace jednotlivých 

položek. 

Zisk dopravce je stanoven jako míra obnovy vloženého kapitálu. Právními předpisy je 

stanoven jako nejvýš 7,5 % vloženého kapitálu. Samozřejmě výše, kterou si dopravce 

v nabídkovém řízení uplatní, nebude pravděpodobně dosahovat tohoto stropu, ale dopravci 

budou požadovat přiměřený zisk nižší. K dokladování uplatněné výše zisku bude součástí 

zadávací dokumentace také požadavek na doložení vloženého kapitálu pro celé období 

trvání smlouvy. Struktura tohoto výkazu je uvedena v příloze Vyhlášky 296/2010 Sb. – 

Výchozí model provozních aktiv.  

Obecně je struktura Výchozího finančního modelu uvedena v tabulce č. 1. 

Konkretizované varianty jsou uvedeny samostatně v dalších podkapitolách. 

Následně jsou popsány alternativní návrhy Výchozího finančního modelu a modifikace jeho 

cenové indexace ve vazbě na vybrané položky. Závěrem je provedeno dílčí zhodnocení 

jednotlivých variant.  
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Tabulka č. 1: Nabídková cena – smlouva o veřejných službách 

 

 

V této struktuře bude sestaven výhled na 4 roky.  

Položka

tis. Kč

Kč/linkový 

mimo variabilní 

náklady na tis. Kč

Kč/ostatní 

km tis. Kč

Kč/linkový 

km
Pohonné hmoty a oleje 1 0,00 0,00 0,000 0,00
Přímý materiál a energie 2 0,00 0,00 0,000 0,00
Opravy a údržba vozidel 3 0,00 0,00 0,000 0,00

Odpisy dlouhodobého majetku 4 0,00 0,000 0,00

Pronájem a leasing vozidel 5 0,00 0,000 0,00

Mzdové náklady 6 0,00 0,00 0,000 0,00

Sociální a zdravotní pojištění 7 0,00 0,00 0,000 0,00

Cestovné 8 0,00 0,000 0,00

Úhrada za použití infrastruktury - vjezdy 

na AN, použití zastávek 9

0,00 0,00 0,000 0,00

Silniční daň 10 0,00 0,000 0,00

Elektronické mýto (jen pro ostatní výkony 

je-li hrazeno) 11

0,00 0,00 0,000 0,00

Pojištění (zákonné, havarijní) 12 0,00 0,000 0,00
Ostatní přímé náklady mimo položku z 13 0,00 0,000 0,00

Ostatní služby (služby organizátora, 

přístupové služby k MOS) 14

0,00 0,000 0,00

Provozní režie 15 0,00 0,000 0,00
Správní režie 16 0,00 0,000 0,00

17

18

19

20
21

23

24

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Výsledné hodnoty

0,000

0,00 0,00

Hodnoty - pro ostatní km uchazeč započte 

jen variabilní náklady nebo jejich podíl v 

jednotlivých položkách, mýto jen v případě, 

že ostatní výkony budou realizovány na 

komunikacích, kde je povinnost hradit mýto

0,00

0,00
Služby organizátora

Nabídková cena dodatečného dopravního výkonu 

(NCDDVi = ř. 1 + ř.2+ ř.3+ ř.6+ř.7+ř.8+ř.16)  

[Kč/linkový km]

Nabídková cena dopravního výkonu (součet řádků 

1 až 16) – NCDVi [Kč/linkový km]

Cena dopravního výkonu (CDVi) 0,00

Cena dodatečného dopravního výkonu (CDDVi) 

 Nabídková cena - smlouva o veřejných službách  (NCDV)

V

ý

k

a

z

 

n

á

k

l

a

d

ů

 

Ř

á

d

e

k

Hodnoty - pro linkové km mimo 

variabilní náklady režijních km

V

ý

c

h

o

z

í

 

n

á

k

l

a

d

y

Dopravní výkony dle rámcového jízdního 

řádu/ročně [tis. linkových km] 0,000

Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové 

(vozkm) ročně [tis.km - na 3 destinná místa]

takto označené buňky vyplní uchazeč/dopravce

hodnota z takto označené buňky bude přenesena do tabulky krycí list nabídky
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4.2.2 Varianta 1 - Výchozí finanční model je indexován jen o obecnou inflaci 

V této variantě bude posuzován vliv inflace na jednotlivé položky výchozího finančního 

modelu.  

„Inflace je většinou ekonomů definována jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a 

služeb v ekonomice v určitém časovém období. Ekvivalentně lze inflaci definovat jako 

snížení kupní síly peněz. Změnu cenové hladiny za určité období udává míra inflace, která 

se vypočítává jako poměr vybraného cenového indexu na konci a na začátku období. 

Nejpoužívanějšími cenovými indexy jsou index spotřebitelských cen, index cen výrobců a 

deflátor HDP.“……“ Čistou inflaci v české ekonomice vypočítává Český statistický úřad jako 

přírůstek cen v neregulované části spotřebního koše očištěný od vlivu nepřímých daní a 

dotací.“ [22] 

Pro indexaci ceny dopravního výkonu a dodatkové ceny dopravního výkonu bude pro 

všechny položky použita meziroční inflace. Z hlediska objednatele, který je vázán 

na schválení veřejných rozpočtů připravovaných a projednávaných v samosprávných 

orgánech je nutné stanovit datum, k němuž bude meziročně inflace započtena. S ohledem 

na zmíněný proces projednávání je vhodným termínem meziroční inflace k 30. 6. Z tohoto 

důvodu byla stanovena podmínka, že v případě zahájení plnění uzavřené smlouvy 

na základě vítězné nabídky po 1. 7. bude v druhém roce plnění bez indexace. 

Vzhledem k tomu, že budou zcela rovnoměrně indexovány všechny položky výchozího 

finančního modelu, není v tomto případě nutné posuzovat nabídky v součtu čtyř let. Obraz 

o cenové výhodnosti je dán již vlastní nabídkovou cenou. Struktura indexační doložky je 

uvedena v tabulce č. 2. 
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Tabulka č. 2 : Indexační postup – varianta 1 

 

 

 

Vzorový výchozí finanční model je uveden v příloze č. 1 s  konkrétními údaji fiktivního 

uchazeče. 

  

 Nabídková cena - smlouva o veřejných službách  (NCDV) - idexační postup

Položka

tis. Kč

Kč/linkový 

mimo 

variabilní 

náklady na 

ostatní km tis. Kč

Kč/ostatní 

km tis. Kč

Kč/linkový 

km

procento změny 

nákladů  od 1. 1. 

20xx 

procento  změny 

nákladů v dalších 

letech trvání 

smlouvy pro rok 

20xx+1

Pohonné hmoty a oleje 1
0,00 0,00 0,000 0,00 míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Přímý materiál a energie 2
0,00 0,00 0,000 0,00 míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Opravy a údržba vozidel 3
0,00 0,00 0,000 0,00 míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Odpisy dlouhodobého majetku 4
0,00 0,000 0,00 míra inflace za rok míra inflace za rok X-2

Pronájem a leasing vozidel 5
0,00 0,000 0,00 míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Mzdové náklady 6
0,00 0,00 0,000 0,00 míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Sociální a zdravotní pojištění 7
0,00 0,00 0,000 0,00 míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Cestovné 8
0,00 0,000 0,00 míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Úhrada za použití infrastruktury - 

vjezdy na AN, použití zastávek 9
0,00 0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Silniční daň 10
0,00 0,000 0,00 míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Elektronické mýto (jen pro ostatní 

výkony je-li hrazeno) 11

0,00 0,00 0,000 0,00
míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Pojištění (zákonné, havarijní) 12
0,00 0,000 0,00 míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Ostatní přímé náklady mimo 13
0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Ostatní služby (služby organizátora, 

přístupové služby k MOS) 14

0,00 0,000 0,00
míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Provozní režie 15
0,00 0,000 0,00 míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Správní režie 16 0,00 0,000 0,00 míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

17

18

19

20

21

23

24Cena dodatečného dopravního výkonu (CDDVi) 0,00 0,00 0,00

Služby organizátora

Cena dopravního výkonu (CDVi) 

0,00
Nabídková cena dodatečného dopravního 

výkonu (NCDDVi = ř. 1 + ř.2+ ř.3+ ř.6+ř.7+ř.8+ř.16)  

[Kč/linkový km]

Procento  změny nákladů v dalších letech 

trvání smlouvy - nabídková cena bude 

uplatněna v prvním roce zajišťování 

veřejných služeb, v případě zahájení plnění 

dle uzavřené smlouvy na zákadě této 

nabídky po 1.7. také v následujícím roce 

plnění bez indexace

0,000

Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové 

(vozkm) ročně [tis.km - na 3 destinná místa] 0, 000 0, 000

0,00 0,00 0,00

Nabídková cena dopravního výkonu (součet 

řádků 1 až 16) – NCDVi [Kč/linkový km]

V

ý

k

a

z

 

n

á

k

l

a

d

ů

 

Ř

á

d

e

k

Hodnoty - pro linkové km 

mimo variabilní náklady 

režijních km

Hodnoty - pro ostatní km uchazeč 

započte jen variabilní náklady nebo 

jejich podíl v jednotlivých 

položkách, mýto jen v případě, že 

ostatní výkony budou realizovány 

na komunikacích, kde je povinnost 

hradit mýto Výsledné hodnoty

0,00

V

ý

c

h

o

z

í

 

n

á

k

l

a

d

y

Dopravní výkony dle rámcového jízdního 

řádu/ročně [tis. linkových km] 0,000

takto označené buňky vyplní uchazeč/dopravce

hodnota z takto označené buňky bude přenesena do tabulky krycí list nabídky
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4.2.3 Varianta 2 - Výchozí finanční model je indexován o obecnou inflaci, vybrané 

položky jsou bez indexace nebo se sníženou indexací 

V této variantě bude jako indexační složka zapracován vliv inflace na jednotlivé položky 

výchozího finančního modelu s tím, že vybrané položky fixních nákladů jsou bez indexace 

nebo s indexem sníženým na 50 % meziroční inflace, popřípadě závisí na změně 

příslušných právních předpisů.  

Nejvýznamnější neindexovanou složkou jsou odpisy. Ve vazbě na standard kvality nebo 

na nabídnuté průměrné stáří vozidel nad minimálně požadovaný standard objednatelem, 

vyšší podíl bezbariérových vozidel nebo vozidel s nižším environmentálním dopadem je 

uchazeč schopen tuto položku nacenit a není proto nezbytné tuto položku indexovat.  

Obdobně je to s případným leasingem.  

Silniční daň je vázána na zákon o silniční dani. Při změnách silniční daně, bude taková 

změna objednatelem akceptována, a bude dopravci uhrazena v zákonné výši k vozidlům 

určeným k plnění veřejných služeb. 

Dalšími položkami, kde je inflace uplatněna pouze sníženou meziroční inflací ve výši 50 %, 

jsou provozní a správní režie a zákonné pojištění. Do těchto pravidel se vpisuje tlak 

na snižování režijních nákladů a také tlak, aby se dopravci snažili o bezkolizní průběh 

pojištění, tak aby dopravce dosáhli tak na bonusové položky v pojistných smlouvách. 

Pro ostatní položky ceny dopravního výkonu a dodatkové ceny dopravního výkonu použita 

meziroční inflace. 

Opět je třeba přihlédnout k procesům přípravy a schvalování rozpočtů z hlediska objednatele 

s termínem stanovení meziroční inflace k 30. 6. včetně podmínky, že v případě zahájení 

plnění dle uzavřené smlouvy na základě vítězné nabídky po 1. 7. bude v druhém roce plnění 

bez indexace. 

Vzhledem k tomu, že nebudou rovnoměrně indexovány všechny položky výchozího 

finančního modelu, bude nutné posuzovat nabídky v součtu čtyř let. Obraz o cenové 

výhodnosti nabídkové ceny je po tomto propočtu porovnatelný, a pokud uchazeči započtou 

některé náklady do jiné položky výchozího finančního modelu, mohla by se taková variabilita 

v čtyřletém období projevit. Není totiž ze strany ministerstva dopravy stanovena jednotná 

metodika kalkulace nákladů, které mají být přiřazeny k jednotlivým řádkům výchozího 

finančního modelu. Z tohoto důvodu, buď z titulu odlišného pochopení, nebo i cíleně, by 

mohlo dojít zejména při malých rozdílech nabídkové ceny k tomu, že v dalších letech díky 

nerovnoměrné indexaci by mohla být jiná nabídka výhodnější. Proto je navrhováno souhrnné 

posouzení za 4 roky. 
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Jako neměnná položka je stanoven i přiměřený zisk. Struktura indexační doložky je uvedena 

v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3 : Indexační postup – varianta 2 

 

Vzorový výchozí finanční model je uveden v příloze č. 1 s konkrétními údaji fiktivního 

uchazeče. 

