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Vypracování této výroční zprávy je v souladu s článkem 5, bodem 4. Smlouvy o poskytnutí 

provozní a investiční dotace uzavřené mezi Jihočeským kraje a společností JIKORD s.r.o. pod 

číslem SDO/ODSH/174/20. Struktura výroční zprávy odpovídá požadavkům výše uvedené 

smlouvy, kdy je odevzdána roční účetní závěrka příjemce za rok 2021, jejíž přílohou je písemná 

analýza činnosti zaměřené na plnění závazku veřejné služby za období roku 2021, součástí 

písemné analýzy je v kapitole 4 písemný přehled o použití poskytnuté provozní a investiční dotace 

v roce 2021 a vyčíslení částek, které nebyly na provoz či investice z poskytnutých záloh v období 

do 31. 12. 2021 využity.



 

 

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PŘÍJEMCE ZA ROK 2021 

 

Roční účetní závěrka společnosti JIKORD s.r.o. je složena z následujících částí: 

 
Část 1: Výkaz zisku a ztráty za rok 2021  
Část 2: Rozvaha za rok 2021  
Část 3: Přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2021 
Část 4: Zkrácená závěrka společnosti JIKORD za rok 2021 
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Část 3: Přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2021 
 

 
 



  
  
  
 

 

  



  
  
  
 

 

 



  
  
  
 

 

 



  
  
  
 

 

 



  
  
  
 

 

 



  
  
  
 

 

 



  
  
  
 

 

 



  
  
  
 

 

  



  
  
  
 

 
Část 4: Zkrácená závěrka společnosti JIKORD s.r.o. za rok 2021 

 

Příloha ve zkráceném rozsahu k účetní závěrce 

ke dni 31. 12. 2021 

 

Čl. I. 

Obecné údaje 

1. Popis účetní jednotky 
 

Název:  JIKORD s.r.o. 

Sídlo:  Okružní 517/10, České Budějovice, PSČ 370 01  

Datum vzniku: 18. 1. 2010 

Právní forma: s.r.o. 

 

Jediný společník se splaceným vkladem do základního kapitálu 200.000,- Kč – Jihočeský kraj, IČ 

708 90 650 

 

Čl. II. 

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 

1. Způsob ocenění 
 

V roce 2021   neoceňovaly zásoby, HIM a NHIM vytvořený vlastní činností ani cenné papíry a 

majetkové účasti 

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny:  -------- 
3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů:  ------------- 
4. Změny způsobu oceňování  ---------------- 

Změny způsobu odepisování: -------------- 

Změny způsobu účtování: ----------------- 



  
  
  
 

 
5. Způsob stanovení opravných položek: ------------ 
6. Způsob sestavení odpisových plánů 

 

 V roce 2021 se neodepisoval žádný hmotný ani nehmotný majetek 

 

Čl. III. 

Doplňující ukazatelé k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 

 

1. Žádný majetek není zatížen zástavním právem. 
2. Pohledávky po lhůtě splatnosti společnost nemá. 
3. Závazky po lhůtě splatnosti společnost nemá. 
4. Závazky vyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze společnost nemá. 
5. V podrozvahové evidenci je vedena licence na software. 

 

 

České Budějovice  14. 2. 2022 

 

                                                                              --------------------------------- 

                     Ing. Jiří Kafka 

 

 



 

 

Příloha roční účetní závěrky příjemce za rok 2021 

 

ANALÝZA ČINNOSTI SPOLEČNOSTI  

JIKORD s.r.o. za rok 2021 

 

 

 
 

 

 

 

České Budějovice, březen 2022 
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1. Úvodní slovo jednatele společnosti  

Vážené dámy, vážení pánové, 

 

tento dokument nastíní vývoj událostí, které se v roce 2021 odehrály ve veřejné linkové a drážní dopravě  

a v dalších dopravních systémech, kterým se snažíme aktivně věnovat za účelem zkvalitnění veřejné dopravy, 

nejen zde u nás na jihu Čech, ale i v mezikrajských oblastech.  Rok 2021 byl s ohledem na pokračování  výskytu 

