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1 Úvod
Společnost s ručením omezeným JIKORD – Jihočeský koordinátor veřejné dopravy
v Jihočeském kraji, zahájila činnost 1. března 2010. Hlavní náplní práce společnosti je
zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje při důsledném dodržování hlavních zásad
koordinace veřejné dopravy. Právní aplikace těchto zásad vede k vytvoření jednotné
dopravní soustavy kraje, při optimálním vynaložení rozpočtových finančních prostředků kraje
a státu. Výsledky ročního působení společnosti za rok 2015 jsou uvedeny v předložené
výroční zprávě.

V Českých Budějovicích
únor 2016

Ing. Jiří Borovka, Ph.D., MBA
jednatel společnosti
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2 Základní informace
Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 590/2009/ZK-11 ze dne 15. 12. 2009
rozhodlo o založení společnosti s ručením omezeným JIKORD - Jihočeský koordinátor
dopravy (dále též společnost), schválilo zakladatelskou listinu, základní kapitál ve výši
200 000 Kč a orgány společnosti.

Společnost zahájila svoji činnost dne 1. 3. 2010. Důvodem založení společnosti bylo oddělení
výkonu samostatné působnosti v oblasti zajištění dopravní obslužnosti kraje od výkonu
státní správy v přenesené působnosti, kterou nadále vykonává Odbor dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu (dále jen ODSH KÚ). Cílem opatření bylo zvýšení ekonomické
efektivnosti vynaložených veřejných finančních prostředků na dopravní obslužnost
(dále jen DO) regionu, zejména optimalizací dopravních výkonů, prohloubením kontroly
činnosti dopravců v provozní, přepravní i ekonomické oblasti v rámci objednaného rozsahu
dopravních výkonů.

Společnost v rámci optimalizace DO upravuje rozsah a časové polohy dopravních výkonů dle
přepravních toků. S plněním tohoto úkolu souvisí kontrola využití poskytované přepravní
kapacity dopravních prostředků jednotlivých dopravců dle platných jízdních řádů. Zkušenosti
ukázaly, že některé osobní vlaky Českých drah a. s. (dále jen ČD), Jindřichohradeckých
místních drah a. s. (dále jen JHMD) i autobusy veřejné linkové dopravy silničních dopravců
(dále jen VLAD) jsou provozovány s nízko využívanou přepravní kapacitou. Je to důsledek
slabých zátěžových proudů cestujících. Řešením tohoto problému je úprava časových poloh
spojů v jízdních řádech, nasazení dopravních jednotek s nižší přepravní kapacitou
(a nižšími trakčními náklady), náhrada vlaků a převedení frekvence cestujících na levnější
autobusovou dopravu, zavádění malokapacitních autobusů a autobusů na objednání
s nižšími náklady na 1 ujkm.

Za rok 2015 zaměstnanci společnosti provedli celkem 50 výjezdních kontrol, z nichž pořídili
332

protokolů.
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a 230 u drážní dopravy. U drážní dopravy byly kontroly zaměřeny na využití vlaků
a dodržování ukazatelů kvality přepravy. U veřejné linkové autobusové dopravy se kontroly
týkají převážně zjištění stavu označníků, vývěsných jízdních řádů, označení autobusů
a dodržování JŘ. Při kontrolách byly zjištěny různé nedostatky, na které byli smluvní dopravci
upozorněni a nasměrováni k jejich co nejrychlejší nápravě, popř. byla uplatněna smluvní
sankce. V průběhu roku 2015 až do současnosti probíhaly a probíhají přípravy na zavedení
dopravního systému IDS v oblasti Českobudějovicka. Od 1. července 2015 je v provozu
Jihočeská krajská jízdenka s obchodním názvem JIKORD plus. Nedostatek personálního
obsazení společnosti (viz kapitola 2.2 I.), se kterým se JIKORD potýkal, zapříčinil velké časové
zatížení na dosavadní zaměstnance. Došlo k upřednostnění prací zabývajících se
integrovaným dopravním systémem a naplněním Smlouvy o spolupráci při zavedení
a používání jízdenky JIKORD plus platné od 1. 7. 2015 (více v podkapitole Jihočeská krajská
jízdenka JIKORD plus) na úkor kontrolní činnosti, která v roce 2015 poklesla ve srovnání
s rokem 2014. S tímto souvisí i počet a výše udělených smluvních sankcí.
2.1 Cíle společnosti
Cíle a koncepce činnosti společnosti jsou dány Podnikatelským plánem 2010 schváleným
první Valnou hromadou společnosti dne 16. 2. 2010, usnesením č. 100/2010/RK-35,
Dopravním plánem 2011, schváleným Radou kraje dne 5. 4. 2011, usnesením
č. 277/2011/RK-63, Plánem dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje na léta
2012 - 2016, schváleným Radou kraje dne 6. 12. 2011, usnesením č. 1067/2011/RK-80 a jeho
následnou aktualizací schválenou Radou Jihočeského kraje dne 19. 12. 2013,
usnesením č. 1300/2013/RK-30.