  

Položka

tis. Kč

Kč/linkový 

mimo variabilní 

náklady na 

ostatní km tis. Kč

Kč/ostatní 

km tis. Kč

Kč/linkový 

km

procento změny 

nákladů  od 1. 1. 20xx 

procento  změny 

nákladů v dalších 

letech trvání smlouvy 

pro rok 0xx+1 

Pohonné hmoty a oleje 1 0,00 0,00 0,000 0,00 míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Přímý materiál a energie 2
0,00 0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Opravy a údržba vozidel 3
0,00 0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Odpisy dlouhodobého majetku 4

0,00 0,000 0,00
nemění se nemění se

Pronájem a leasing vozidel 5 0,00 0,000 0,00 nemění se nemění se

Mzdové náklady 6
0,00 0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Sociální a zdravotní pojištění 7
0,00 0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Cestovné 8
0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Silniční daň 9

0,00 0,000 0,00
v rozsahu dle 

příslušné změny 

daňových předpisů; 

nedošlo-li ke změně, 

náklady se nemění

v rozsahu dle 

příslušné změny 

daňových předpisů; 

nedošlo-li ke změně, 

náklady se nemění

Úhrada za použití infrastruktury - 

vjezdy na AN, použití zastávek 10

0,00 0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Elektronické mýto 11
0,00 0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Pojištění (zákonné, havarijní) 12
0,00 0,000 0,00 50 % míry inflace za 

rok 

50 % míry inflace za 

rok X-1

Ostatní přímé náklady 13
0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Ostatní služby  (služby organizátora, 

přístupové služby k MOS) 14

0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Provozní režie 15

0,00 0,000 0,00 50 % míry inflace za 

rok 

50 % míry inflace za 

rok X-1

Správní režie 16

0,00 0,000 0,00
50 % míry inflace za 

rok 

50 % míry inflace za 

rok X-1

17

18

19

20

21

23

24

Procento  změny nákladů v dalších letech 

trvání smlouvy - nabídková cena bude 

uplatněna v prvním roce zajišťování 

veřejných služeb, v případě zahájení plnění 

dle uzavřené smlouvy na základě této 

nabídky po 1.7. také v následujícím roce 

plnění bez indexace

Cena dodatečného dopravního výkonu (CDDVi) - 

HMP 0,00 0,00 0,00

V

ý

k

a

z

 

n

á

k

l

a

d

ů

 

Služby organizátora na území HMP 0 0 0

Cena dopravního výkonu (CDVi) - HMP 0,00 0,00 0,00

Nabídková cena dopravního výkonu (součet 

řádků 1 až 16 ) – NCDVi [Kč/linkový km] 0,00

Nabídková cena dodatečného dopravního výkonu 

(NCDDVi = ř. 1 + ř.2+ ř.3+ ř.6+ř.7+ř.8+ř.16)  

[Kč/linkový km] 0,00

0,000

Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové 

(vozkm)ročně [tis.km - na 3 destinná místa] 0,00 0,00

V

ý

c

h

o

z

í

 

n

á

k

l

a

d

y

Dopravní výkony dle rámcového jízdního 

řádu/ročně  [tis. linkových km] 0,000

Nabídková cena - smlouva o veřejných službách  (NCDV) - indexační doložka

Ř

á

d

e

k

Hodnoty - pro linkové km 

mimo variabilní náklady 

režijních km

Hodnoty - pro ostatní km 

uchazeč započte jen 

variabilní náklady nebo jejich 

podíl v jednotlivých 

položkách, mýto jen v 

případě, že ostatní výkony 

budou realizovány na 

komunikacích, kde je 

povinnost hradit mýto Výsledné hodnoty
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4.2.4 Varianta 3 - Výchozí finanční model je indexován s ohledem na vývoj mezd, 

ostatní položky jsou indexovány o obecnou inflaci, vybrané položky jsou bez 

indexace nebo se sníženou indexací 

Vzhledem k tomu, že zadavatel má zájem nejen na optimálních cenových podmínkách a 

kvalitě zajišťovaných veřejných služeb, má také zájem, aby smlouva byla udržitelná po celou 

dobu jejího plánovaného trvání. V této variantě jsou proto v indexaci ceny dopravního výkonu 

a dodatečné ceny dopravního výkonu zohledněny také mzdové náklady ve vazbě na vývoj 

mezd v České republice. 

V této variantě je nad rámec varianty 2 započten vliv vývoje mezd a s nimi souvisejících 

odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Souhrnně bude tedy jako indexační model použit 

vliv změny mezd a vliv inflace na jednotlivé položky výchozího finančního modelu s tím, že 

vybrané položky fixních nákladů jsou bez indexace nebo s indexem sníženým na 50 % 

meziroční inflace, popřípadě závisí na změně příslušných právních předpisů. Výpočtově je 

uvažováno jak zvýšení tak i případné snížení mezd. Vývoj mezd je stanoven inženýrským 

odhadem na základě dat z Českého statistického úřadu v tabulce č. 4.  

Tabulka č. 4: Vývoj průměrné hrubé nominální mzdy řidičů autobusů 

Vývoj průměrné hrubé nominální mzdy[Kč] Procentuální vývoj[%] 

2018 33 669,00  

2019 34 976,00 3,88 

2020 36 214,55 3,54 

2021 37 526,37 3,62 

2022 39 178,63 4,40 

2023 40 747,36 4,00 

2024 41 376,31 1,54 

 

Výpočet přírůstku/snížení mzdových nákladů Mn(i)  

𝑴𝒏(𝒊) (za rok) = nárůst položky Mzdové náklady (MN) odpovídající částce určené jako 

součin (i) částky odpovídající podílu MN i-1na 1 linkový km v kalendářním roce, v němž byly 

veřejné služby v přepravě cestujících zahájeny (CDVi) a (ii) podílu vyjadřujícího zvýšení či 

snížení průměrné hrubé měsíční nominální mzdy vyhlášené Českým statistickým úřadem 

pro předcházející kalendářní rok oproti průměrné hrubé měsíční nominální mzdě vyhlášené 

Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok, v němž započalo plnění této smlouvy.   
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𝑴𝒏(𝒊) =   
𝑴𝒏(𝒊−𝟏)

𝑵𝑪𝑫𝑽(𝒊−𝟏)
∗ 𝑵𝑪𝑫𝑽(𝑵Ř) ∗ (

𝑯𝑴(𝒊−𝟏)

𝑯𝑴(𝑵Ř)

− 𝟏) 

Kde: 

𝑴𝒏(𝒊−𝟏)- nákladová položka Mzdové náklady (řádek 6) roku předcházejícího roku, 

pro který se nárůst Mn (i) vypočítává  

𝑵𝑪𝑫𝑽(𝒊−𝟏) cena dopravního výkonu - roku předcházejícího roku, pro který se nárůst 

Mn(i) vypočítává, při první indexaci se CDV rovná NCDV  nabídnuté uchazečem v 

nabídkovém řízení  

𝑵𝑪𝑫𝑽(𝑵Ř)- cena dopravního výkonu nabídnuté uchazečem v nabídkovém řízení 

𝑯𝑴(𝒊−𝟏)

𝑯𝑴(𝑵Ř) 
 je podíl průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v bezprostředně 

předcházejícím kalendářním roce vyhlášené Českým statistickým úřadem (HM(i-1)) a 

průměrné hrubé měsíční nominální mzdy vyhlášené Českým statistickým úřadem 

v kalendářním roce, který byl rokem zahájení provozování veřejných služeb (MZ (NŘ)).

  

Položka Sociální a zdravotní pojištění bude zvýšeno o 0,34 Mn (i). V případě změny výše 

odvodů bude koeficient 0,34 upraven na odpovídající výši. Ostatní položky budou 

indexovány dle metodiky popsané ve variantě 2. 

Opět je třeba přihlédnout k procesům přípravy a schvalování rozpočtů z hlediska objednatele 

s termínem stanovení meziroční inflace k 30. 6. včetně podmínky, že v případě zahájení 

plnění dle uzavřené smlouvy na základě vítězné nabídky po 1.7 bude v druhém roce plnění 

bez indexace. 

Také v tomto případě bude potřeba, vzhledem k tomu, že nebudou rovnoměrně indexovány 

všechny položky výchozího finančního modelu, posuzovat nabídky v součtu čtyř let. 

Pro vývoj mzdových nákladů bude stanovena modelace, kterou použijí všichni uchazeči. 

Struktura indexační doložky je uvedena v tabulce č. 5.  
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Tabulka č. 5 : Indexační postup – varianta 3 

 

Vzorový výchozí finanční model je uveden v příloze č. 1 s konkrétními údaji fiktivního 

uchazeče. 

4.2.5 Varianta 4  - Výchozí finanční model je indexován s ohledem na vývoj ceny 

nafty resp. CNG, ostatní položky jsou indexovány o obecnou inflaci, vybrané 

položky jsou bez indexace nebo se sníženou indexací 

V souvislosti se zmiňovanou udržitelností smlouvy je citlivou položkou také cena pohonných 

hmot. Cena ropy na světových trzích v některých obdobích výrazně kolísá a je problematické 

takový vývoj predikovat po dobu trvání smlouvy tj. 10 let. 

Položka

tis. Kč

Kč/linkový 

mimo variabilní 

náklady na 

ostatní km tis. Kč

Kč/ostatní 

km tis. Kč

Kč/linkový 

km

procento změny nákladů  od 

1. 1. 20xx

procento  změny nákladů v 

dalších letech trvání 

smlouvy pro rok 0xx+1 

Pohonné hmoty a oleje 1
0,00 0,00 0,000 0,00 míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Přímý materiál a energie 2 0,00 0,00 0,000 0,00 míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Opravy a údržba vozidel 3 0,00 0,00 0,000 0,00 míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Odpisy dlouhodobého majetku 4
0,00 0,000 0,00 nemění se nemění se

Pronájem a leasing vozidel 5
0,00 0,000 0,00 nemění se nemění se

Mzdové náklady 6
0,00 0,00 0,000 0,00 Mn(i) Mni (i-1)

Sociální a zdravotní pojištění 7
0,00 0,00 0,000 0,00 0,34 *Mn(i) 0,34*Mni (i-1)

Cestovné 8
0,00 0,000 0,00 míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Úhrada za použití infrastruktury - 

vjezdy na AN, použití zastávek 9

0,00 0,00 0,000 0,00
míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Silniční daň 10

0,00 0,000 0,00

v rozsahu dle příslušné změny 

daňových předpisů; nedošlo-li 

ke změně, náklady se nemění

v rozsahu dle příslušné 

změny daňových předpisů; 

nedošlo-li ke změně, náklady 

se nemění

Elektronické mýto (jen pro ostatní 

výkony je-li hrazeno) 11

0,00 0,00 0,000 0,00
míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Pojištění (zákonné, havarijní) 12

0,00 0,000 0,00
50 % míry inflace za rok 

50 % míry inflace za rok       X-

1

Ostatní přímé náklady 13 0,00 0,000 0,00 míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Ostatní služby (služby organizátora, 

přístupové služby k MOS) 14

0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Provozní režie 15
0,00 0,000 0,00

50 % míry inflace za rok 
50 % míry inflace za rok     X-

1

Správní režie 16

0,00 0,000 0,00
50 % míry inflace za rok 

50 % míry inflace za rok    X-

1

17 Výpočet přírůstku/snížení mzdových nákladů Mn(i)

18

19

20

21

23

24 NCDV(NŘ) - cena dopravního výkonu nabídnutá uchazečem v nabídkovém řízení

NCDV(i-1) cena dopravního výkonu - roku předcházejícího Cena dopravního výkonu (CDVi) 0,00 0,00 0,00

Cena dodatečného dopravního výkonu (CDDVi) 0,00 0,00 0,00

Nabídková cena dodatečného dopravního výkonu 

(NCDDVi = ř. 1 + ř.2+ ř.3+ ř.6+ř.7+ř.8+ř.16)  

[Kč/linkový km] 0,00

Služby organizátora 0 0 0

Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové 

(vozkm) ročně [tis.km - na 3 destinná místa] 0,00 0,00
Nabídková cena dopravního výkonu (součet 

řádků 1 až 16 ) – NCDVi [Kč/linkový km] 0,00

Výsledné hodnoty

změna nákladů uzavřené smlouvy na základě této 

nabídky,kdy zahájení plnění bylo po 1.7. bude  v 

následujícím roce plnění bez indexace, k indexaci nákladů 

dojde nejdříve k 1.1. dalšího roku plnění (např. plnění 

smlouvy bude zahájeno 1.8.2019, poprvé budou 

nákaldové položky indexovány k 1.1.2021)

V

ý

c

h

o

z

í

 

n

á

k

l

a

d

y

Dopravní výkony dle rámcového jízdního 

řádu/ročně [tis. linkových km] 0,000 0,000

Nabídková cena - smlouva o veřejných službách  (NCDV) - indexační doložka

V

ý

k

a

z

 

n

á

k

l

a

d

ů

 

Ř

á

d

e

k

Hodnoty - pro linkové km 

mimo variabilní náklady 

režijních km

Hodnoty - pro ostatní km 

uchazeč započte jen 

variabilní náklady nebo jejich 

podíl v jednotlivých 

položkách, mýto jen v 

případě, že ostatní výkony 

budou realizovány na 

komunikacích, kde je 

povinnost hradit mýto

Mni (za rok) = nárůst položky Mzdové náklady (MN) 

odpovídající částce určené jako součin (i) částky 

odpovídající podílu MN i-1na 1 linkový km v kalendářním 

roce v němž byly veřejné služby v přepravě cestujích 

zahájeny (CDVi) a (ii) podílu vyjadřujícího zvýšení či snížení 

Mn(i) = MN(i-1)/NCDV(i-1)*NCDV(NŘ)* (HM(i-1)/HM(NŘ)-1)

MN(i-1) - nákladová položka Mzdové náklady - buňka řádek 

mřížky 58, sloupec mřížky I (buňka 58I) roku předcházejícího 



73 
 

V této variantě jsou proto v indexaci ceny dopravního výkonu a dodatečné ceny dopravního 

výkonu zohledněny také náklady na pohonné hmoty ve vazbě na vývoj cen v České 

republice. 