COVID-19 náročný nejen z pohledu organizace veřejné dopravy, ale zejména pro samotné dopravce a jejich 

zaměstnance. Hlavní náplní bylo zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje v dostatečné míře tak, aby 

cestující byli  v bezpečí přepraveni do svých cílů a zpět. Oproti předcházejícímu roku 2020 lze pozitivně 

hodnotit zejména stabilizaci rozsahu dopravní obslužnosti.  Na základě rozhodnutí Rady Jihočeského kraje 

byl zamítnut návrh na dílčí  redukci výkonů v oblasti veřejné linkové dopravy a také výkony drážní dopravy 

nedoznaly v průběhu jízdních řádů 2020/2021 žádných dalších výrazných redukcí.  Za nejvýznamnější událost 

tohoto roku lze považovat ukončení veřejné zakázky na výběr dopravců veřejné linky dopravy na území 

Jihočeské kraje pro období od června 2022 do června 2032. I přes nepříznivé podmínky týkající se 

pandemické situace byly realizovány některé další pilotní projekty. Zde můžeme  např. uvést rozšíření 

provozu  CYKLOBUSů a SKIBUSů v rámci projektu RegiaMobil, zahájení spolupráce s Jihočeskou centrálou 

cestovního ruchu či přípravu na rozšíření Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje (IDS) apod.  

Závěrem bych rád poděkoval  především všem pracovníkům, kteří se ocitli v dopravní „první linii“ jako jsou 

průvodčí, řidiči dopravních prostředků a  zástupcům dodavatelů.  

 

 

 
                                                          Ing. Josef Michálek 
                                                                   jednatel společnosti JIKORD s.r.o. v roce 2021 
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2. Základní informace o společnosti 

Obchodní jméno:      JIKORD s.r.o. 

Sídlo:          Okružní 517/10, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 

IČO:           28117018 

DIČ:           CZ28117018 

Právní forma:        společnost s ručením omezeným  

Hlavní předmět podnikání:   výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona 

Společník:         Jihočeský kraj  

Základní kapitál:       200 000 Kč  

 

Společnost Jihočeské JIKORD s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem 

v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18159, dne 18. 1. 2010. 
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2.1. Organizační struktura společnosti 
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2.2. Předmět činnosti společnosti 

Prioritou činnosti společnosti JIKORD s.r.o. (JIKORD) je racionalizace a efektivita vynaložených 

prostředků kraje na dopravní obslužnost, při zajištění standardů kvantity i kvality dopravního 

procesu v rámci závazku veřejné služby. 

Vlastní činnost společnosti je rozdělena do tří okruhů: 

I. Činnosti související s přípravou, schvalováním jízdních řádů a uzavíráním smluvních 

vztahů pro zajištění dopravní obslužnosti kraje, s přípravou a provozem IDS 

Jihočeského kraje. 

II. Činnosti související s finanční kontrolou zajištění a vyúčtování dopravní obslužnosti 

jednotlivými dopravci. 

III. Činnosti spojené s přípravou a zpracováním provozních a koncepčních analýz a návrhů 

změn pro zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje. 
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3. Analýza činnosti společnosti  

Analýza popisuje každodenní činnosti společnosti dle vymezených okruhů ze strany zakladatelské 

organizace – Jihočeského kraje. 

3.1. Okruh činností I. 

První okruh zahrnuje činnosti související s přípravou, schvalováním jízdních řádů a uzavíráním 

smluvních vztahů pro zajištění dopravní obslužnosti kraje a s přípravou a provozem IDS 

Jihočeského kraje.  

3.1.1. Plánování a koordinaci dopravní obslužnosti kraje 

Plánování a koordinace dopravní obslužnosti v sobě zahrnuje klíčové činnosti pro zajištění 

dopravní obslužnosti ve smyslu zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. Pro tuto 

činnost je nezbytná spolupráce s velkým množstvím zainteresovaných subjektů.  

