
Pořadové číslo:  4/9 

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 18.02.2019 

Návrh pro 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 25. 2. 2019 

Zpravodaj:  Ing. Tomáš Navrátil, uvolněný radní 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2018 - 2022 

Zpracovatel:  Ing. Jitka Kočicová, vedoucí odboru 

Bc. Margita Považanová, referent 

Název návrhu: 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území 

Statutárního města Přerova 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem zastoupeným 

Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové 

organizaci 

 

2. pověřuje uvolněného člena rady Ing. Tomáše Navrátila k uzavření právního úkonu dle bodu 

1 návrhu na usnesení v oblasti samostatné působnosti a k podpisu tohoto dodatku 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu  

doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě 

kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území Statutárního města Přerova s Olomouckým 

krajem, zastoupeným Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, 

příspěvkovou organizací, ve znění, které tvoří Přílohu č. 1 důvodové zprávy.  

 

Rada města Přerova 

na své schůzi dne 17.01.2019 usnesením č. 191/7/10/2019 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova 

schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti 

území Statutárního města Přerova s Olomouckým krajem, zastoupeným Koordinátorem Integrovaného 

dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci. 

 

 



Důvodová zpráva: 

Dopravní obslužností se dle ustanovení § 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě 

cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen „Zákon o veřejných službách“) rozumí 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. 

  

Kraje (Olomoucký kraj) a obce dle ustanovení § 3 odst. 1 Zákona o veřejných službách ve své 

samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní obslužnosti a zajišťují dopravní obslužnost veřejnými 

službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou a 

jejich propojením. 

  

Obec (město Přerov) dle ustanovení § 3 odst. 3 Zákona o veřejných službách zajišťuje dopravní 

obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec dopravní obslužnosti kraje.  
Statutární město Přerov si z velké části dopravní obslužnost svého územního obvodu zajišťuje formou 

městské autobusové dopravy, na základě smluvního vztahu s dopravcem Arriva Morava a.s. 

  

Statutární město Přerov je Smlouvou o zajištění dopravní obslužnosti, za respektování společných 

tarifních a smluvních přepravních podmínek v rámci Integrovaného dopravního systému 

Olomouckého kraje pro město Přerov, začleněno do Integrovaného dopravního systému Olomouckého 

kraje k zajištění dopravní obslužnosti (dále jen „IDSOK“). IDSOK je založen na principu spolupráce 

Koordinátora IDSOK s dopravci zařazenými do tohoto systému od roku 2003, a to na základě 

programového prohlášení Rady Olomouckého kraje č. UR/7/2/2001 ze dne 29. 3. 2001. 

  

Z důvodu zajištění zbylé části dopravní obslužnosti místních částí, která není plně zajištěna MAD 

Přerov (místní části Penčice, Žeravice, Čekyně a Dluhonice) linkami objednávanými Olomouckým 

krajem, byla dne 28. 12. 2017 uzavřena Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní 

obslužnosti území Statutárního města Přerova (dále jen „Smlouva o úhradě kompenzace“) k 

částečnému zajištění dopravní obslužnosti místních částí ze strany Olomouckého kraje. Výše 

kompenzace za každý jednotlivý kalendářní rok je stanovena vzorcem v čl. III odst. 1 Smlouvy o 

úhradě kompenzace.  

  

Vysvětlení navýšení kompenzace celého Olomouckého kraje:  

CDV – cena dopravního výkonu  
Oproti roku 2017, kdy výše CDV dle smlouvy mezi Olomouckým krajem a dopravcem byla v 

odhadovaném výpočtu kompenzace dopravní obslužnosti na rok 2018 ve výši 33,90 Kč, došlo k 

navýšení CDV v roce 2018 na částku 34,59 Kč na ujetý kilometr. Toto zvýšení souvisí se zvýšenou 

cenou za dopravní výkon vlivem změn dopravní obslužnosti a navýšení ceny na kilometr dopravního 

výkonu, které nastaly na straně dopravce v roce 2018 a znamenaly změnu oproti smlouvě, která byla 

uzavřena v roce 2017. Tyto změny byly s dopravcem Arriva Morava a.s. smluvně ujednány a tato 

změna se vztahuje na celou oblast Přerovsko sever a Lipnicko, tudíž netýká se jen ceny za dopravní 

obslužnost na území města Přerova. Na uvedené změny týkající se dopravního výkonu a jeho ceny pro 

tuto oblast uzavřel Olomoucký kraj s dopravcem dodatek, podepsaný oběma smluvními stranami a 

který byl schválen Radou Olomouckého kraje pod č. UR/46/18/2018 ze dne 23. 7. 2018. Dodatkem 

byl stanoven rozsah spojů v roce 2018 a sjednaná výše kompenzace hrazené dopravci objednatelem. 