V této variantě je nad rámec varianty 2 započten vliv vývoje cen pohonných hmot. Souhrnně 

bude tedy jako indexační model použit vliv změny ceny pohonných hmot a vliv inflace 

na jednotlivé položky výchozího finančního modelu s tím, že vybrané položky fixních nákladů 

jsou bez indexace nebo s indexem sníženým na 50 % meziroční inflace, popřípadě závisí 

na změně příslušných právních předpisů.  

Výpočtově je uvažováno jak zvýšení tak i případné snížení ceny pohonných hmot. Tento 

případný vývoj ceny nafty a CNG v příštích 4 letech je na základě mého inženýrského 

odhadu vypočítán v tabulce č. 6 a 7 i s jeho procentuálním vývojem. 

Tabulka č. 6:  Vývoj ceny nafty 

Vývoj ceny nafty [Kč] Procentuální vývoj[%] 

2018 28,78 
 

2019 29,61 2,88 

2020 28,54 -3,61 

2021 27,36 -4,13 

2022 29,42 7,53 

2023 30,87 4,93 

2024 29,13 -5,64 

 

Tabulka č. 7:  Vývoj ceny CNG 

Vývoj ceny CNG [Kč] Procentuální vývoj[%] 

2018 21,39 
 

2019 21,43    0,19

2020 23,67  10,45

2021 23,51  -0,68

2022 23,16  -1,49

2023 23,43   1,17

2024 23,21  -0,94

 

 

 

 



74 
 

Výpočet přírůstku/snížení nákladů na pohonné hmoty a oleje PHMn(i) 

𝑷𝒉𝒎(𝒊) (za rok) = nárůst položky Pohonné hmoty a oleje (PHM) odpovídající částce 

určené jako součin (i) částky odpovídající podílu PHM(i-1) na 1 linkový km v kalendářním roce, 

v němž byly veřejné služby v přepravě cestujících zahájeny (CDVi) a (ii) podílu vyjadřujícího 

zvýšení či snížení průměrné ceny motorové nafty (CNG) vyhlášené Českým statistickým 

úřadem pro předcházející kalendářní rok, oproti průměrné ceně motorové nafty (CNG) 

vyhlášené Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok, v němž započalo plnění této 

smlouvy.   

𝑷𝒉𝒎(𝒊) =   
𝑷𝒉𝒎(𝒊−𝟏)

𝑵𝑪𝑫𝑽(𝒊−𝟏)
∗ 𝑵𝑪𝑫𝑽(𝑵Ř) ∗ (

𝑬(𝒊−𝟏)

𝑬(𝑵Ř)

− 𝟏) 

Kde: 

𝑷𝒉𝒎(𝒊−𝟏)- nákladová položka Pohonné hmoty a oleje (řádek 1) roku předcházejícího roku, 

pro který se nárůst PHM (i) vypočítává  

𝑵𝑪𝑫𝑽(𝒊−𝟏)cena dopravního výkonu - roku předcházejícího roku, pro který se nárůst PHM (i) 

vypočítává, při první indexaci se CDV rovná NCDV  nabídnuté uchazečem v nabídkovém 

řízení  

𝑵𝑪𝑫𝑽(𝑵Ř)- cena dopravního výkonu nabídnuté uchazečem v nabídkovém řízení  

𝑬(𝒊−𝟏)

𝑬(𝑵Ř)

 je podíl průměrné motorové nafty (CNG) v bezprostředně předcházejícím 

kalendářním roce vyhlášené Českým statistickým úřadem (E (i-1)) a průměrné ceny motorové 

nafty (CNG) vyhlášené Českým statistickým úřadem v kalendářním roce, který byl rokem 

zahájení provozování veřejných služeb (E (NŘ)). 

Ostatní položky budou indexovány dle metodiky popsané ve variantě 2. 

Opět je třeba přihlédnout k procesům přípravy a schvalování rozpočtů z hlediska objednatele 

s termínem stanovení meziroční inflace k 30. 6. včetně podmínky, že v případě zahájení 

plnění dle uzavřené smlouvy na základě vítězné nabídky po 1. 7. bude v druhém roce plnění 

bez indexace. 

Také v tomto případě bude potřeba vzhledem k tomu, že nebudou rovnoměrně indexovány 

všechny položky výchozího finančního modelu, posuzovat nabídky v součtu čtyř let. 

Pro vývoj ceny nafty bude stanovena modelace, kterou použijí všichni uchazeči. 
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V případě použití CNG se přírůstek spotřební daně bude odvíjet od harmonogramu zákona 

o spotřební dani:  

 2007 – 2011 sazba 0 Kč/t 

 2012 – 2014 sazba 500 Kč/t 

 2015 – 2017 sazba 1 000 Kč/t ........tj. 0,70 Kč/m3  (68,40 Kč/MWh)  

 2018 – 2019 sazba 2 000 Kč/t.........tj. 1,40 Kč/m3  (136,80 Kč/MWh) 

 od 1. 1.  2020 – sazba 4 000 Kč/t....tj. 2,80 Kč/m3  (264,80 Kč/MWh)    dle zákona 

č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů 

V roce 2018 schválila vláda ČR "Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje 

vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025", kterým se prodlužuje snížená sazba 

spotřební daně na CNG až do roku 2025. V období 2020 až 2025 je tedy stanovena 

spotřební daň na CNG 290,- Kč/MWh, což odpovídá sazbě: 4 380 Kč/t....tj. 3,00 Kč/m3[15] 

 

Graf č. 6: Vývoj spotřební daně na CNG do roku 2025 [15] 

Struktura indexační doložky je uvedena v tabulce č. 8. 
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Tabulka č. 8 : Indexační postup – varianta 4 

 

Vzorový výchozí finanční model je uveden v příloze č. 1 s konkrétními údaji fiktivního 

uchazeče. 

*v případě použití CNG se procento změny nákladů počítá jako míra inflace za rok + 

přírůstek spotřební daně (viz. harmonogram na zvýšení spotřební daně). 

Položka

tis. Kč

Kč/linkový 

mimo variabilní 

náklady na 

ostatní km tis. Kč

Kč/ostatní 

km tis. Kč

Kč/linkový 

km

procento změny 

nákladů  od 1. 1. 20xx 

procento  změny 

nákladů v dalších 

letech trvání smlouvy 

pro rok 0xx+1 

Pohonné hmoty a oleje* 1
0,00 0,00 0,000 0,00 PHM (i) PHM (i-1) 

z toho nafta 1a
0,00 0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

z toho CNG 1b
0,00 0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Přímý materiál a energie 2
0,00 0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Opravy a údržba vozidel 3
0,00 0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Odpisy dlouhodobého majetku 4
0,00 0,000 0,00 nemění se nemění se

Pronájem a leasing vozidel 5
0,00 0,000 0,00

nemění se nemění se

Mzdové náklady 6
0,00 0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Sociální a zdravotní pojištění 7
0,00 0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Cestovné 8
0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Úhrada za použití infrastruktury - vjezdy 

na AN, použití zastávek 9

0,00 0,00 0,000 0,00
míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Silniční daň 10

0,00 0,000 0,00
v rozsahu dle příslušné 

změny daňových 

předpisů; nedošlo-li ke 

změně, náklady se 

nemění

v rozsahu dle 

příslušné změny 

daňových předpisů; 

nedošlo-li ke změně, 

náklady se nemění

Elektronické mýto 11

0,00 0,00 0,000 0,00
míra inflace za rok

míra inflace za rok   X-

1

Pojištění (zákonné, havarijní) 12
0,00 0,000 0,00 50 % míry inflace za 

rok 

50 % míry inflace za 

rok X-1

Ostatní přímé náklady 13
0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Ostatní služby (služby organizátora, 

přístupové služby k MOS) 14

0,00 0,000 0,00

míra inflace za rok míra inflace za rok X-1

Provozní režie 15
0,00 0,000 0,00 50 % míry inflace za 

rok 

50 % míry inflace za 

rok X-1

Správní režie 16
0,00 0,000 0,00 50 % míry inflace za 

rok 

50 % míry inflace za 

rok X-1

17

18

19

20

21

23

24

Cena dodatečného dopravního výkonu (CDDVi) - 

HMP 0,00 0,00 0,00

Služby organizátora na území HMP 0 0 0

Cena dopravního výkonu (CDVi) - HMP 0,00 0,00 0,00

Nabídková cena dopravního výkonu (součet 

řádků 1 až 16 ) – NCDVi [Kč/linkový km] 0,00

Nabídková cena dodatečného dopravního výkonu 

(NCDDVi = ř. 1 + ř.2+ ř.3+ ř.6+ř.7+ř.8+ř.16)  

[Kč/linkový km] 0,00

V

ý

c

h

o

z

í

 

n

á

k

l

a

d

y

Dopravní výkony dle rámcového jízdního 

řádu/ročně [tis. linkových km] 0,000 0,000

Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové 

(vozkm) ročně [tis.km - na 3 destinná místa] 0,00 0,00

V

ý

k

a

z

 

n

á

k

l

a

d

ů

 

Ř

á

d

e

k

Hodnoty - pro linkové km 

mimo variabilní náklady 

režijních km

Hodnoty - pro ostatní km 

uchazeč započte jen 

variabilní náklady nebo jejich 

podíl v jednotlivých 

položkách, mýto jen v 

případě, že ostatní výkony 

budou realizovány na 

komunikacích, kde je 

povinnost hradit mýto Výsledné hodnoty

Procento  změny nákladů v dalších letech 

trvání smlouvy - nabídková cena bude 

uplatněna v prvním roce zajišťování 

veřejných služeb, v případě zahájení plnění 

dle uzavřené smlouvy na zákadě této 

nabídky po 1.7. také v následujícím roce 

plnění bez indexace

Nabídková cena - smlouva o veřejných službách  (NCDV) - indexační doložka
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4.2.6 Varianta 5 - Výchozí finanční model je indexován s ohledem na vývoj mezd, 

ceny nafty, ostatní položky jsou indexovány o obecnou inflaci, vybrané položky 

jsou bez indexace nebo se sníženou indexací 

Vzhledem k tomu, že pro dlouhodobý kontrakt je potřeba v době jeho nastavení zohlednit co 

nejvíce předpokládaných faktorů, které mohou podstatným způsobem ovlivnit potřebnou 

indexaci nákladů dopravce, je navržena kombinovaná varianta, která v sobě obsahuje 

všechny vlivy zkoumané v předchozích variantách.  

V této variantě je nad rámec varianty 2 započten vliv vývoje mezd a cen pohonných hmot. 

Souhrnně bude tedy jako indexační model použit vliv změny výše mezd (dle varianty 3), ceny 

pohonných hmot (dle varianty 4) a vliv inflace na jednotlivé položky výchozího finančního 

modelu, s tím, že vybrané položky fixních nákladů jsou bez indexace nebo s indexem 

sníženým na 50 % meziroční inflace, popřípadě závisí na změně příslušných právních 

předpisů (dle varianty 2).  

Opět je třeba přihlédnout k procesům přípravy a schvalování rozpočtů z hlediska objednatele 

s termínem stanovení meziroční inflace k 30. 6. včetně podmínky, že v případě zahájení 

plnění dle uzavřené smlouvy na základě vítězné nabídky po 1. 7. bude v druhém roce plnění 

bez indexace. 

Také v tomto případě bude potřeba vzhledem k tomu, že nebudou rovnoměrně indexovány 

všechny položky výchozího finančního modelu, posuzovat nabídky v součtu čtyř let. 

Pro vývoj mezd a ceny nafty bude stanovena modelace, kterou použijí všichni uchazeči. 

Struktura indexační doložky je uvedena v tabulce č. 9. 
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Tabulka č. 9 : Indexační postup – varianta 5 

 

Vzorový výchozí finanční model je uveden příloze č. 1. konkrétními údaji fiktivního uchazeče. 

Položka

tis. Kč

Kč/linkový 

mimo variabilní 

náklady na 

ostatní km tis. Kč Kč/ostatní km tis. Kč

Kč/linkový 

km

procento změny 

nákladů  od 1. 1. 