Spolupráce s orgány Jihočeského kraje 

Ve spolupráci s ODSH Jihočeského kraje zpracovává společnost JIKORD požadované podklady  

pro jednání vedení Jihočeského kraje a následně ve své působnosti realizuje rozhodnutí těchto 

orgánů v řešení dopravní obslužnosti Jihočeského kraje. Mezi těmito doklady jsou především 

dodatky závazkových smluv jednotlivých dopravců, vyúčtování veřejných služeb v přepravě 

cestujících, zpracované návrhy na změny rozsahu dopravní obslužnosti. V roce 2021 bylo 

zpracováno a předloženo: 

✓ 49 materiálů do RK  

✓ 9 materiálů do ZK  

✓ 15 materiálů do Dopravního výboru Jihočeského kraje 
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Spolupráce s dalšími kraji a organizátory veřejné dopravy 

V rámci spolupráce probíhají četná konferenční a elektronická jednání s Krajem Vysočina, 

Středočeským krajem zastoupeným koordinátorem Integrované dopravy Středočeského kraje 

(dále IDSK) a Plzeňským krajem zastoupeným Plzeňským organizátorem veřejné dopravy (dále 

POVED) o řešení mezikrajské dopravy. Klíčovou formou spolupráce je členství společnosti JIKORD 

v České asociaci organizátorů veřejné dopravy (dále ČAOVD), která sdružuje organizace, 

zabývající se koordinací veřejné dopravy v České republice. V rámci asociace se JIKORD účastní 

činnosti jednotlivých pracovních skupin a výměny zkušeností při pravidelných setkáváních  

za účasti řady hostů. Mimo České republiky spolupracuje i se sousedními regiony v Bavorsku, 

Dolním a Horním Rakousku. V roce 2021 by uskutečněno: 

✓ 5 připravených mezikrajských smluv či  dodatků  

✓ Pokračující integrace do PID, IDP a VDV 

✓ Příprava na integraci dokladů v Bavorsku a Dolním Rakousku 

Spolupráce se Správou železnic a Ministerstvem dopravy 

Společnost JIKORD permanentně spolupracuje se Správou železnic na hlavních infrastrukturních 

záměrech, aktivně se účastní jednotlivých jednání a zpracovává potřebné podklady  

pro zhotovitele dokumentací. S Ministerstvem dopravy ČR společnost aktivně projednává jízdní 

řády a provoz dálkové železniční dopravy. Mimo to se společnost vyjadřuje k různým požadavkům 

a koncepcím. V roce 2021 došlo k: 

✓ Projednání jízdního řádu pro období 2021/2022 

✓ Účasti na jednání k modernizaci železničního uzlu České Budějovice a aktualizaci studie 

proveditelnosti tratě 190/191 České Budějovice - Plzeň 

✓ Připomínkování zavádění ETCS (evropský vlakový zabezpečovací systém) 
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Spolupráce s obcemi, dalšími organizacemi a veřejností 

V průběhu celého roku probíhají četná jednání s dopravci, se starosty obcí, občany 

a organizacemi Jihočeského kraje. Osobní jednání se starosty obcí a příslušnými organizacemi 

(školami a zaměstnavateli) se především týkají konkrétních připomínek a návrhů k jízdním 

řádům. Dále společně dochází k projednávání změn či zavedení nových zastávek, projednávání 

uzavírek a objízdných tras. Dohodnuté závěry jsou poté projednány s dopravci a vedením 

Jihočeského kraje schváleny k realizaci. Se Správou a údržbou silnic probíhá spolupráce spočívající 

v údržbě označníků VLD. V roce 2021 bylo řešeno: 

✓ 270 požadavků na úpravu veřejné linkové a železniční dopravy 

✓ 34 změn licencí 

✓ Nastavení systému správy údržby označníků 

Spolupráce s akademickou sférou a účast v projektech a konferencích 

Společnost JIKORD dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou technickou a ekonomickou 

v rozvojových záměrech vedoucích ke zkvalitnění veřejné dopravy v jižních Čechách, 

v evropských projektech a na závěrečných pracích studentů. Díky konferencím a evropským 

projektům je v kontaktu s dalšími akademickými a expertními odborníky nejen napříč Českou 

republikou. V roce 2021 se společnost aktivně podílela: 

✓ jako partner zahraničního evropského projektu Interreg CENTRAL EUROPE RegiaMobil 

✓ jako člen pracovní skupiny mezinárodního projektu přeshraniční spolupráce BY-CZ 

✓ jako účastník mezinárodní konference „Veřejná osobní doprava 2021“ v Bratislavě 
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Spolupráce s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu 

V roce 2021 byla zahájena na základě zastupitelstvem Jihočeského kraje schválené Koncepce 

rozvoje cestovního ruchu spolupráce v rámci nově vytvořené pracovní skupiny pro rekreační 

dopravu mezi JCCR, ODSH a společností JIKORD. V roce 2021 bylo zrealizována: 

