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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 20.02.2023 

Návrh pro 3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 27. 2. 2023 

Zpravodaj:  Ing. Tomáš Navrátil , náměstek primátora 

JUDr. Vladimír Lichnovský , náměstek primátora 

Navrhovatel:  Rada města Přerova 2022 - 2026 

Zpracovatel:  Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru 

Ing. Ivana Pinkasová, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Veřejná zakázka (koncese) "Bikesharing System (sdílená jízdní kola)" - schválení 

záměru zadat veřejnou zakázku (koncesi) 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku (koncesí) na služby s názvem „Bikesharing System 

(sdílená jízdní kola)“, dle důvodové zprávy, 

 

2 schvaluje následující úpravu rozpočtu: 

  

PAR POL ORJ PŘÍJMY (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

 8115 210 Změny stavu krátkodobých 

prostředků 

na bank. účtech 

579 881,2 * + 1 932,0 581 813,2 

* počáteční stav navazuje na jiný návrh 

  

PAR ORJ VÝDAJE (v tis. Kč) rozpočet rozpočtové 

opatření 

rozpočet 

po úpravě 

3793 410 Akce nad 500 tis. Kč (č. 

4100764 

– Bikesharing System (sdílená 

jízdní kola) 

0,0 + 1 932,0 1 932,0 

 

 

 

 

 



Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku (koncesi) na služby s názvem 

„Bikesharing System (sdílená jízdní kola)“ a návrh na doporučení schválení úprav rozpočtu byl 

předložen i k projednání Radě města Přerova na její 9. schůzi dne 13. 2. 2023. Oba návrhy byly Radou 

města Přerova na její 9. schůzi dne 13. 2. 2023, usnesení č. 272/9/6/2023, schváleny. 

 

Odbor koncepce a strategického rozvoje, Oddělení koncepce a rozvoje města 

Odbor ROZ souhlasí se schválením záměru. Záměr bude v souladu se strategiemi. Vychází z Plánu 

udržitelné městské mobility a naplňuje 11.2 OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ EMISÍ A KE ZLEPŠENÍ 

STAVU OVZDUŠÍ – kód opatření: AB13 – Podpora cyklistické dopravy. Naplňuje opatření 

Strategického plánu rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 – 2027 - prioritní oblast 3: 

Životní prostředí, doprava, technická infrastruktura, územní plánování; priorita 3.4: Doprava; opatření 

3.4.5: Podpora a rozvoj bezmotorové dopravy. Dále naplňuje Akční plán pro udržitelnou energii a 

klima (SECAP Přerov): opatření L. Veřejná a multimodální doprava, bod č. 6: Podpora systému 

sdílených kol. A rovněž vyplývá z Adaptační strategie na změnu klimatu pro období 2021 – 2030 – 

specifický cíl: 3.2. Snížit emise v oblasti dopravy, navrhovaná opatření: zvýšení podílu nemotorové 

dopravy a zvýšení podílu nízkoemisní a bezemisní dopravy. 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4, si Zastupitelstvo 

vyhradilo schválení záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě 

veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty. Na základě shora uvedeného a na základě požadavku věcného gestora akce na 

přípravu zadávacího řízení, předkládá Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku (koncesi) „Bikesharing 

System (sdílená jízdní kola)". 

 

Dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ") je 

veřejnou zakázkou veřejná zakázka na dodávky podle § 14 odst. 1, veřejná zakázka na služby podle § 

14 odst. 2, veřejná zakázka na stavební práce podle § 14 odst. 3, koncese na služby podle § 174 odst. 3 

nebo koncese na stavební práce podle § 174 odst. 2. ZZVZ tedy veřejné zakázky obecně dělí na 

veřejné zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a na koncese na služby a koncese na 

stavební práce. Koncesi tak lze označit za zvláštní druh veřejné zakázky (veřejnou zakázku v užším 

smyslu). 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky shromažďuje žádosti o rozpočtová opatření od jednotlivých odborů a je 

zpracovatelem návrhů do orgánů města. Odbor koncepce a strategického rozvoje požádal o rozpočtové 

opatření – posílení rozpočtu o 1 932 000 Kč. K financování výše uvedené akce budou použity zdroje 

ze zlepšeného plnění na sdílených daních v roce 2022, které jsou součástí výsledku hospodaření. 