20xx 

procento  změny 

nákladů v dalších 

letech trvání 

smlouvy pro rok 

0xx+1 

Pohonné hmoty a oleje 1 0,00 0,00 0,000 0,00 PHM (i) PHM (i-1) 

z toho nafta 1a

0,00 0,00 0,000 0,00
míra inflace za rok

míra inflace za rok X-

1

z toho CNG 1b

0,00 0,00 0,000 0,00
míra inflace za rok

míra inflace za rok X-

1

Přímý materiál a energie 2

0,00 0,00 0,000 0,00
míra inflace za rok

míra inflace za rok X-

1

Opravy a údržba vozidel 3

0,00 0,00 0,000 0,00
míra inflace za rok

míra inflace za rok X-

1

Odpisy dlouhodobého majetku 4 0,00 0,000 0,00 nemění se nemění se

Pronájem a leasing vozidel 5 0,00 0,000 0,00 nemění se nemění se

Mzdové náklady 6 0,00 0,00 0,000 0,00 Mn(i) Mni (i-1)

Sociální a zdravotní pojištění 7 0,00 0,00 0,000 0,00 0,34 *Mn(i) 0,34*Mni (i-1)

Cestovné 8

0,00 0,000 0,00
míra inflace za rok

míra inflace za rok X-

1

Úhrada za použití infrastruktury - vjezdy 

na AN, použití zastávek 9

0,00 0,00 0,000 0,00
míra inflace za rok

míra inflace za rok X-

1

Silniční daň 10

0,00 0,000 0,00
v rozsahu dle 

příslušné změny 

daňových předpisů; 

nedošlo-li ke změně, 

náklady se nemění

v rozsahu dle 

příslušné změny 

daňových předpisů; 

nedošlo-li ke změně, 

náklady se nemění

Elektronické mýto 11

0,00 0,00 0,000 0,00
míra inflace za rok

míra inflace za rok X-

1

Pojištění (zákonné, havarijní) 12

0,00 0,000 0,00 50 % míry inflace za 

rok 

50 % míry inflace za 

rok X-1

Ostatní přímé náklady 13

0,00 0,000 0,00
míra inflace za rok

míra inflace za rok X-

1

Ostatní služby (služby organizátora, 

přístupové služby k MOS) 14

0,00 0,000 0,00
míra inflace za rok

míra inflace za rok X-

1

Provozní režie 15

0,00 0,000 0,00
50 % míry inflace za 

rok 

50 % míry inflace za 

rok X-1

Správní režie 16

0,00 0,000 0,00 50 % míry inflace za 

rok 

50 % míry inflace za 

rok X-1

17

18

19

20

21

23

24

Cena dodatečného dopravního výkonu (CDDVi) - 

HMP 0,00 0,00 0,00

Služby organizátora na území HMP 0 0 0

Cena dopravního výkonu (CDVi) - HMP 0,00 0,00 0,00

Nabídková cena dopravního výkonu (součet 

řádků 1 až 16) – NCDVi [Kč/linkový km] 0,00

Nabídková cena dodatečného dopravního výkonu 

(NCDDVi = ř. 1 + ř.2+ ř.3+ ř.6+ř.7+ř.8+ř.16)  

[Kč/linkový km] 0,00

V

ý

c

h

o

z

í

 

n

á

k

l

a

d

y

Dopravní výkony dle rámcového jízdního 

řádu/ročně [tis. linkových km] 0,000 0,000

Ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové 

(vozkm) ročně [tis.km - na 3 destinná místa] 0,00 0,00

V

ý

k

a

z

 

n

á

k

l

a

d

ů

 

Ř

á

d

e

k

Hodnoty - pro linkové km 

mimo variabilní náklady 

režijních km

Hodnoty - pro ostatní km 

uchazeč započte jen variabilní 

náklady nebo jejich podíl v 

jednotlivých položkách, mýto 

jen v případě, že ostatní 

výkony budou realizovány na 

komunikacích, kde je 

povinnost hradit mýto Výsledné hodnoty

procento  změny nákladů v dalších letech 

trvání smlouvy - nabídková cena bude 

uplatněna v prvním roce zajišťování 

veřejných služeb, v případě zahájení plnění 

dle uzavřené smlouvy na základě této 

nabídky po 1.7. také v následujícím roce 

plnění bez indexace

Nabídková cena - smlouva o veřejných službách  (NCDV) - indexační doložka
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5 Návrh postupu výběrového řízení (využití vícekriteriální 

analýzy), definice kritérií, jejich váhy 

5.1 Podstata a pojmy vícekriteriální analýzy 

Rozhodování je nedílnou součástí lidského konání a ne vždy je možné přijmout rozhodnutí 

bez použití matematického aparátu. Jedná se především o takové typy rozhodnutí, která 

musí respektovat mnoho kritérií, často protichůdných, a kdy řešení není na první pohled 

jednoznačné. Řešení takových složitých rozhodovacích situací v podnikatelském, sociálním, 

či jiném prostředí, je předmětem vícekriteriální analýzy. Rozhodnutím je v kontextu 

vícekriteriální analýzy myšlen výběr optimální varianty ze souboru variant potenciálně 

realizovatelných v dané situaci. Volba tzv. optimální varianty je dosti individuálním počinem, 

neboť záleží na postoji rozhodovatele a jeho preferencích. Ty jsou vyjádřeny pomocí 

souboru kritérií, na základě kterých je vybírána optimální varianta. Správná volba kritérií je 

důležitým krokem k objektivnímu posouzení všech variant, stejně jako stanovení vah, které 

vyjadřují důležitost jednotlivých kritérií.  

Cílem rozhodování se rozumí určitý stav, kterého má být dosaženo, např. zvýšení výrobní 

kapacity či zvýšení podílu na trhu. Cíl nemusí být pouze jeden, může existovat několik dílčích 

cílů, které mohou být vyjádřeny buď kvantitativně či kvalitativně.  

Kritéria hodnocení jsou volena tak, aby sloužila k výstižnému posouzení jednotlivých 

variant. Je třeba rozlišovat maximalizační kritéria (výnosová) a minimalizační (nákladová) 

kritéria. U kritérií výnosového typu rozhodovatel preferuje vyšší hodnoty a u nákladových 

kritérií nižší hodnoty. Kritéria mohou být, stejně jako cíle, vyjádřena jak kvantitativně, tak 

kvalitativně. Kritéria se většinou označují Kj , kde j = 1, 2,…, n a n je počet kritérií.  

Subjektem rozhodování neboli rozhodovatelem se označuje subjekt, který rozhoduje, tj. 

volí variantu. Rozhodovatelem může být buď jednotlivec, nebo skupina lidí.  

Objektem rozhodování se rozumí oblast, v jejímž rámci dochází k rozhodování a 

ke stanovení cílů rozhodování. Objektem rozhodování tak může být např. výrobní program 

nebo finanční rozvoj firmy atd.  

Varianta rozhodování představuje možný způsob jednání rozhodovatele, který má vést 

ke splnění stanovených cílů. Např. variantami rozhodování v oblasti financování může být 

bankovní úvěr, leasing, emise cenných papírů, obchodní úvěr apod. Varianty se často 

označují Vi , kde i = 1, 2,…, m a m je počet variant.  

Důsledky rozhodování chápeme jako dopady volby variant na oblast rozhodování a lze je 

vyjádřit příslušnými hodnotami kritérií.[16] 
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5.2 Způsob stanovení výhodnosti nabídek 

Nabídky je možné hodnotit podle ceny nebo komplexněji podle ekonomické výhodnosti. 

Hodnocení podle ceny je jednodušší, avšak v případě tak komplikovaného a dlouhodobého 

procesu, jako je zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících, musí být kvalita 

zajištěna precizně zpracovaným standardem kvality.  

V případě, že se objednatel rozhodne použít hodnocení nabídek podle jejich ekonomické 

výhodnosti, musí stanovit kromě ceny další doplňující subkritéria. V případě veřejných služeb 

by taková subkritéria měla akcentovat nabídnutou vyšší kvalitu minimálně nad rámce 

nařízení vlády 63/2011 Sb. Ekonomická výhodnost nabídek se bude hodnotit na základě 

nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a subkritérií kvality / nejnižší nabídkové ceny. 

Pro nabídkové řízení je třeba vybrat jednu z těchto variant; záleží na tom, zda bude soutěž 

probíhat pouze na cenu, a kvalitu si objednatel vyspecifikuje přes povinné podmínky plnění 

smlouvy (standardy kvality), anebo dá dodavatelům možnost nabídnout kvalitnější plnění a 

tím částečně odůvodnit vyšší cenu. Vzhledem k tomu, že se jedná o velké objemy plnění je 

potřeba pečlivě propočítat váhu jednotlivých subkritérií vůči ceně. V případě obvyklých 

veřejných zakázek by měla cena mít váhu maximálně 60 %. Jenže i když nebude stanoven 

přísnější standard kvality objednatelem, pořád jsou dopravci povinni splnit základní standard 

určený právním předpisem. I tato základní kvalita je přijatelnou pro cestující, zejména 

z hlediska minimální bezbariérovosti. Rozdíl v ceně 40 % či vyšší, je však pro objednatele 

ve finále nepřijatelný, protože vzhledem k plnění objemům výkonů a délce plnění smlouvy by 

takový rozdíl činil okolo 16 Kč/km. Tyto náklady by nebyly vyváženy adekvátním nárůstem 

výnosů.  

Dalším pohledem pro objednatele by mělo být rozhodnutí, zda v celém svém území 

potřebuje kvalitu nastavenou precizním a přísnějším standardem kvality, nebo zda je pro něj 

ekonomicky výhodnější a pro cestující stále atraktivní mít na svém území dvojí kvalitu. 

V hustě osídlených spádových oblastech kolem krajských měst je sofistikovaný a dražší 

standard kvality, který je vyvážen vyššími tržbami. A v méně osídlených oblastech je 

schopen akceptovat základní standard a od dopravců očekává nabídku vyšší kvality, kterou 

se v rámci výběrového řízení základní standard zvýší, a to s nejnižšími náklady. 

5.3 Pravidla pro hodnocení nabídek 

5.3.1 V případě ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny: 

Hodnocení podaných nabídek bude provedeno porovnáním nabídkových cen uvedených 

v jednotlivých nabídkách. Jedná se o číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má 

nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria. Jako nejvýhodnější tak bude vyhodnocena 
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nabídka, ve které bude uvedena nejnižší nabídková cena. V případě, že nejnižší nabídkovou 

cenu bude obsahovat více nabídek, rozhodne se losem. 

Výsledkem takového nabídkového řízení však mohou být služby, které splňují jen základní 

standard definovaný státem. Nelze paušálně tvrdit, že takto vysoutěžené služby nemusí být 

pro cestující i objednatele přijatelným řešení, ale neustále stoupá tlak na to, aby veřejná 

doprava 21. století byla na vysoké kvalitativní úrovni. Pokud bychom chtěli těmto problémům 

předejít, může jediným posuzovaným kritériem zůstat nabídková cena, ale k tomu zavést 

standardy kvality, které půjdou nad rámec základního, státem vyžadovaného standardu.  

Standardy kvality budou obsahovat požadavky na dopravce, které bude nutno dodržet 

v požadované míře. Příkladem může být nižší průměrné stáří vozového parku (místo státem 

stanovených 9 let maximálně 7 let), garantovaná bezbariérovost u vyššího počtu spojů, 

ekologická vozidla s alternativním pohonem (např. CNG) apod., dovybavení pro komfort 

cestujících, přijímání platebních karet při úhradě jízdného atd., jenže takto stanovený 

standard může být v některých provozních konceptech velmi drahým řešením, zvláště je -li 

požadovaný standard stanoven příliš vysoko. 

5.3.2 V případě ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru 

nabídkové ceny a kvality: 

Pro případ posouzení nabídek z hlediska ekonomické výhodnosti jsou kromě ceny 

hodnocena ještě další subkritéria. V následujícím textu je popsán navržený postup a způsob 

hodnocení. Hodnocení podaných nabídek bude provedeno bodovací metodou v souladu 

s následujícími kritérii hodnocení, které lze vidět v tabulce č. 10 : 

Tabulka č. 10: Hodnotící kritéria 

Pořadové číslo Název kritéria Váha 

1 Nabídková cena 85 % 

2 
Navýšení podílu garantované bezbariérovosti na dopravních 

výkonech (75%) 
5% 

3 Maximální průměrné stáří vozidel 5 % 

4 Podíl vozidel s ekologickým pohonem (30%) 5 % 

 

Jak je již uvedeno a odůvodněno v 5.2 je pro subkritéria použita nižší váha než je obvyklé 

pro veřejné zakázky. Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 

100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží 

úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro 
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která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka 

bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nabídky k hodnotě 

nejvhodnější nabídky. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka 

minimální hodnotu kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne 

násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.  

Pokud bude hodnota jiného dílčího kritéria, než je cena, zjevně nepřiměřená, nabídce bude 

v rámci tohoto kritéria přiřazeno 0 bodů.  

Výsledné hodnocení podle bodovací metody bude provedeno tak, že jednotlivá bodová 

ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií budou vynásobena příslušnou váhou daného kritéria. 

Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí 

úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která 

dosáhla nejvyšší hodnoty. 

5.3.2.1 Hodnocení v kritériu č. 1 (Nabídková cena) 

Hodnotu tohoto kritéria převezme zadavatel z krycího listu nabídky. 

Jedná se o číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální 

hodnotu kritéria. Nabídka, která v tomto kritériu bude nejvýhodnější, získá 100 bodů a každá 

další hodnocená nabídka získá takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem čísla 100 

a poměru nejlepší dosažené hodnoty k hodnotě uvedené v hodnocené nabídce. Následně 

dojde k přepočtu bodů dle váhy kritéria. 

Hodnocení nabídek bude v tomto hodnotícím kritériu tedy probíhat podle vzorce: 

Počet bodů kritéria = 100 x (nejnižší dosažená hodnota napříč nabídkami) / (hodnota 

obsažená v posuzované nabídce) x (váha příslušného kritéria) 

Příklad: Dodavatel 1 nabídne cenu 38,74, dodavatel 2 nabídne cenu 40,13. V případě 

dodavatele 1 činí hodnota kritéria 100 x (38,74/38,74) x 0,85 = 85 bodů, v případě 

dodavatele 2 činí hodnota kritéria 100 x (38,74/40,13) x 0,85 = 82,06 bodů.  

5.3.2.2 Hodnocení v kritériu č. 2 (Navýšení podílu garantované bezbariérovosti na 

dopravních výkonech) 

Hodnotu tohoto kritéria vypočte zadavatel podle předloženého návrhu Smlouvy o veřejných 

službách jako rozdíl mezi (i) dodavatelem garantovaným podílem (v %) bezbariérové 

přístupnosti a (ii) minimálním zadavatelem požadovaným podílem (v %) bezbariérové 

přístupnosti. 