✓ Spolupráce při přípravě Koncepce rozvoje cestovního ruchu v sekci doprava 

✓ Zahajovací setkání pracovní skupiny 

✓ 25 vytvořených požadavků na rozvoj rekreační dopravy  

3.1.2. Kontrola dopravní obslužnosti kraje 

Kromě přípravy a koordinace veřejné dopravy je další ze systémových aktivit společnosti 

kontrolní činnost. Paralelně je průběžně prováděn monitoring kvality poskytování služeb 

jednotlivými dopravci. Kontrola je zajištěna na dvou úrovních, první úroveň je prostřednictvím 

Centrálního dispečinku, který za pomoci softwarového nástroje sleduje aktuální provoz a hlídá 

dodržování časových a místních relací, operativně řeší nahodilosti v dopravě a zajištuje 

dodržování garantovaných návazností a informuje cestující veřejnost. Druhá úroveň je zajištěna 

prostřednictvím místně a časově příslušných kontrol. Přestože byly místně příslušné kontroly 

omezeny restrikcemi v souvislosti s pandemickou situací, tak v roce 2021 bylo provedeno: 

✓ 283 kontrol  železničních spojů a 32 kontrol spojů VLD 

✓ 51 kontrol označníků VLD 

✓ Propagace webové aplikace dopravanajihu.cz 
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3.1.3. Rozvoj integrovaného dopravního systému 

Společnost JIKORD zajišťuje celoročně provoz integrovaného dopravního systému na stávajícím 

území Českobudějovicka, včetně řádné evidence a rozdělování tržeb mezi zapojené dopravce. 

Koncem roku bylo připravováno rozšíření systému na celý kraj, v němž se bude pokračovat  

i v roce 2022. Společnost se i v tomto roce starala o prodej a rozúčtování celokrajské jízdenky 

JIKORD+, která je prototypem celokrajského integrovaného dokladu. V roce 2021 došlo k: 

✓ 6 372 prodaných jízdenek IDS  

✓ 750 prodaných jízdenek JIKORD+  

✓ Příprava na celokrajský systém IDS 

3.2. Okruh činností II. 

Druhý okruh činností souvisí  s finanční kontrolou zajištění a vyúčtování dopravní obslužnosti 

jednotlivými dopravci. 

3.2.1. Ekonomika dopravní obslužnosti 

Kontrolní ekonomická činnost probíhá systematicky při čtvrtletních vyúčtováních prokazatelné 

ztráty jednotlivých smluvních dopravců. Autobusoví dopravci zasílají svá vyúčtování měsíčně, při 

výskytu chyb jsou dopravcům vyúčtování okamžitě vrácena k opravě. Kontroly prováděné tímto 

způsobem se v minulých letech velmi osvědčily a umožňují především rychlou reakci dopravců  

na případné zjištěné nedostatky. Při čtvrtletních kontrolách předložených podkladů vyúčtování 

prokazatelné ztráty linek a spojů vyplývajících ze smlouvy o závazku veřejné služby je prováděna 

kontrola četnosti spojů, kontrola tržeb, nákladů a kompenzací Ministerstva dopravy ČR. Dále je 

vždy prováděna kontrola závěrečného vyúčtování kalendářního roku, včetně kontrol ročních 

výkazů nákladů a tržeb z přepravní činnosti. 

3.3. Okruh činností III. 

Třetí okruh činností souvisí s přípravou a zpracováním provozních a koncepčních analýz a návrhů 

změn pro zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje. 
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3.3.1. Smluvní zajištění dopravní obslužnosti 

Ve spolupráci s příslušnými orgány bylo realizováno zadávací řízení na veřejnou zakázku  

pro provozovaní veřejné linkové dopravy na desetileté období. Zároveň byla doprava zajišťována 

dle aktuálně platných smluv se železničními i autobusovými dopravci. Doprava bylo koordinována 

tak, aby splňovala požadované provozní a přepravní standardy a efektivně naplňovala ekonomiku 

provozu. V roce 2021 došlo k: 