  

Náklady na sjednaném úseku vyplývají z km ujetých na území města Přerova dle jednotlivých linek a 

ceny za dopravní výkon na 1 km, která je smluvně stanovena s dopravcem: 

  

linka 920510: 40 980 * 34,59 = 1 417 498,20 Kč 

linka 920511: 17 598 * 34,59 = 608 714,82 Kč 

linka 920513: 29 410 * 34,59 = 1 017 274,61 Kč 

  



Celkové náklady za uvedené linky jsou vyčísleny ve výši 3 043 487,63 Kč. 

  

Tržby pro rok 2019 jsou stanoveny dle skutečnosti 1 – 10/2018 a odhadu 11 – 12/2018 za linky č. 

920510, 920511, 920513, tj. ve výši 576 672,15 Kč.  

  

Zisk/ztráta jsou stanoveny rozdílem mezi náklady ze sloupce „Náklady na sjednaném úseku“ a 

tržbami ze sloupce „Tržby bez DPH na území města Přerova“, tj.: 

  

3 043 487,63 – 576 672,15 = 2 466 815,48 Kč 

  

Vysvětlení změny výše kompenzace města Přerova:  
Na začátku roku 2018 začala být dopravní obslužnost Olomouckého kraje zajišťována v novém 

systému, kterým cestujícím vznikly nemalé problémy. Koordinátor IDSOK se v průběhu roku 2018 

intenzivně snažil vzniklé nedostatky řešit a revidovat v rámci možností stávající jízdní řády. Z tohoto 

důvodu došlo k navýšení spojů ujetých km: 

  

km ujeté celkem v roce 2019 

• celkové kilometry jednotlivých spojů linek 920511 a 920513 (nově rozdělené na linku 920510 a 

920513) byly navýšeny nejen díky rozdílnému počtu pracovních dní, ale také díky zavedení 

posilových spojů v průběhu roku 2018 a úpravou tras spojů 

  

km ujeté celkem na území města Přerova 

• podobně jako ujeté kilometry celkem i kilometry spojů dotčených linek na území města Přerova 

narostly zvýšeným počtem pracovních dní, zavedením posil a úpravou trasování spojů 

• na lince 920511 vznikl nový školní spoj jako posila ke spoji 10 kvůli nedostatečné kapacitě 

• na lince 920513 vznikl nový školní spoj 45 pro Čekyni a Žeravice do ZŠ Kokory 

• poslední změna celkových kilometrů ujetých na území města Přerova je způsobena úpravou trasy 

nebo rozdílným uvedením km u konkrétních spojů linek: 

92051 

• spoj 22 – celkem 3 km na území Přerova místo 0 km 

920513 

• spoj 10 – upravena trasa – školní posila pro Čekyni, Předmostí a Žeravice (místo 1,5 km na území 

Přerova celkem 7,5 km) 

• spoj 15 – obsluha Předmostí a Žeravic (místo 1,5 na území Přerova celkem 5,5 km) 

• spoj 35 – obsluha Předmostí a Žeravic (místo 1,5 na území Přerova celkem 5,5 km) 

• spoj 36 – obsluha Předmostí, Čekyně a Žeravic (místo 5,5 na území Přerova celkem 7,5 km) 

• spoj 39 – obsluha Žeravic (místo 3,5 km na území Přerova celkem 1,5 km) 

• spoj 204 – obsluha Žeravic (místo 3,5 km na území Přerova celkem 1,5 km) 

• spoj 207 – obsluha Předmostí a Žeravic (místo 1,5 km na území Přerova celkem 5,5 km) 

• spoj 210 – obsluha Předmostí a Žeravic (místo 1,5 km na území Přerova celkem 5,5 km) 

• spoj 213 – obsluha Předmostí a Žeravic (místo 3,5 km na území Přerova celkem 5,5 km) 

  

Závěr:  
Podepsáním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti území 

Statutárního města Přerova dojde k navýšení výše kompenzace dopravní obslužnosti Olomouckého 

kraje v územním obvodu města Přerova oproti roku 2018 o částku cca 360 tis. K tomuto navýšení 

dochází zejména z důvodu navýšení CDV, kdy se cena dopravního výkonu z 33,9 (2018) navýšila na 

34,59 (2019) a také z důvodu navýšení ujetých km na území města Přerova z 82 184 (2018) na 87 

988 (2019). 

  

Podepsání Dodatku č. 1 schválila Rada města Přerov, která na své schůzi dne 17.01.2019 usnesením 

č. 191/7/10/2019 současně podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit uzavření tohoto 

Dodatku č. 1.  

 

 