Jedná se o číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka maximální 

hodnotu kritéria.  
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Hodnocení nabídek bude v tomto hodnotícím kritériu tedy probíhat podle vzorce: 

Počet bodů kritéria = 100 x (hodnota obsažená v posuzované nabídce) / (nejvyšší dosažená 

hodnota napříč nabídkami) x (váha příslušného kritéria) 

Příklad: Zadavatel požaduje alespoň 75% bezbariérovost. Dodavatel 1 nabídne 80% 

bezbariérovost, dodavatel 2 nabídne 90% bezbariérovost. V případě dodavatele 1 činí 

hodnota kritéria 80 - 75 = 5, v případě dodavatele 2 činí hodnota kritéria 90 - 75 = 15. 

Dodavateli 1 tak bude v tomto kritériu celkem (po přepočtu váhou kritéria) uděleno 100 x (5 / 

15) x 0,05 = 1,66 bodu; dodavateli 2 bude v tomto kritériu celkem (po přepočtu váhou 

kritéria) přiděleno 100 x (15 / 15) x 0,05 = 5 bodů. 

5.3.2.3 Hodnocení v kritériu č. 3 (Maximální průměrné stáří vozidel) 

Hodnotu tohoto kritéria určí zadavatel podle níže uvedené tabulky na základě údajů 

uvedených dodavatelem. 

Jedná se o číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka maximální 

hodnotu kritéria. Nabídka, která v tomto kritériu bude nejvýhodnější, získá 100 bodů a každá 

další hodnocená nabídka získá takovou bodovou hodnotu, která vznikne násobkem čísla 100 

a poměru hodnoty uvedené v hodnocené nabídce k nejlepší dosažené hodnotě. Následně 

dojde k přepočtu bodů dle váhy kritéria. 

Hodnocení nabídek bude v tomto hodnotícím kritériu tedy probíhat podle vzorce: 

Počet bodů kritéria = 100 x (hodnota obsažená v posuzované nabídce) / (nejvyšší dosažená 

hodnota napříč nabídkami) x (váha příslušného kritéria) 

Zadavatel použije hodnotící stupnici uvedenou v tabulce č. 11: 

Tabulka č. 11: Hodnotící kritéria – stáří vozidel 

Nabídka dodavatele ohledně garantovaného maximálního průměrného 

stáří vozidel 

Hodnota 

kritéria 

nepřevyšující 4 roky 10 

převyšující 4 roky a nepřevyšující 5 let 8 

převyšující 5 let a nepřevyšující 6 let 6 

převyšující 6 let a nepřevyšující 7 let 4 

převyšující 7 let a nepřevyšující 8 let 2 

převyšující 8 let 0 
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Příklad: Dodavatel 1 nabídne nepřevyšující 4 roky, dodavatel 2 nabídne převyšující 5 let a 

nepřevyšující 6 let. V případě dodavatele 1 činí hodnota kritéria 10, v případě dodavatele 2 

činí hodnota kritéria 6. Dodavateli 1 tak bude v tomto kritériu celkem (po přepočtu váhou 

kritéria) uděleno 100 x (10 / 10) x 0,05 = 5 bodů; dodavateli 2 bude v tomto kritériu celkem 

(po přepočtu váhou kritéria) přiděleno 100 x (6 / 10) x 0,05 = 3 body. 

5.3.2.4 Hodnocení v kritériu č. 4 (Podíl vozidel s ekologickým pohonem) 

Hodnotu tohoto kritéria určí zadavatel podle údaje (v %) uvedených dodavatelem. 

Jako u hodnocení v kritériu č. 1 je i toto číselně vyjádřitelné kritérium, pro které platí, že 

nejvhodnější nabídka má maximální hodnotu. Hodnocení nabídek bude v tomto hodnotícím 

kritériu tedy probíhat podle vzorce: 

Počet bodů kritéria = 100 x (hodnota obsažená v posuzované nabídce) / (nejvyšší dosažená 

hodnota napříč nabídkami) x (váha příslušného kritéria) 

Příklad: Zadavatel požaduje alespoň 30% vozidel s CNG. Dodavatel 1 nabídne 70%, 

dodavatel 2 nabídne 100%. V případě dodavatele 1 činí hodnota kritéria 70 - 30 = 40, v 

případě dodavatele 2 činí hodnota kritéria 100 - 30 = 70. Dodavateli 1 tak bude v tomto 

kritériu celkem (po přepočtu váhou kritéria) uděleno 100 x (40 / 70) x 0,05 = 2,86 bodů; 

dodavateli 2 bude v tomto kritériu celkem (po přepočtu váhou kritéria) přiděleno 100 x (70 / 

70) x 0,05 = 5 bodů. 

5.3.2.5 Celkové hodnocení nabídek 

Celkové hodnocení nabídek se provede tak, že se u každé nabídky sečtou počty bodů ve 

všech jednotlivých kritériích, a jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka, která takto 

dosáhne nejvyššího bodového hodnocení. V případě našich dvou fiktivních dodavatelů jsem 

výsledek uvedla v tabulce č. 12.  

Tabulka č. 12: Celkové hodnocení nabídek fiktivních dodavatelů 

Kritérium Dodavatel č. 1 Dodavatel č. 2 

1 85,00 82,06 

2 1,67 5,00 

3 5 3 

4 2,86 5 

Celkem 94,53 95,06 

Lze tedy vidět, že toto výběrové řízení by vyhrál dodavatel č.2,  i přesto že nabídl vyšší cenu. 

Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována na dvě 

desetinná místa podle matematických pravidel. 
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V případě rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje vyšší počet bodů za hodnotící kritérium 

(nebo kritéria) s nejvyšší váhou; v případě rovnosti počtu bodů i v tomto kritériu (těchto 

kritériích) se uvedený postup aplikuje postupně i na další kritéria v pořadí dle jejich váhy. 

Nepovede-li ani tento postup k určení nejvýhodnější nabídky, rozhodne se losem. 

5.4 Uvedení příkladů z jednotlivých krajů 

5.4.1 Moravskoslezský kraj 

V Moravskoslezském kraji je koordinátorem firma KODIS, která je krajem pověřená 

vysoutěžit smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti. Jedním z prvních úkolů bylo stanovení 

podílu financování mezi objednatele tj. kraj a obce v určitém poměru. Bez tohoto kroku by 

byla příprava nabídkových řízení velmi komplikovaná z hlediska přípravy na veřejnoprávní 

úrovni.  V případě dohody se celý systém zjednoduší, obce budou svůj podíl převádět kraji 

na základě příkazních smluv a soutěžit bude kraj. Prvním návrhem bylo rozdělení na 

příslušná procenta plateb podle počtu obyvatel, počtu a délky spojů. Na tuto variantu obce 

nepřistoupily, navíc nastavení těchto kritérií je v praxi velmi obtížné v případě obcí, jimiž 

projíždí více linek a obce samy ani takový rozsah spojů nepotřebují, naopak vnímají 

negativně projíždějící autobusy jako environmentální zátěž. Další návrh byl specifikován pro 

určité oblasti kraje, kde budou jednotlivé částky kompenzace rozděleny v poměrech, které si 

obce mezi sebou dohodnou. Pokud by se obce nedohodly, objednal by kraj pouze dopravní 

obslužnost v pracovních dnech a pouze dva spoje o sobotách, nedělích a svátcích. Tento 

návrh byl nakonec projednán. Obce tedy přispívají kraji v dohodnutém poměru. 

Objednatelem je kraj, který objednává za příspěvky obcí vyšší rozsah veřejných služeb než 

by byl schopen objednat sám. 

Kraj byl rozdělen do přibližně 15-ti oblastí, které se od roku 2015 měly postupně soutěžit 

v intervalech šesti měsíců. První oblast (Jablůnkovsko –Třinecko) proběhla jako jediná 

v termínu a vítězem se stala společnost ČSAD Vsetín a.s. Soutěž proběhla bez větších 

komplikací či nejasností. Poraženou byla v té době dominantní společnost Arriva Morava a.s. 

Následně se začaly objevovat problémy, jako zvýšení mezd řidičů a také volby, se kterými 

souvisela změna vedení kraje. Vzhledem k tomu došlo k odkladu dalších soutěží. Následně 

byla soutěžena oblast Těšínsko. Tato oblast byla soutěžena s šestiměsíčním zpožděním 

oproti původnímu harmonogramu. Vítězem se stal dopravce ČSAD Havířov a.s. Jako třetí 

oblast byla v červnu roku 2018 soutěžena oblast Karvinsko – Orlovsko, kde vyhrál stávající 

dopravce ČSAD Karviná a.s. Zde ovšem nastal problém při začátku plnění smlouvy (řada 

spojů nejela, pokazil se jim jejich systém, špatná čísla autobusů) a trvalo přibližně týden, než 

se vše dostalo do správných kolejí. Po tomto incidentu již plnění smlouvy probíhalo 

v pořádku. Dopravci byly uloženy sankce, ovšem ne likvidační. V prosinci roku 2018 je 
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připraveno zahájení plnění smluv šesti oblastí, které byly soutěženy, a podařilo se uzavřít 

nové smlouvy. Úspěšnými dopravci v těchto tendrech byly Transdev Morava s.r.o. a ČSAD 

Vsetín a.s. Arriva Morava a.s., dříve dominantní dopravce v Moravskoslezském kraji 

neuspěla a v tomto kraji již veřejné služby neprovozuje.  

Nepodařilo se uzavřít dvě smlouvy. První se týká oblastí Opavsko, Vítkovsko, Bílovecko a 

Frýdecko-Místecko. Veřejné služby se sice podařilo vysoutěžit, ale z důvodu 

administrativních bariér se smlouvy nestihly podepsat do 30. 6. 2018. Proto dojde i k posunu 

začátku plnění dle nových smluv až od června 2019 (místo 9. 12. 2018). Soutěž pro oblasti 

Opavsko a Vítkovsko napadl stávající dopravce TQM-holding s.r.o., což způsobilo zpoždění 

podpisu smlouvy. Důvodem napadení byla stížnost, že vítězný uchazeč zdržoval podpis 

smlouvy, protože by nebyl schopen v prosincovém termínu vyjet. ÚOHS stížnost v obou 

oblastech zamítnul.  

V soutěži o oblast Hlučínsko došlo k napadení tendru u ÚOHS. Dopravce TQM-holding 

s.r.o., který se tendru vůbec neúčastnil, podal k ÚOHS stížnost ohledně dodatečných 

vysvětlení v průběhu soutěže, kdy byl zveřejněn nový dokument definující podmínky 

akceptace bankovních karet, a ze strany zadavatele nebyla dostatečně prodloužena lhůta 

pro podání nabídek. ÚOHS tuto stížnost shledal opodstatněnou a soutěž zrušil. Soutěž na 

zajištění veřejných služeb v oblasti Hlučínsko bude vypsána opakovaně. 

Ve všech soutěžích KODIS nadefinoval tzv. technicko-provozní standardy, které obsahovaly 

různé požadavky. Například v oblasti vozidel (vizuál vozidel, počet dveří, počet sedadel), 

byly stanoveny návaznosti (požadavky na automatický dispečink – MPV net (systém 

sledování vozidel v reálném čase)) a také parametry pro odbavovací zařízení. Ve většině 

případů vysoutěžených oblastí, proto museli dopravci nakoupit nové autobusy a přizpůsobit 

se novým standardům.  Standardy byly nastaveny plošně pro celý kraj. Postupem času se 

požadavky kraje (tedy zadavatele) lehce měnily. Přibyly např. požadavky na bankovní karty, 

optické čtečky QR kódů nebo vnitřní informační systémy. V dříve uzavřených smlouvách se 

tyto standardy doplní, kraj je ovšem musí zaplatit, jelikož nebyly součástí soutěže.  

Specialitou Moravskoslezského kraje je uzavření příkazní smlouvy mezi krajem a KODIS, 

kterou mu jako organizátorovi kraj ukládá povinnost kontrolní činnosti a to tak, že 

v jednotlivých oblastech bude mít zaměstnance („oblastního správce“), který bude dohlížet 

na dodržování technicko-provozních standardů a bude mít na starost i správu této oblasti 

(např. výluková jednání). 

Hodnocení nabídek zde probíhalo tedy na základě ceny se standardy kvality, které bylo 

nutno dodržet a byla stanovena subkritéria:  
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 procenta CNG pohonů, kdy minimum bylo stanoveno 30% (maximum stanovené 

nebylo), 

 nízkopodlažnost (v pozdějších soutěžích už 100%), 

 maximální nabídková cena (v poslední soutěži zrušeno).  

5.4.2 Ústecký kraj 

Zkušenost se soutěžemi, které skončily neudržitelnými smlouvami, má Ústecký kraj. V roce 

2014 tento kraj vysoutěžil dopravní obslužnost a na základě ukončených nabídkových řízení 

uzavřel smlouvy o veřejných službách na 10 let. Vítěznými uchazeči byli v jednotlivých 

soutěžích čtyři dopravci:  BusLine s.r.o., ČSAD Slaný s.r.o., Arriva City s.r.o. a Autobusy 

Karlovy Vary, a. s. Hodnocení nabídek v této veřejné zakázce probíhala pouze na základě 

nejnižší nabídkové ceny (ceny se pohybovaly okolo 27 Kč/km). V průběhu plnění smlouvy 

došlo dvakrát ke zvýšení mezd řidičů autobusů na základě zásahu státu (na základě nařízení 

vlády 336/2016 Sb. a 337/2016 Sb.), a k dalšímu v souvislosti se zvýšením minimální mzdy. 