✓ Úspěšnému dokončení veřejné zakázky s názvem „Veřejná linková doprava na území 

Jihočeského kraje“ na desetileté období 

✓ Podepsání 22 dodatků stávajících autobusových smluv  

✓ Podepsání 13 dodatků stávajících železničních smluv  

3.3.2. Plánování koncepcí a strategií 

Pracovníci společnosti prováděli pomocí fyzických kontrol i za pomoci dat z Centrálního 

dispečinku v rámci dopravních výzkumů šetření a přepravních a zátěžových proudů, využití 

přepravní kapacity dopravních prostředků jednotlivých druhů dopravy (spojů/vlaků) a sledování 

časových a směrových nerovnoměrností . Tyto údaje slouží jako podklad pro efektivní plánování 

a koordinaci veřejné dopravy. Mimo to byl zpracováván koncepční dokument Plán dopravní 

obslužnosti území pro roky 2022 až 2026. V roce 2021 došlo k: 

✓ Vypracování Plánu dopravní obslužnosti území 2022 - 2026 

✓ Připomínkování Plánů dopravní obslužnosti území kraje Vysočina, Jihomoravského  

a Plzeňského kraje 

✓ Pravidelným kontrolám využitelnosti spojů a linek, sčítání cestujících  
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3.4. Důležité pokroky v roce 2021 

Níže jsou blíže rozvedeny nejdůležitější dosažené úspěchy a pokroky v provozní činnosti 

společnosti, které se během roku 2021 udály. 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA VEŘEJNÁ LINKOVÁ DOPRAVA  

OKRUH III. 

TERMÍN do 1. června 2021 

POPIS 
Společnost JIKORD v průběhu roku 2021 dokončila pro Jihočeský kraj realizaci 

veřejné zakázky na zajištění veřejné linkové osobní dopravy na desetileté 

období za 7,4 miliardy korun. Díky tomuto rozsahu se jednalo o doposud 

největší veřejnou zakázku realizovanou Jihočeským krajem. Veřejnou zakázku 

se podařilo vysoutěžit hned na poprvé. Pří její realizaci byla  zpracována 

zadávací dokumentace čítající více jak 2,2 tisíce stran. Během zadávacího řízení 

bylo zpracováno 28 vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace ve 

kterých bylo odpovězeno 150 dotazů, dále bylo úspěšně vyřešeno 16 námitek 

a 10 podnětů. Zpracování zadávací dokumentace, vysoutěžení dodavatelů  

a dokončení zakázky v aktu podpisy smluv  se realizovalo během pouhých 

28 měsíců. Do výběrového řízení, které bylo rozděleno na sedm oblastí, přišlo 

celkem 32 nabídek od 8 uchazečů. Podpis smluv s vítěznými dodavateli proběhl 

1. června 2021. Jihočeský kraj jako první kraj v republice vysoutěžil v zakázce  

o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou pro 

období 2022 až 2032 nejen nabídkovou cenu za kilometr, ale zároveň také 

nejlepší dopravní řešení na základě jednotných požadavků a podmínek 

stanovených v zadávací dokumentaci. Každý účastník tak předložil v nabídce 

své vlastní nejlepší dopravní řešení, které se projevilo v hodnocení formou 

nabídkové ceny. 
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PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ 2022-2026  

OKRUH III. 

TERMÍN  Leden - prosinec 2021 

POPIS 
V průběhu roku 2021 byl v souladu s ustanovením § 5 zák. č. 194/2010 Sb., 

o veřejných službách v přepravě cestujících vypracován Plán dopravní 

obslužnosti území Jihočeského kraje 2022 – 2026. Mimo zákonem definovaných 

cílů jsou v PDOÚ specifikovány i podmínky pro vytváření hospodárné, efektivní 

a účelné dopravní obslužnosti.  

Předmětem PDOÚ v Jihočeském kraji je zejména: 

• stanovení vývoje nabídky dopravní obslužnosti v následujících letech 

včetně dlouhodobějších vizí na základě prognózy poptávky, 

• stanovení podoby nové dopravní koncepce, integrace dopravního 

systému kraje,  

• určení investičních priorit do železniční a silniční infrastruktury pro 

veřejnou dopravu a do infrastruktury pro cestující – budování 

přestupních terminálů, parkovišť P+R, B+R a místa K+R,  

• spolupráce / provázání regionální veřejné dopravy se systémem vlaků 

celostátní dopravy objednatele MD ČR, 

• spolupráce se sousedními kraji a návrh nových krajských i mezikrajských 

dopravních produktů,  

• spolupráce se zahraničními objednateli veřejné dopravy a rozvoj 

nabídky mezistátní dopravy ve vztahu k Dolnímu Bavorsku, Hornímu 

Rakousku a Dolnímu Rakousku, rozvoj regionálních přeshraničních 

autobusových linek. 
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ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU SEZONNÍCH JIHOČESKÝCH LINEK  

OKRUH I./III. 