 

Důvodová zpráva: 

Předmět veřejné zakázky: 
  

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s provozováním systému veřejného 

sdílení jízdních kol (Bike Sharing System, dále také “BSS“) ve městě Přerově, po dobu 1,5 roku (viz 

předpokládaný termín realizace). Součástí je i provozování aplikace podporující provoz systému 

sdílení / půjčování kol dodavatelem, který bude vlastníkem sdílených jízdních kol. Celkem se bude 



jednat o poskytování 140 jízdních kol (nejméně 140 kol v provozu v každém okamžiku) rozmístěných 

na nejméně 40 stanovištích, přičemž počet i umístění stanovišť se může po dohodě s objednatelem 

měnit. Každé kolo bude viditelně zřetelně označeno znakem a názvem statutárního města Přerova.  

  

Vybraný dodavatel bude systém sdílení kol provozovat na své jméno. Půjčení kola na prvních 15 

minut v BSS bude uživatelům poskytováno zdarma, město Přerov jako objednatel bude provozovateli 

hradit smluvně dohodnutý jednotný poplatek ve výši max. 25 Kč vč. DPH za každou 1 výpůjčku. 

Následujících každých 30 minut si hradí uživatel, předpokládá se max. 25,- Kč vč. DPH. 

  

Plnění bude sestávat zejména z následujících činností a zajišťování souvisejících povinností: 

1. provozování městských kol v minimálním počtu stanoveném pro období plnění 

2. stanovení pravidel provozování BSS tak, aby v co nejvyšší možné míře motivovala uživatele k 

vrácení kol na vyznačená stanoviště  

3. v BSS provozovaná kola budou označena názvem „Statutární město Přerov“, viditelným znakem 

města Přerova a současně budou všechna obdobného vzhledu (jednotný design kol) 

4. informování (v aplikaci a na webu provozovatele BSS) uživatelů, jakou finanční částkou statutární 

město Přerov podpořilo jízdu 

5. umožnění přístupu k datům o provozování systému, které pomůžou rozvíjet cyklistickou 

infrastrukturu a cyklistiku obecně  

6. měsíční poskytnutí dílčích výstupů z aplikace BSS, zahrnujících počet výpůjček, délku trvání každé 

výpůjčky, využívanost jednotlivých stanovišť, statistiku využití prvních 15 minut výpůjčky zdarma 

7. poskytnutí souhrnné statistiky po skončení provozu do 31.1.2025, a to ve formátu .xls (.xlsx) a .pdf 

8. zajišťování aktivní propagace a podpory jízdy na kole jako rovnocenného způsobu dopravy po 

městě (aktivní účast na propagačně-vzdělávacích akcích za dobu provozování BSS) 

  

Provoz BSS bude zajišťován na celém území statutárního města Přerova, včetně místních částí, 

přičemž místa pro odkládání kol budou označená jako stanoviště určená pro půjčování a vracení kol. 

Na těchto stanovištích lze využít stávající cyklostojany města nebo postavit kolo na vlastní stojánek 

nebo na ně může provozovatel umístit vlastní cyklostojany. Předpokládané umístění stanovišť na 

území města je uvedeno v seznamu a vyobrazeno v mapce (viz. Příloha č. 1 a 2 důvodové zprávy). 

Zahrnuje také stanoviště kol v místních částech, ta nejsou do mapky zanesena a budou umístěna na 

návsích nebo na jiných vhodných místech po dohodě s výbory místních částí a provozovatelem. 

Cyklostojany ve vlastnictví města umístěné na stanovištích budou sloužit nejen budoucímu 

provozovateli za účelem provozování BSS, ale také široké veřejnosti za účelem ukládání jakýchkoliv 

kol bez poplatku za užívání. 

  

 Předpokládaná hodnota plnění:  

Předpokládaná hodnota koncese malého rozsahu činí 8 769 344,63 Kč bez DPH (10 610 907 Kč 

včetně DPH). 

Dle ustanovení § 175 odst. 1 ZZVZ se za předpokládanou hodnotu koncese považuje celkový obrat 

dodavatele bez daně z přidané hodnoty za dobu trvání koncese vyplývající z protiplnění za stavební 

práce a služby, jež jsou předmětem koncese, jakož i za dodávky, jež s těmito stavebními pracemi a 

službami souvisejí. 