Následně tři ze čtyř dopravců oznámili objednateli předčasné ukončení desetileté smlouvy. 

Společnost BusLine s.r.o. měla uzavřené smlouvy o veřejných službách v sedmi oblastech 

kraje a tyto budou předčasně ukončeny již v červnu roku 2019. ČSAD Slaný s.r.o. přestane 

zajišťovat veřejné služby na Bílinsku, rovněž ke konci června roku 2019. V dalších oblastech 

bude do prosince roku 2019 ukončena i smlouva kraje s dopravcem  Arriva City s.r.o. Pouze 

Autobusy Karlovy Vary a.s. budou jezdit až do roku 2024, kdy uplyne desetiletá smlouva. 

V na jaře roku 2019 společnost BusLine s.r.o. (nyní už TD Bus a.s.) po změně majitele 

oznámila, že na další provoz už nemají dostatek peněz a pokud nedostanou od kraje 

zvýšené kompenzace, přestanou k 1. září zajišťovat veřejnou dopravu.  

Na takové ultimátum kraj nepřistoupil (vzhledem k podmínkám zadávacího řízení neměl ani 

jinou možnost), a vybízel BusLine s.r.o. k řádnému plnění smlouvy. Ústecký kraj již 

v minulosti zvýšil společnosti BusLine s.r.o. kompenzaci na mzdy řidičů 5,7 mil. korun a 

uzavřel s ní dodatek o zajištění dopravy až do června 2019.  

V souvislosti s uvedenými zkušenostmi se Ústecký kraj rozhodl založit vlastního vnitřního 

provozovatele -  Dopravní Společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (DSÚK), 

která má postupně nahradit stávající dopravce.  

Na konci srpna 2019 se kraj a DSÚK dohodli, že na Ústecku a Děčínsku od 15. září začne 

zajišťovat veřejné služby v přepravě cestujících DSÚK a o zabezpečení provozu v dalších 

oblastech, ve kterých BusLine s.r.o. jezdí, budou pokračovat jednání. Krajská společnost 

část autobusů převzala od společnosti TD Bus a.s. a 21 nových nakoupila. Problém má 

ovšem s řidiči, kterých sice 80 převzala od BusLine s.r.o., ale stále to nestačí. [17][18] 
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5.4.3 Liberecký kraj 

Další problém v autobusové dopravě nastal také v Libereckém kraji. Ke konci roku 2014 zde 

končily smlouvy stávajícími dopravci a kraj vypsal v červnu roku 2012 soutěže na zajištění 

veřejných služeb v přepravě cestujících na období 2014-2024. Veřejnou zakázku rozdělil 

zadavatel do 3 oblastí: Východ (Semilsko – Jablonecko), Západ (Českolipsko) a Sever 

(Liberecko). Hodnocení nabídek zde mělo probíhat na kombinaci nejnižší ceny a kritérií 

kvality. Váha jednotlivých kritérií byla nastavena tak, že 70% váhy tvořila cena a 30% tvořila 

subkritéria. Nové vedení kraje ale přeneslo větší důraz na cenu, a poměr tedy byl 90% cena 

k 10% váhy subkritérií. Lhůta pro podání nabídek, byla kvůli námitkám a úpravám tendru 

desetkrát posunuta. Na konci roku soutěž napadla společnost BDS-BUS s.r.o., která chtěla 

tímto aktem zabránit otevírání nabídek. Na začátku roku 2014 vydal Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) předběžné opatření, kterým zakázal kraji uzavřít 

smlouvy s dopravci. V následném období probíhalo vyloučení několika dopravců ze soutěží, 

ÚOHS rozhodl o zrušení zadávacího řízení z důvodu porušení zásady transparentnosti a 

zákazu diskriminace a následně krajské protikorupční pracoviště vydalo stanovisko, které 

obsahovalo až 20 sporných bodů. Toto stanovisko poukazovalo na činnost dvou politiků 

spjatých se společností BusLine s.r.o. v dopravním výboru kraje, na zatajování informací 

radním, nečinnost kraje vůči námitkám BDS-BUS s.r.o., zatajování a ignorování novějších 

posudků ČVUT, opomenutí výpovědi smlouvy o IDOL se stávajícími dopravci a zatajení 

tohoto problému při vyhlašování poptávkového řízení a v neposlední řadě také na to, že 

pro vyloučení uchazečů hlasovali v komisi její političtí členové. 

Poté co kraj uznal, že nebude možné uzavřít nové smlouvy včas, uzavřel na další dva roky 

přechodné smlouvy se stávajícími dopravci (dle § 22 zákona č. 194/2010 Sb. – uzavření 

smlouvy v případě, že hrozí přerušení veřejných služeb v přepravě cestujících). Současně 

byla snížena jednotková cena za jeden ujetý kilometr a zkvalitnil se vozový park.  

V březnu roku 2017 kraj vyhlásil dvě nové veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění, 

následně je ovšem zrušil, protože dopravci nabídli neopodstatněné navýšené nabídkové 

ceny. V dalších jednacích řízeních uzavřel smlouvy se stávajícími dopravci za výhodnější 

ceny.  

V této době začal kraj uvažovat o založení vnitřního provozovatele, aby měl autobusovou 

dopravu pod přímou kontrolou. Nejvýhodnější možností bylo, odkoupit většinu akcií firmy 

ČSAD Liberec a.s., která vlastní vozový park a řidiče. Tento postup však napadl konkurenční 

dopravce BusLine s.r.o. u ÚOHS, který v letošním roce rozhodl, že kraj musí na nákup akcií 

vypsat veřejnou soutěž. S tímto rozhodnutím však kraj nesouhlasil, a proto podal správní 

žalobu. Liberecký kraj se tedy rozhodl založit vlastní společnost Autobusy LK s.r.o., která 

následně koupila většinu akcií ČSAD Liberec a.s. a servisní firmy Autocentrum Nord a.s. 
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Na konci roku 2019, kdy skončí smlouvy stávajícímu ČSAD Liberec a.s., by již měly vyjet 

autobusy krajského podniku. [19][20][21] 

6 Zvolení nejvhodnějšího postupu výběrového řízení 

6.1 Zdůvodnění výběru varianty 

Cílem nabídkových řízení je získat udržitelný kontrakt na středně dlouhou dobu za nejlepší 

tržní cenu. V předchozích kapitolách jsou podrobně rozebrány důležité faktory ovlivňující 

udržitelnost smlouvy a také způsoby hodnocení nabídek, které vedou k získání nejlepší tržní 

ceny. V následující části bude zhodnocen a zdůvodněn výběr postupu či nastavení 

obchodních podmínek tak, aby objednatel dosáhl vytčeného cíle a smlouva byla i 

pro dopravce udržitelná.  Nabídkové řízení, aby bylo úspěšné, musí být nastaveno vyváženě, 

tak aby došlo k navázání důvěry mezi zadavatelem a uchazeči. Bez této důvěry nedostane 

zadavatel dostatečný počet nabídek od uchazečů a výsledek pak nenaplní cíl.  

6.2 Nastavení hodnotících kritérií (cena + standardy kvality + 2-3 

subkritéria) 

Po přihlédnutí ke zkušenostem z krajů, které již veřejné zakázky na dopravní obslužnost 

uskutečnily, se ukazuje, že nastavení ceny jako jediného hodnotícího kritéria může být velmi 

ošidné. 

Cena jako jediné kritérium je možným řešením v případech, kdy si objednatel velmi 

sofistikovaně nastaví standard kvality, který pak je napříč jeho soutěženými oblastmi shodný. 

Jako výhoda a jednotící prvek je shodná kvality zajišťovaných veřejných služeb napříč celým 

krajem. To však nemusí být z ekonomického hlediska šťastným řešením, protože téměř 

ve všech krajích jsou velmi rozdílné požadavky ve spádových oblastech a v hraničních 

oblastech jednotlivých krajů. Zde vstupují do hry i rozdílné požadavky jednotlivých 

sousedních krajů v případě přeshraničních veřejných služeb. Jejich standardy kvality, jsou-li 

stanoveny, se budou prakticky ve všech případech rozcházet.  V případě, že bude standard 

kvality stanoven sice velmi precizně a vysoko, budou tomu odpovídat i vysoké náklady. Ty 

však bude dopravce v panice, že neuspěje, kompenzovat sníženými náklady v položkách 

mezd, oprav či režií. Pokud by takový model hodnocení byl navíc zkombinován s nevhodným 

způsoben indexace nákladů, dojde dříve nebo později k problémům identifikovaným v krajích 

uvedených v kap. 5.4. Navíc v některých částech kraje pak nemusí být tak vysoká úroveň 

standardu kvality potřebná a lze ji ponechat v parametrech, které nebudou generovat tak 

vysoké náklady a budou cestujícími vnímány ještě pozitivně. Takovým příkladem může být 

Středočeský kraj, kde nastavení různé kvality napříč krajem může být považováno 
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za výhodu. Oblasti spádující převážně do Prahy budou výrazně poptávané, budou generovat 

vyšší výnosy a tak je předpokladem, že i vyšší náklady vynaložené na kvalitu budou 

akceptovatelné. Navíc pokud nebude mít tato klientela vyšší nabízenou kvalitu jako standard, 

bude více náchylná přejít k IAD.  Naopak řidčeji osídlené oblasti v okrajových částech kraje 

nikdy nebudou schopny vytížit vozidla tak, aby se významně zvýšily výnosy. Navíc i efektivita 

využití vozového parku je v těchto částech výrazně nižší a už tento fakt je zdrojem vyšších 

fixních nákladů. 

Pokud nebude stanoven objednatelem žádný standard kvality, a jediným hodnotícím 

kritériem v nabídkovém řízení bude cena, pak samozřejmě hrozí, že vysoutěžené služby 

budou jak pro objednatele, tak pro cestující zklamáním. V takovém případě, aby uchazeč 

dosáhl nejlepší cenu, budou dopravci poptávané služby zajišťovat v minimálním standardu 

stanovaném státem jako základ (Nařízení vlády 63/2011 Sb.). Objednateli, potažmo 

cestujícím, budou nabízeny služby zajišťované starým vozovým parkem (průměrné stáří 9 

let), který bude kromě ne zcela atraktivních interiérů vozidel, také pravděpodobně více 

poruchový a zajišťované služby nebudou spolehlivé. 

Proto byla v kap. 5.3 popsána další subkritéria hodnocení, která posouvají celkové vnímání 

nabízených služeb z pohledu ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Znamená to, že objednatel 

nadefinuje další rozhodná kritéria, která by měla zohledňovat vyšší kvalitu. Samozřejmě je 

třeba nastavit velmi promyšleně váhu ceny a jednotlivých kvalitativních subkritérií tak, aby 

nárůstem kvality nedošlo k „ulétnutí ceny“ nad únosnou mez. Objednatelé totiž kvalitu vítají, 

leč nejsou ochotni za ni připlácet nad nezbytnou míru. To znamená, pokud by byla 

stanovena váha ceny menší než 60 %, jak tomu bývá u veřejných zakázek např. 

ve stavebnictví, mohla by se vítězná cena při základní ceně např. 40 Kč/km díky bodům 

nasbíraným za kvalitativní subkritéria zvednout o 16Kč/km. Takový rozdíl by nebyl 

objednatelem akceptovatelný, protože jeho vliv na výnosy by nebyl vyvážen adekvátním 

zvýšením tržeb z jízdného. Proto je v dopravě potřeba váhu doplňkových kritérií hodnocení 

nastavit v intervalu 10 až 15 %. 

Na základě uvedených rozborů a nepřehlédnutelných negativních zkušeností z některých 

krajů, docházím k závěrům, že nejlepším způsobem hodnocení nabídek je kombinace 

hodnocení nabídek především na základě ceny, kterou však dopravce kalkuluje již 

s technicko-provozními standardy sestavenými objednatelem. Tyto standardy budou 

nastaveny sice nad základní, státem stanovený standard, ale ponechají některé kvalitativní 

požadavky neregulované. Zároveň však zadavatel stanoví v zadávací dokumentaci  

subkritéria, která vytváří širší prostor pro soutěž, nabídku kvality nedefinované ve standardu. 

Jako subkritéria jsem zvolila již zmiňované CNG, tedy ekologický pohon vozidel a zavedení 

Wi-Fi připojení v určitých oblastech kraje. Obě tato subkritéria přinesou nadstandardní užitek, 
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avšak nejsou naprosto nezbytná ke kvalitnímu plnění objednaných veřejných služeb. 

Vzhledem k tomu, že vozidla s pohonem na CNG mají vyšší pořizovací cenu cca 

o 1 mil. Kč/vozidlo, avšak výrazně nižší náklady na pohonné médium, které se však budou 

do budoucna stírat, díky plánu zvýšení spotřební daně je navržena i pro toto kritérium 

poměrně nízká váha, a to 7 %. Nepovažuji ani v tomto případě vzhledem k uvedenému, váhu 

tohoto subkritéria zvyšovat nad 10 %. 

Subkritérium stáří vozidel nad průměr stanovený nařízením vlády 63/2011 Sb. je dílčím 

hodnotícím kritériem, které je vhodné uplatnit v těch případech, kdy se jedná o svazky 

s malým proběhem vozidel (tj. výrazně se propisuje do fixní složky nákladů). Nová vozidla 

významně zvyšují cenu v základním požadavku. Pokud jdou uchazeči do rizika nabídky 

vyššího standardu, pak samozřejmě budou sami tlačit nezbytné náklady na minimum. 