TERMÍN  Zimní a letní sezona 2021 

POPIS V roce 2021 se povedlo doposud největší rozšíření systému jihočeských linek, 

který nabízí vedle funkce základního zajištěné víkendové dopravní obslužnosti 

pro obyvatele Jihočeského kraje i potenciál v oblasti turistické dopravy. Co se 

týče zimního systému z sezoně 2020/2021 vyrazilo na své trasy 5 linek 

umožňujících přepravu zimního vybavení.  Novinkou letošního roku bylo linka 

Jindřichův Hradec – Třeboň – Trhové Sviny – Lipno nad Vltavou, která spojila 

poslední nezapojené regionální centrum se zimní destinací. Linka byla 

financována prostřednictvím projektu RegiaMobil (Interreg CE). Ačkoliv její 

provoz byl ovlivněn restrikcemi spojenými s epidemií COVID, prvotní statistiky 

potvrdily zájem cestujících v této relaci. Letní systém představoval 

15 autobusových linek umožňujících přepravu jízdních kol. Systém se skládal, 

jak původního systému cyklotras (7 linek),  klasických víkendových linek  

na které byly po dohodě s dopravci přidány vleky (4 linky) a z dalších 4 nových 

linek, které byly financovány v rámci projektu RegiaMobil. Účelem nových linek 

bylo stejně jako v zimě zajistit víkendovou obslužnost v místech, kde v časových 

a místních relacích chyběla a zároveň zajistit turistický potenciál linek. Nové 

linky vznikly v oblastí České Kanady a Toulavy  a propojily Jindřichův Hradec – 

Tábor a Tábor s Blatenskem. Poslední linka vytvořila propojení Jindřichova 

Hradce, a Třeboňska s Lipenskem po rozšířené trase zimní linky. Z výsledků 

vyplynul poměrně vysoký zájem o spojení mezi Jindřichovým Hradec a Táborem 

(zejména pak o zajištění dostupnosti veřejnou dopravy zámku Červené Lhoty) 

a mezi Jindřichovým Hradce – Třeboní a Lipenskem. Takto vyzkoušené 

a navržené systémy představují zhruba 80 - 90 procent ideálního stavu 

a přibližují se vzorovým modelům, které lze nalézt např. v sousedním 

Plzeňském kraji či Dolním Rakousku. 
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PARTNERSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH PROJEKTECH  

OKRUH I. 

TERMÍN  leden - prosinec 2021 

POPIS V průběhu roku se společnosti JIKORD podílela na realizaci dvou evropských 

projektů. První z nich byl projekt RegiaMobil z programu Interreg CENTRAL 

EUROPE. Cílem projektu je využít poznatky z dříve realizovaných projektů 

a využít příklady dobré praxe na svém území. Hlavní aktivitou společnosti byla 

realizace pilotního projektu několika nových autobusových linek s turistickým 

potenciálem, který byl popsán v rozšíření systému Jihočeských linek. Vedle toho 

se se společnost podílí na aktualizaci RUMOBIL strategy, která představuje 

souhrn příkladů dobré praxe v efektivním řízení a realizaci veřejné dopravy ve 

venkovských oblastech aplikovatelná v geografických a ekonomických 

podmínkách střední Evropy. Důležitým přínosem účasti je navázání 

mezinárodní spolupráce a získání cenných poznatků a zkušeností. Druhým 

projektem, kde JIKORD působí jako člen pracovní skupiny je projekt „Veřejná 

osobní regionální doprava v pohraničí Dolního Bavorska – Jihočeského kraje – 

Plzeňského kraje". Cílem tohoto projektu je dále rozvíjet přeshraniční 

a příhraniční veřejnou dopravu v česko-bavorském pohraničí prostřednictvím 

posílení veřejné dopravy na místě, ale také v digitálním prostředí, aby se stala 

přitažlivější a konkurenceschopnější a aby ji na obou stranách hranice 

využívalo více cestujících. Posledním projektem, který je fázi udržitelnosti je 

Centrální dispečink IDS pro oblast Českobudějovicka. Více o rozvoji Centrálního 

dispečinku je uvedeno v na konci této kapitoly. Z projektového hlediska se 

jedná o údržbu majetku pořízeného z dotace a řádné odevzdání žádostí 

o změnu a zpráv o udržitelnosti. 
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CENTRÁLNÍ DISPEČINK  

OKRUH I. 