Dle ustanovení § 175 odst. 3 ZZVZ zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu koncese metodou 

založenou na objektivních skutečnostech a blíže vymezenou v zadávací dokumentaci. Do 

předpokládané hodnoty koncese zadavatel zahrne zejména 

a) hodnotu případných opcí v jakékoli formě včetně prodloužení doby trvání koncese, 

b) příjem z plateb uhrazených uživateli předmětu koncese, 

c) platby nebo finanční výhody v jakékoli formě poskytnuté zadavatelem nebo jiným orgánem veřejné 

moci dodavateli, včetně náhrady za plnění závazku veřejné služby a veřejných investičních dotací, 

d) platby nebo hodnotu finanční výhody v jakékoli formě poskytnuté třetí stranou za plnění koncese, 

e) příjem z prodeje jakýchkoli aktiv, která jsou spojená s předmětem koncese, 

f) hodnotu všech dodávek, služeb nebo stavebních prací, které dodavateli pro plnění koncese poskytne 

zadavatel, nebo 

g) ceny nebo platby účastníkům zadávacího řízení. 



 Odbor koncepce a strategického rozvoje jako věcný garant stanovil předpokládanou hodnotu koncese 

na období 07-12/2023 a 03-12/2024 (při ceně 50 Kč/výpůjčka) takto: 

3 984 340 Kč (420 výpůjček * 184 (dnů, tj. 6 měsíců) * 50 (25 Kč jako částka od města + 25 Kč jako 

částka od uživatele) + 112 500 Kč (za reklamu za dobu 6 měsíců) + 7 840 Kč (za pronájem veřejné 

plochy za dobu 6 měsíců) + 6 626 567 Kč (420 výpůjček * 306 (dnů, tj. 10 měsíců) * 50 (25 Kč jako 

částka od města + 25 Kč jako částka od uživatele) + 187 500 Kč (za reklamu za dobu 10 měsíců) + 13 

067 Kč (za pronájem veřejné plochy za dobu 10 měsíců) = 10 610 907 Kč včetně DPH 

  

  

Informace o finančním krytí akce:  
V rámci materiálu Odboru ekonomiky je žádáno pro letošní rok o posílení rozpočtu Odboru koncepce 

a strategického rozvoje o částku 1 932 000 Kč. V případě schválení posílení rozpočtu budou finanční 

prostředky alokovány v rozpočtu Odboru koncepce a strategického rozvoje, Oddělení koncepce a 

rozvoje města, ORJ 410, ODPA 3793, POL5169, ORG 4100764 V r. 2024 bude součástí rozpočtu 

Odboru koncepce a strategického rozvoje potřebná částka. 

  

Odbor koncepce a strategického rozvoje na základě níže uvedeného propočtu maximálního celkového 

příjmu provozovatele od města za výpůjčky kol za 1,5 roku (červenec až prosinec 2023 a březen až 

prosinec 2024) předpokládá max. náklady (limit) města hrazené za výpůjčky kol ve výši 5 145 000 Kč 

včetně DPH, z toho: 

• za období 07-12/2023 … 1 932 000,- Kč včetně DPH = 420 (výpůjček/den) x 25 (max. cena za 1 

výpůjčku) x 184 (dní, tj. 6 měsíců)  

• za období 03-12/2024 … 3 213 000,- Kč včetně DPH = 420 (výpůjček/den) x 25 (max. cena za 1 

výpůjčku) x 306 (dní, tj. 10 měsíců)  

  

Tzn. limit pro případné odstoupení města od smlouvy je stanoven: 

 pro rok 2023 na částku 1 932 000,-Kč. 

 pro rok 2024 na částku 3 213 000,-Kč (částka se může navýšit o případný zůstatek z roku 2023) 

  

  

Předpokládaný termín realizace:  
Předpokládaný termín plnění je 2. pololetí 2023 (07-12/2023) a pokračování pak v r. 2024 (03-

12/2024). 

  

  

Odůvodnění potřeby a účelnosti pořízení předmětu plnění veřejné zakázky:  
Účelnost – záměr vychází z Plánu udržitelné městské mobility a naplňuje 11.2 OPATŘENÍ KE 

SNÍŽENÍ EMISÍ A KE ZLEPŠENÍ STAVU OVZDUŠÍ – kód opatření: AB13 – Podpora cyklistické 

dopravy. 