Objednatel tak získá nejlepší podmínky a lepší vozový park než v základním standardu. 

Opět, aby nedošlo k velkému skoku v ceně, je navrhovaná váha kritéria 5 %.  

Další navrhované subkritéritérium je zvýšení atraktivity služeb pro cestující, a to je zavedení 

klimatizace a Wi-Fi. Klimatizace zejména na vytížených linkách je důležitým bonusem 

vítaným v letních měsících a spolu s Wi-Fi  jsou příjemným bonusem pro cestující. I přesto, 

že dopravce musí hradit náklady s provozem klimatizace (vyšší spotřeba) a její pořizovací 

náklady a poplatky za přenosy dat, není vhodné toto dílčí kritérium nějak výrazně bonifikovat. 

Navrhovaná 3 % jsou dostatečnou mírou zhodnocení tohoto kritéria. Pro cestující to sice 

zvyšuje atraktivitu veřejné dopravy, ale opět ani tento bonus nebude mít tak významný vliv 

na zvýšení výnosů, a tedy by neměl významně zvyšovat cenu. 

Váhy navrhovaných subkritérií vzhledem k nabídkové ceně jsou uvedeny v tabulce č. 13. 

Tabulka č. 13: Hodnotící kritéria – zvolená varianta 

Pořadové číslo Název kritéria Váha 

1 Nabídková cena 85 % 

2 CNG  – ekologický pohon vozidel (min. 30%) 7 % 

3 Maximální průměrné stáří vozidel 5 % 

4 Wi-Fi, klimatizace (min. 30%) 3 % 

 

Podle způsobu hodnocení subkritérií popsaného v kapitole 5. 3. jsem vypočítala fiktivní 

příklad, která z dvou fiktivních nabídek by zvítězila, podle mnou zvolených kritérií. 

Dopravce č. 1 nabídne cenu 40,62 Kč/km, 100% vozidel CNG, průměrné stáří vozidel 

převyšující 4 roky a nepřevyšující 5 let a 60% wifi a klimatizace. Dopravce č. 2 nabídne cenu 
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39,84 Kč/km, 80% vozidel CNG, průměrné stáří vozidel převyšující 5 let a nepřevyšující 6 let 

a 70% wifi a klimatizace. Výsledky příkladu se nachází v tabulce č. 14. 

Tabulka č. 14: Fiktivní příklad 

Kritérium Dopravce č. 1 Dopravce č. 2 

1 83,37 85,00 

2 7,00 5,00 

3 5 3,75 

4 2,25 3,00 

Celkem 97,62 96,75 

 

Jak lze vidět na tomto fiktivním příkladu, ne vždy je nejnižší nabídková cena hlavním 

hybatelem soutěží. Tedy, i když dopravce č. 2 nabídl lepší jednotkovou cenu, nevyhrál díky 

ostatním kritériím. Výpočet tabulky č. 14 se nachází v příloze č.1. 

Nevýhodou použití subkritérií může být nevhodné nastavení jejich váhy, které by vedlo 

k vysokému cenovému skoku v nabídkové ceně. Vysoký rozdíl ceny by nebyl kompenzován 

nárůstem tržeb, zejména v oblastech s řidším osídlením bez velkého města jako lokálního 

centra a musel by být kompenzován z veřejných rozpočtů objednatelů. Další nevýhodou 

použití subkritérií je vysoutěžení různé kvality dopravní obslužnosti napříč krajem. V různých 

oblastech kraje může dojít k nastavení kvality dle nabídky, která v dané oblasti vyhrála a 

v sousední oblasti, mohou být kvalitativní kritéria nastavena zcela jinak. Objednatelé budou 

mít tedy složitější situaci při kontrole a penalizaci nedodržení nabídnutých parametrů 

smlouvy. I s tímto ohledem je nutné stanovit použitá subkritéria pro jednotlivé tendry. Právě 

proto jsou jako vhodná použita kritéria, která lze kontrolovat účinně i při různém nastavení 

v jednotlivých vysoutěžených svazcích (oblastech).  

Kombinace hodnotících kritérií umožňuje předcházet celé řadě problémů, které již minulosti 

nastaly a dosáhnout nejlepší tržní ceny. Kromě toho je tento model hodnocení využitelný i 

v oblastech, kde již není třeba tak intenzivně řešit například environmentální dopad. Např. 

pro systém MHD lze dát pohon CNG jako základní požadavek a v příměstských oblastech 

ve vzdálenějších od jádrového města jej rozvolnit jako nadstandardní kritérium. 

Pro nabídková řízení je tento kombinovaný model hodnocení nejvhodnějším postupem a 

jeho pozitiva významně převyšují složitější způsob sledování a kontroly. 

6.3 Indexační doložky a jejich srovnání 

Nejjednodušší řešení indexace nákladových položek o meziroční inflaci se na základě 

zkušeností z různých krajů v České republice ukázalo ne zcela vhodným. Obecná inflace 

totiž v segmentu, který je ovlivněn významně položkami, které vykazují vyšší nárůsty, než je 
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průměr napříč sledovanými produkty, nefunguje jako prvek udržitelnosti smlouvy. V procesu 

financování veřejných složek jsou dva vyčnívající faktory. Jedním z nich je ropa, která je 

ovlivňována cenou na světových trzích a ze zkušenosti lze říci, že její cena se nevyvíjí zcela 

předvídatelně. Tak jako byly v minulých letech zaznamenány velké nárůsty, tak naopak jsou 

identifikována období, kdy cena nafty klesá. Druhým faktorem, který výrazně zasahuje 

do ceny veřejných služeb, je cena práce. Vzhledem k tomu, že stále mzdy v ČR zaostávají 

za evropskými průměry, lze i v této oblasti očekávat tlak na jejich nadinflační růst  i v dalších 

letech.  

V kapitole 4.2.1 je navržena struktura nákladů pro nabídkovou cenu uchazeče / dopravce, 

která zahrnuje v položkách vycházejících z vyhlášky č. 296/2010 Sb., náklady soutěženého 

provozního konceptu. V následujících kapitolách 4.2.1 až 4.2.6 jsou uvedeny možné způsoby 

indexace nákladů v dalších letech trvání smlouvy. V příloze č. 1 je vždy navržený postup 

konkretizován výpočtem pro čtyřletou indexací nákladů včetně přepočtu na jeden ujetý km. 

Výstupy a sumarizace výpočtů přílohy č. 1 jsou shrnuty v závěru této kapitoly. Modelace je 

provedena na svazku uvedeném v příloze č. 2. 

Cílem bylo nastavit podmínky valorizace nákladů tak, aby smlouva uzavřená na základě 

nabídkového řízení byla s ohledem na vývoj ekonomiky udržitelná. I když se může zdát, že 

pro objednatele by bylo nejjednodušší a nejlevnější indexovat nabídkovou cenu pouze 

inflací. Z hlediska porovnání s ostatními variantami indexace nákladů vychází i zdánlivě 

výhodně.  

Varianta 2 je indexována nepravidelně s tím, že vybrané položky odpisy, leasing jsou 

po celou dobu trvání kontraktu beze změny a režijní položky jsou indexovány jen polovinou 

inflace. Takový postup klade nároky na zpracování nabídky a uchazeč musí velmi dobře 

uvažovat o výši investic a jejich kalkulaci na délku kontraktu, zejména je-li hodnocení 

nabídek svázáno ještě s dalšími subkritérii závislými na vozovém parku, zejména nabídnuté 

nižší průměrné stáří vozidel než základní, nebo pohon na CNG. Snížená inflace na režijních 

položkách je výzvou k úsporám v režijním aparátu. Tato varianta v průběhu let vychází 

pro objednatele nejvýhodněji, leč může vést k problémům ohledně udržitelnosti smlouvy 

po celou dobu plánovaného zajištění veřejných služeb. Pro všechny varianty, v nichž byla 

v modelových výpočtech inflace, byla pro očekávaný vývoj použita cílová inflace ČNB, tj. 2 % 

v každém roce. 

Problémem obou uvedených způsobů indexace nákladů je nezohlednění ceny nafty, která 

v některých letech vykazuje značné výkyvy a také není zohledněn vývoj mezd. Naše 

republika má v rámci Evropy stále levnější pracovní sílu. Existuje však obecný tlak, aby 

postupně byly mzdy srovnatelné s původními zeměmi EU. Vývoj vysoutěžené ceny jen dle 
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obecné míry inflace by byl pro dlouhodobý kontrakt smrtící, obdobně jako jsme mohli 

zaznamenat v některých krajích. Je to proto, že některé položky, jak již bylo zmíněno, se 

mění významně nadinflačně. 

Z uvedených důvodů jsem hledala optimální cestu pro stanovení udržitelné indexace 

nákladů. Zpracovala jsem variantu zohledňující reálný vývoj ceny nafty, resp. očekávaný 

vývoj ceny CNG, který je spojený zejména s růstem spotřební daně. Pro modelový výpočet 

byly použity fiktivní ceny (základem však byly ceny reálné a dostupné v době zpracování této 

analýzy). Ostatní položky finančního modelu byly indexovány shodně s variantou 2. Výhodou 

takovéto indexace nákladů na pohonné hmoty je samozřejmě i to, že v letech, kdy se cena 

této komodity sníží, promítne se toto snížení do ceny a nemůže tak dojít k překompenzaci 

objednaných veřejných služeb.  

Obdobně jsem zapracovala i návrh indexačních vzorců, které modelují průběžně meziroční 

vývoj mezd a na nich závislých odvodech na sociální a zdravotní pojištění.  

V praxi je pro udržitelnou smlouvu nezbytné zohlednit nejen obecnou inflaci, ale právě            

i minimálně základní položky (pohonné hmoty a mzdy), které sice obecná inflace zahrnuje, 

ale v takto úzkém výběru položek je jejich váha zcela zásadní a výrazně obecnou inflaci 

obvykle převyšuje. Na druhou stranu ponechala jsem v neměnné výši odpisy, které je 

uchazeč schopen velmi korektně spočítat, a také poloviční indexaci z obecné inflace na 

režijní složky, aby dopravce vyvíjel maximální úsilí o jejich snížení. Návrh je zpracován ve 

variantě 5, kterou navrhuji používat pro vypisovaná nabídková řízení.  

Všechny vzorové výpočty jsou shrnuty v tabulkách č. 16 a 17 a pro názornost upraveny 

v grafech č. 7 a 8. Varianta 5 se sice z pohledu objednatele jeví dražší, než varianty 1 a 2, 

ale je zárukou udržitelnosti smlouvy po celou dobu trvání. Jak již bylo zmíněno v předchozích 

kapitolách, pro objednatele je udržitelnost smlouvy velmi důležitá. Smlouva by měla být 

aktem důvěry a dlouhodobé spolupráce a měla by být oboustranně vyvážená. Nemělo by 

dojít k situaci, že dopravce není schopen z ekonomických důvodů smlouvu dodržet nebo 

objednatel schopen platit. V takovém případě by objednatel musel primárně řešit problém 

přerušených služeb, což nemusí dopadnout dohodou, ale může dojít k náhradním službám 

na základě rozhodnutí příslušného orgánu, a to je vždy pro objednatele vážná situace, neboť 

hrozí, že veškeré náklady bude muset uhradit během těch dvou let, po které by smlouva 

v režimu § 22 zákona 194/2010 Sb. byla plněna (tj. náklady na pořízení vozidel). Nehledě na 

poměrně náročný právní servis a náklady spojené s novou soutěží, která by během dvou let 

musela proběhnout znovu. Při využití maximální délky kontraktu 10 let (při dieslových 

autobusech nebo i autobusech na CNG) dosáhne objednatel lepšího rozložení fixních 

nákladů a tím lepší ceny. Proto, i když v průběhu let je vývoj ceny prakticky nejvyšší (vyjma 
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roky, které se propisují snížením ceny nafty) navrhuji jako podmínku dlouhodobé 

udržitelnosti uzavřeného kontraktu, kombinovanou indexaci dle varianty 5. 
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Tabulka č. 15: Vypočítaná varianta č. 5 

 

rok 2020
jednicové 

náklady Kč/km
rok 2021

jednicové 

náklady Kč/km
rok 2022

jednicové 

náklady Kč/km
rok 2023

jednicové 

náklady Kč/km
rok 2024

jednicové 

náklady Kč/km

Pohonné hm
oty a oleje

1
6 932 000,0

8,97
7 230 967,84

9,35
7 014 677,84

9,07
6 485 225,32

8,41
6 353 873,35

8,20

- z toho nafta
1a

6 880 000,0
8,90

7 176 725,15
9,28

6 962 057,64
9,00

6 436 576,77
8,34

6 306 210,13
8,14

 - z toho CN
G

 
1b

0,0
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Přím
ý m

ateriál a energie
2

740 500,0
0,96

755 310,00
0,98

770 416,20
1,00

785 824,52
1,02

801 541,01
1,03

O
pravy a údržba vozidel

3
2 600 000,0

3,37
2 652 000,00

3,43
2 705 040,00

3,50
2 759 140,80

3,58
2 814 323,62

3,63

O
dpisy dlouhodobého m

ajetku 
4

3 840 000,0
4,97

3 840 000,00
4,96

3 840 000,00
4,96

3 840 000,00
4,98

3 840 000,00
4,95

Pronájem
 a leasing vozidel

5
0,0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

M
zdové náklady

6
8 780 000,0

11,36
9 098 041,87

11,76
9 822 580,03

12,69
10 986 225,55

14,24
12 417 329,38

16,02

Sociální a zdravotní pojištění
7

2 985 200,0
3,86

3 093 334,24
4,00

3 339 677,21
4,32

3 735 316,69
4,84

4 221 891,99
5,45

Cestovné
8

20 000,0
0,03

20 400,00
0,03

20 808,00
0,03

21 224,16
0,03

21 648,64
0,03

Ú
hrada za použití infrastruktury - 

vjezdy na A
N

, použití zastávek
9

350 000,0
0,45

357 000,00
0,46

364 140,00
0,47

371 422,80
0,48

378 851,26
0,49

Silniční daň
10

0,0
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Elektronick m
ýto

11
0,0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Pojištění (zákonné, havarijní)
12