TERMÍN  leden - prosinec 2021 

POPIS V roce 2021 nad každodenní kontrolní činnost centrálního dispečinku probíhala 

setkání se zástupci dopravců, na kterých se mimo jiné vyhodnocovaly analytické 

výstupy z dispečinku (reporty o neodjetých spojích, neobsloužených zastávkách, 

předjetí a nedodržených návazností), byly domluveny další postupy a řešení 

a zlepšení komunikace řidičů přímo s dispečinkem pomocí zpráv přes odbavovací 

zařízení v případě nejasností ohledně čekací doby, mimořádností v dopravě atd.  

Ve vlakové dopravě došlo k zapojení dalšího dopravce operujícího na území 

Jihočeského Kraje a proběhlo jednání o rozšíření poskytování JŘ u osobních 

a spěšných vlaků na území celého Jihočeského Kraje. V autobusové dopravě došlo  

k dohodě s dopravním podnikem města České Budějovice ohledně poskytování 

polohy vozidel a budoucímu zobrazení vozidel MHD ve webové aplikaci 

www.dopravanajihu.cz, kdy v průběhu léta 2021 proběhla montáž příslušného 

vybavení do vozů a na podzim 2021 začalo na testovacím serveru zkušební zasílání 

dat a odladění případných nedostatků.  Webová aplikace www.dopravanajihu.cz se 

dočkala grafických úprav v podobě přidání loga společnosti a záložky se základními 

informacemi o aplikaci, legendy, dále přidáno telefonní číslo a e-mail   na dispečink 

kam mohou cestující obrátit s případnými dotazy, a odkazy na webové stránky 

JIKORD. Na podporu této aplikace se pokračovalo v označování označníků 

autobusových zastávek a vlakových stanic samolepkami s QR kódem, pomocí 

kterého lze načíst naší aplikaci. V polovině roku začal s projekt na propojení okolních 

dispečinků (Středočeský Kraj, Kraj Vysočina, Plzeňský kraj) díky tomuto propojení 

získáme možnost sledovat mezikrajské linky už od výjezdu ze své první stanice, která 

leží mimo území našeho kraje. K realizaci postupného propojování informací 

z jednotlivých dispečinků by mělo dojít v průběhu následujícího roku. 
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MEZIKRAJSKÁ INTEGRACE 

OKRUH I. 

TERMÍN  leden - prosinec 2021 

POPIS JIKORD s okolními kraji i v roce 2021 plně rozvíjel společnost integraci za účelem 

zvýšení komfortu mezikrajské veřejné dopravy pro cestující. Společně s organizátory 

IDSK (Středočeský kraj) ve spolupráci ROPID (hl. město Praha) vytváří a rozvíjí 

společný integrovaný systém mezi Jčk a Sčk.  Dne 13. června 2021 byla spuštěna 

integrace Dobříšska a Sedlčanska. Jejímu spuštění byla veřejná doprava 

přeorganizována tak, že některé linky byly zrušeny, některé zavedeny, a některých 

byl upraven provoz nebo číselné označení. V některých případech došlo 

ke zkvalitnění na páteřních linkách, na které navazují linky regionálního významu 

plnící funkci dopravní obslužnosti. Obdobě tomu bylo i u integrace Voticka. Další 

dopravní „mikroregiony“ jsou předmětem současného řešení.  V průběhu roku 2021 

proběhlo několik jednání pracovníků společnosti JIKORD s ODSH Kraje Vysočina 

o koncepci začlenění linek do VDV. Dopravci Jihočeského kraje, kteří budou jezdit  

od 12.6.2022 mezikrajské linky s Vysočinou, budou uznávat po území Kraje Vysočina 

tarif VDV. Do budoucna je počítáno s vymezením přesahů tarifu VDV do území 

Jihočeského kraje a připravovaného tarifu IDS Jihočeského kraje do území kraje 

Vysočina. Od 12.12.2021 došlo k převodu linky 350860 Pacov – Černovice – Tučapy 

– Soběslav – České Budějovice pod Jihočeský kraj na linku 320275 České Budějovice 

– Soběslav – Černovice – Pacov. Linka je po území Kraje Vysočina provozována 

v tarifu VDV. Obdobná jednání probíhají i ve spolupráci s organizací POVED 

(Plzeňský kraj).  