Naplňuje opatření Strategického plánu rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 – 2027 

(analytická, návrhová a implementační část) č. 2.3 - PRIORITNÍ OBLAST 3: ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ, DOPRAVA, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ; Priorita 

3.4: Doprava; Opatření 3.4.5: Podpora a rozvoj bezmotorové dopravy  

Dále naplňuje opatření SECAPu: L. Veřejná a multimodální doprava, bod č. 6: Podpora systému 

sdílených kol a rovněž vyplývá z Adaptační strategie na změnu klimatu pro období 2021 – 2030 – 

Specifický cíl: 3.2. Snížit emise v oblasti dopravy  

Navrhovaná opatření:  

- zvýšení podílu nemotorové dopravy 

- zvýšení podílu nízkoemisní a bezemisní dopravy 

Hospodárnost – rozhodujícím kritériem zajišťujícím hospodárnost je nejnižší nabídková cena  

Efektivnost – úhrada za poskytování výpůjček sdílených kol se bude odvíjet od skutečného stavu, na 

základě statistiky vedené poskytovatelem služby 

  

  

 



Informace ke koncesím a koncesnímu řízení:  
Koncese jsou úplatné smlouvy, jejichž prostřednictvím jeden nebo více zadavatelů svěřuje jednomu 

nebo více hospodářským subjektům provedení stavebních prací nebo poskytování a řízení služeb. 

Základní odlišnost koncese od ostatních druhů veřejných zakázek spočívá zejména v přenosu 

(provozního) rizika spojeného s braním užitků vyplývajících z provozování stavby (koncese na 

stavební práce) či z poskytování služeb (koncese na služby) na dodavatele. Rizikem může být riziko 

na straně poptávky, riziko na straně nabídky nebo riziko na straně poptávky i nabídky. 

  

Za zadání koncese na služby se pak považuje uzavření úplatné smlouvy, kterou zadavatel zadá 

poskytnutí jiných činností než podle § 14 odst. 3 písm. a) až c) ZZVZ, dodavateli, přičemž protiplnění 

spočívá v právu braní užitků vyplývajících z poskytování služeb, nebo v tomto právu společně s 

platbou a na dodavatele přenáší provozní riziko spojené s braním užitků vyplývajících z poskytování 

služeb. Podle důvodové zprávy k ZZVZ nejsou za koncese považovány smlouvy, kdy je úplata 

dodavateli stanovena tarifní či pevnou částkou, která garantuje dodavateli veškeré případné náklady či 

investice vynaložené na provozování stavby nebo na poskytování služby. Pokud tedy zadavatel 

dodavateli garantuje případné ztráty způsobem, jež by pokryl jeho vynaložené náklady a investice, 

není naplněna definice přenosu rizika a nejednalo by se o koncesi. 

  

Koncese je zadavatel povinen zadat v koncesním řízení. Odlišný postup stanovuje zákon pro koncese 

malého rozsahu (§ 178 ZZVZ), tj. koncese, jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 20 

000 000 Kč. Takovou koncesi není zadavatel povinen zadat v zadávacím řízení a sdílí tak vlastnosti 

veřejné zakázky malého rozsahu. Zadavatel v takovém případě postupuje mimo režim zákona a 

dodavatelé mají výrazně sníženou (ne však nulovou) možnost obrany proti jeho postupu. 

  

Smlouvu na koncesi lze uzavřít pouze na dobu určitou s tím, že pokud doba trvání smlouvy přesahuje 

5 let, musí zadavatel stanovit tuto dobu tak, aby nepřesáhla dobu, za kterou lze předpokládat 

návratnost investic vynaložených dodavatelem k dosažení účelu smlouvy. Tyto investice zahrnují 

počáteční investice a investice v průběhu trvání smlouvy. 

  

Pro veškeré koncese definovaných zadavatelů bez ohledu na to, v jakém druhu řízení dle ustanovení § 

176 ZZVZ jsou zadávány, jakož i na koncese malého rozsahu dle ustanovení § 178 ZZVZ, resp. 

koncese, které by zadavatel nebyl povinen zadávat v zadávacím řízení na základě některé z výjimek 

(dle ustanovení § 177 či obecných výjimek ZZVZ) platí povinnost vyžádat si stanovisko Ministerstva 

financí ČR (viz ustanovení § 186 ZZVZ). Statutární město Přerov je jako územní samosprávný celek 

tzv. veřejným zadavatelem dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) ZZVZ a patří tedy mezi definované 

zadavatele. Žádost zadavatele o stanovisko Ministerstva financí ČR musí obsahovat náležitosti, které 

detailně konkretizuje prováděcí vyhláška č. 248/2016 Sb., o náležitostech obsahu žádosti o předchozí 

stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku ze smlouvy podle zákona o zadávání veřejných 

zakázek.  

  

Přílohy:  
Příloha č. 1 – seznam předpokládaného umístění stanovišť, která lze při provozování BSS využívat pro 

půjčování a vrácení kol 

Příloha č. 2 – mapka předpokládaného umístění stanovišť, která lze při provozování BSS využívat pro 

půjčování a vrácení kol  

 

 