500 000,0
0,65

505 000,00
0,65

510 050,00
0,66

515 150,50
0,67

520 302,01
0,67

O
statní přím

é náklady
13

1 180 000,0
1,53

1 203 600,00
1,56

1 227 672,00
1,59

1 252 225,44
1,62

1 277 269,95
1,65

O
statní služby (služby organizátora, 

přístupové služby k M
O

S)
14

873 041,1
1,13

890 501,96
1,15

908 312,00
1,17

926 478,24
1,20

945 007,80
1,22

Provozní režie
15

1 380 000,0
1,79

1 393 800,00
1,80

1 407 738,00
1,82

1 421 815,38
1,84

1 436 033,53
1,85

Správní režie
16

1 200 000,0
1,55

1 212 000,00
1,57

1 224 120,00
1,58

1 236 361,20
1,60

1 248 724,81
1,61

N
áklady celkem

17
31 380 741,14

40,62
32 251 955,90

41,68
33 155 231,28

42,85
34 336 410,60

44,51
36 276 797,35

46,80

772 603
773 768

773 768
771 438

775 085

2 482,39
2 482,39

2 482,39
2 482,39

2 482,39

1 317,11
1 317,11

1 317,11
1 317,11

1 317,11

1 317,11
1 317,11

1 317,11
1 317,11

1 317,11

2 471,59
2 471,59

2 471,59
2 471,59

2 471,59

365,00
365,00

365,00
365,00

366,00

193,00
194,00

194,00
192,00

194,00

52,00
55,00

57,00
57,00

56,00

62,00
58,00

56,00
58,00

58,00

58,00
58,00

58,00
58,00

58,00

31,13 Kč
32,31 Kč

32,76 Kč
33,09 Kč

34,55 Kč

náklady
náklady

náklady
V

ýchozí finanční m
odel (ve stálých cenách v roce 

nabídkového řízení)
řádek

náklady
náklady

PDSoN
e

Výchozí náklady V
ariabilní náklady na linkový  kilom

etr

V
ýkony (tis. km

)

PD
 prázniny

ostatní 

PD
 prázniny

ostatní 

Počet dnů

PDSON
E
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Tabulka č. 16: Srovnání celkových nákladů 

 
rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 

Varianta 1 - 
inflace vše 

31 380 741,14 32 008 355,96 32 648 523,08 33 301 493,54 33 967 523,41 

Varianta 2 - různý 
poměr inflace 

31 380 741,14 31 900 755,96 32 430 863,08 32 971 261,26 33 522 153,21 

Varianta 3 - mzdy 31 380 741,14 32 091 628,06 33 357 456,70 35 203 447,76 37 374 569,01 

Varianta 4a - 
nafta 

31 380 741,14 32 061 083,79 32 238 077,83 32 118 525,44 32 393 594,01 

Varianta 4b - 
CNG 

31 491 852,25 31 920 403,59 32 460 721,10 32 927 740,85 33 468 012,92 

Varianta 5 - vše 31 380 741,14 32 251 955,90 33 155 231,28 34 336 410,60 36 276 797,35 

 

 

Graf č. 7: Srovnání celkových nákladů 
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Tabulka č. 17: Srovnání jednicových nákladů 

 
rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 

Varianta 1 - 
inflace vše 

40,62 41,37 42,19 43,17 43,82 

Varianta 2 - různý 
poměr inflace 

40,62 41,23 41,91 42,74 43,25 

Varianta 3 - mzdy 40,62 41,47 43,11 45,63 48,22 

Varianta 4a - 
nafta 

40,62 41,44 41,66 41,63 41,79 

Varianta 4b - 
CNG 

40,76 41,25 41,95 42,68 43,18 

Varianta 5 - vše 40,62 41,68 42,85 44,51 46,80 

 

 

Graf č. 8: Srovnání jednicových nákladů 
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout nový systém pro hodnocení výběrových řízení na 

zajištění dopravní obslužnosti s využitím vícekriteriální analýzy kritérií a tvorbou indexačních 

doložek nabídkové ceny.  

V analytické části jsem řešila kompletní pohled na financování a právní rámec veřejných 

služeb. Vzhledem k tomu, že výběrová řízení nejsou jediným způsobem, jak u některých 

druhů veřejných služeb při jejich zajištění postupovat, jsou popsány všechny právně 

přístupné způsoby ve vazbě na druh dopravy nebo na provozovatele (smlouvy de minimis, 

smlouvy o veřejných službách v osobní drážní dopravě na železnici a smlouvy s vnitřním 

provozovatelem). Část analýzy je také věnována posouzení vhodnosti netto smlouvy nebo 

brutto smlouvy. Pro nastavení zadávacích podmínek je výrazně jednodušší nastavení brutto 

smlouvy, tedy smlouvy, jejichž výsledkem je cena dopravního výkonu (náklady). Výhodou 

pro objednatele je i to, že v tomto případě mu náleží stanovení tarifu. Vzhledem k tomu, že 

na území České republiky jsou již téměř ve všech krajích integrované dopravní systémy, 

jejichž základem je jednotný tarif, je takový postup zejména ve veřejné linkové dopravě 

žádoucí. Nastavení zadávacích podmínek pro netto smlouvy, tedy smlouvy, jejichž 

výsledkem je stanovený doplatek k předpokládaným tržbám, je nesmírně složitý proces. Je 

totiž naprosto nezbytné popsat všechny předpokládané změny cen jízdného po celou dobu 

trvání vysoutěžené smlouvy, včetně případných dopadů celostátně zavedených regulací 

v cenovém výměru.  

V návrhové části jsem se zaměřila již jen na postupy při výběru dopravců v autobusové 

dopravě. Zobecnit je však lze na všechny typy druhy dopravy v nabídkových řízeních. 

V železniční dopravě by se však doplňková subkritéria pro zhodnocení ekonomicky 

nejvýhodnější nabídky musela upravit dle specifik železniční dopravy a zadávací podmínky 

by obsahovaly postupy pro převzetí vozidel. Vozidla v železniční dopravě se odepisují až 30 

let (daňový odpis je sice stanoven na 10 let, avšak daňové odpisy nejsou pro veřejné služby 

akceptovatelné a objednatel by měl i v případě sestavení zadávací dokumentace na toto 

pamatovat). Je to analogie k přímému zadání, kde je stanovena přímo ve vyhlášce 

č. 296/2010 Sb. povinnost použít pro finanční model přímo odpisy účetní. 

V návrhu postupu alternativ zadávací dokumentace jsem se zaměřila dvě oblasti – na 

udržitelnost dlouhodobého kontraktu a získání nejlepší tržní nabídky s akcentem na kvalitu a 

cenu. 

Pro udržitelnost smlouvy je nutné nastavit indexaci ceny sofistikovaně podle jednotlivých 

nákladových položek, protože vazba na inflaci v úzkém segmentu dopravy není zcela 

vyvážená. Některé položky mají v ceně dopravního výkonu významně vyšší váhu než 
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v obecné inflaci. Těmito položkami jsou nafta a mzdy. Postupně jsem namodelovala 

4 varianty, tak aby byl zřejmý vliv jednotlivých postupů indexace nákladů. V 5. variantě jsem 

použila sloučení 2., 3. a 4. varianty a tím získala dlouhodobě udržitelný finanční model jak 

pro objednatele, tak i pro dopravce. U 2. varianty je zapracována indexace nákladů dle 

inflace s tím, že odpisy, případně leasingové splátky, nejsou indexovány vůbec, neboť tyto 

položky lze predikovat podle zadávacích podmínek a stanovených požadavků na vozový 

park (stáří, ekologická kritéria, nízkopodlažnost, vybavení interiéru pro cestující, informační a 

odbavovací systém) a snížení inflačního nárůstu v režijních položkách tak, aby byl dopravce 

motivován snižovat tyto náklady. Ve třetí variantě jsem se zabývala návrhem změny mezd 

v průběhu trvání smlouvy. Mzdy v nákladové položce tvoří 25 až 30 % a s odvody na sociální 

a zdravotní pojištění jsou nejvyšším podílem ceny. V současném ekonomickém klimatu nelze 

přehlížet snahy o vyrovnání nižších platů v České republice. Lze důvodně předpokládat, a 

vývoj od roku 2016 to potvrzuje, že nadinflační nárůsty mezd ještě budou pokračovat. 

V kombinaci s obrovským nedostatkem řidičů je tento fakt naprosto neopominutelný. 

Samozřejmě po simulovaném propočtu je vlivem této nákladové položky vysoký. Jenže bez 

zohlednění mzdových nárůstů by smlouvy byly neudržitelné a došlo by k opakování situaci 

v některých krajích, kde v původních soutěžích nebyly tyto citlivé položky specificky 

vyřešeny. Ve variantě 4 jsem navrhla vzorce pro výpočet změny ceny pohonných hmot, které 

vykazují jak výkyvy směrem nahoru, tak i dolů. Tento postup je potřebný aplikovat proto, aby 

v čase, kdy cena stoupá, měl dopravce nárok na úhradu ekonomicky oprávněného nárůstu 

ceny a v době, kdy dojde k poklesu ceny, nedocházelo k překompenzaci ze strany 

objednatele. Ostatní položky jsou v této variantě indexovány shodně jako ve variantě 2. Jako 

indexační doložku jsem navrhla variantu 5, která v sobě nese specifika indexace pohonných 

hmot, specifickou indexaci mezd a selektivní indexaci ve vazbě na inflaci definovanou ve 

variantě 2 v kombinaci s predikovatelnými, neindexovanými položkami. 

Další alternativou přístupu k nabídkovým řízením je způsob hodnocení nabídek podaných 

uchazeči. V návrhové části jsem se zabývala rozlišením soutěže jen na cenu a soutěže 

hodnocené i dalšími kvalitativními kritérii. I prosté hodnocení na cenu může mít své výhody.  

Musí však být spojeno s nastavením velmi precizního standardu kvality. Jeho výhodou je 

shodná kvalita na celém území objednatele – kraje, avšak vykoupená vyššími náklady 

v provozních konceptech v částech kraje, kde lze nastavit standard kvality volněji a tím 

levněji, případně získat vyšší kvalitu nabídnutou dopravcem bez striktního předpisu 

objednatelem.   

V návrhové části jsem zpracovala hodnocení nabídek použitím vícekriteriální analýzy jako 

kombinaci ceny a dalších subkritérií, kterými se zvýší požadovaná základní kvalita. Pro 

základní kvalitu by měl být v zadávacích podmínkách stanoven též požadovaný standard 
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nebo minimálně standard nařízený státem (nařízení vlády č. 63/2011 Sb.). Důležité je 

v oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících nepodcenit základní nabídkovou cenu a 

ponechat ji alespoň 85 % váhy. Ostatní subkritéria by při vyšší váze než 15 % v souhrnu 

hodnocení mohla  významně vychýlit cenu s tím, že nabízená vyšší kvalita nepřiláká 

dostatečný počet nových cestujících. Zejména v méně osídlených venkovských oblastech 

kraje pak veškeré náklady na vyšší kvalitu zatíží rozpočet objednatele. Důležité je také 

stanovení subkritérií takovým způsobem, aby byla v průběhu plnění smlouvy kontrolovatelná. 

Jako vhodná doplňující kritéria hodnocení jsem identifikovala nižší stáří vozového parku, než 

je stanoveno v nařízení vlády  63/2011 Sb., vozidla na ekologický pohon (např. CNG) či 

kvalitativní požadavky zvyšující pohodlí cestujících. 

Z analýzy navrhnutých alternativ sestavení zadávací dokumentace a testovaných příkladů 

lze učinit tyto závěry pro objednatele: 

1)  Je třeba nastavit udržitelnost nákladů pro dopravce, s tím, že je nutné nadefinovat 

i stavy případného snížení některých nákladových položek (typicky nafta), aby 

nedocházelo k překompenzaci dopravců a zohlednit sociální aspekt zajišťování 

veřejných služeb.  

2) Pro výběr nejlepší nabídky je pak vhodné nastavit jako hodnotící kritéria cenu 

vázanou k základnímu standardu kvality a doplňková subkritéria, kterými 

objednatel dosáhne nejlepší tržní nabídky ve vazbě na nabídnutou kvalitu. Subkritéria 

je však třeba volit tak, aby je bylo možné v průběhu trvání smlouvy kontrolovat, a to i 

v případech, že na území objednatele budou provozní koncepty s různou úrovní 

doplňkových kvalitativních ukazatelů.  

Pokud se v rámci soutěží podaří nastavit celý proces tak, aby mezi objednatelem a 

dopravcem vládla důvěra, získá objednatel nejlepší tržní nabídku, která bude udržitelná po 

celou dobu trvání smlouvy. 
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