 JIKORD ve spolupráci se sousedními organizátory veřejné dopravy pak také řeší 

dopravní a tarifní přesahy území jednotlivých krajů, četnost spojení a návaznosti 

s cílem zajistit základní dopravní obslužnost. 
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Zdroj: IDSK  
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PŘÍPRAVA NA CELOKRAJSKÝ IDS  

OKRUH I. 

TERMÍN  leden - prosinec 2021 

POPIS Ve druhé polovině roku 2021 JIKORD začal s aktivní přípravou celokrajského 

IDS. Celokrajské IDS by navázalo na ostatní krajské již spuštěné IDS. Příprava 

návrhu celokrajského IDS spočívala v kompletním geografickém rozdělení kraje 

na jednotlivé zóny. Tyto zóny jsou rozděleny administrativně podle okresů a pro 

lepší orientaci mají i systémové číslování. Zpracovaný návrh s harmonogramem 

spuštění IDS v Jihočeském kraji bude konzultován s vedením kraje, představen 

k diskuzi samosprávám a občanům 
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4. Přehled o poskytnuté provozní a investiční dotaci  

Společnosti JIKORD s.r.o.je každoročně poskytována prostřednictvím Jihočeského kraje provozní 

a investiční dotace. V roce 2021 hospodařila společnost se schváleným rozpočtem ve výši 

15 846 620 Kč na provoz organizace a 230 000 Kč na potřebné investice. Podrobný rozpočet 

a jeho skutečné čerpání je uvedeno v Tabulce 1. 

Tabulka 1 Kalkulace a čerpání 2021 

Ř
ád

ek
 Ukazatel Rozpočet na 

rok 2021 
Skutečné čerpání za 

rok 2021 
% čerpání 

JIKORD 

A Osobní náklady  11 139 620,00 Kč 10 262 145,60 Kč 92,12 % 

B Cestovné  120 000,00 Kč 91 550,85 Kč 76,29 % 

C Materiálové náklady  944 000,00 Kč 430 035,06 Kč 45,55 % 

D Energie 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 % 

E Služby a ostatní provozní náklady  3 590 000,00 Kč 2 573 247,95 Kč 71,68 % 

F Finanční náklady  53 000,00 Kč 26 041,80 Kč 49,13 % 

G PROVOZNÍ NÁKLADY (a+b+c+d+e+f) 15 846 620,00 Kč 13 383 021,26 Kč 84,45 % 

H INVESTICE 230 000,00 Kč 121 000,00 Kč 52,61 % 

I NÁKLADY (g+h) 16 076 620,00 Kč 13 504 021,26 Kč 83,99 % 

J VÝNOSY 150 200,00 Kč 224 259,04 Kč 149,31 % 

K ZTRÁTA Z ČINNOSTÍ VE VEŘ. ZÁJMU (i-j) 15 926 420,00 Kč 13 279 762,22 Kč 83,38 % 

L PŘÍSPĚVEK JčK NA ČINNOSTI VE VEŘ. ZÁJMU 15 926 420,00 Kč 13 279 762,22 Kč 83,38 % 

 

Hodnoty uvedené v tabulce ukazují na úsporné hospodaření společnosti JIKORD v roce 2021. 

Položka osobních nákladů byla vyčerpána na 92,12 %, obdobné je to s dalšími nákladovými 

ukazateli. Celkové provozní náklady vyčerpala společnost ze 84,45 % a to i navzdory rozsáhlé 

obnově zastaralé výpočetní techniky. Překročení výnosů je ovlivněno navýšenou fakturací 

jízdenek JIKORD + jednotlivým prodejcům.  

V rámci plánu investic byl pořízen Software – Dispečink IDS komptabilita s ostatními kraji. Tím byl 

naplněn předpokládaný plán investic na 52,61 %. 

Na základě hospodaření společnosti v roce 2021 lze konstatovat, že společnost JIKORD s.r.o. 

vrátí Jihočeskému kraji příspěvek ve výši 2 537 657,78 Kč. 