Rada

kraje

schválila

dne

05.

11.

2015,

usnesením č. 1117/2015/RK-74 zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu
na dodavatele metodiky měsíčního rozúčtování tržeb z přestupních jízdních dokladů mezi
dopravce zapojené v IDS Jihočeského kraje, 2. Zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce
malého rozsahu na dodavatele softwaru a následné realizace měsíčního rozúčtování tržeb
z přestupních jízdních dokladů mezi dopravce zapojené v IDS Jihočeského kraje.
Hlavním cílem společnosti je zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje v souladu
s legislativou EU, ČR a příslušnými opatřeními kraje vyplývajícími z programových materiálů
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a usnesení samosprávy při splnění kvalitativních standardů jednotlivých dopravních oborů
a druhů dopravy smluvními dopravci (poskytovateli dopravních služeb), při optimálním
vynaložení dopravních výkonů a veřejných rozpočtových prostředků. Výhledovým cílem je
realizace a řízení provozu integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje na základě
rozhodnutí samosprávy kraje.

Osobní doprava v závazku veřejné služby (dále jen ZVS), tj. linková autobusová doprava
a drážní doprava (železnice, trolejbusy mimo územní obvod Statutárního města
České Budějovice) spadá do kompetence kraje. Na těchto linkách/spojích a vlacích nesmí
smluvní dopravci v jízdních řádech provádět žádné změny bez souhlasu objednatele – kraje
(potažmo společnosti JIKORD s. r. o.)
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2.2 Koncepce činnosti společnosti
Hlavní směry činnosti společnosti pro rok 2015, ze kterých vyplývaly jednotlivé úkoly, byly
rozděleny do sektoru organizačního a sektoru hlavní činnosti.
I.

Organizační sektor (I. oblast)

V organizační oblasti se uskutečnilo:
 řešení personálních otázek
–

přijetí RNDr. Jiřího Čekala, Ph.D., od 01. 07. 2015 na pracovní pozici Dopravní
specialista, byla čerpána 6 měsíční dotace z ÚP na základě Dohody o vyhrazení
společensky

účelného

pracovního

místa

a

poskytnutí

příspěvku,

spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu
č. CBA-SF-606/2015 v celkové měsíční částce 15 000,-- Kč, tj. 90 000,--Kč,
–

ke dni 31. 07. 2015 došlo k rozvázání pracovního poměru dohodou
s Ing. Jiřím Čejkou, Ph.D., který působil na pracovní pozici Odborný referent
pro železniční dopravu,

–

přijetí studenta Pavla Beránka na odbornou praxi na základě Rámcové dohody
o spolupráci VŠTE a JIKORDem. Termín nástupu 29. 9. 2015 po dobu 13 týdnů,

–

přijetí Bc. Ivana Seiferta, od 01. 10. 2015 na pracovní pozici Odborný referent
pro železniční dopravu, se kterým byl ke dni 31. 12. 2015 rozvázán pracovní
poměr dohodou,

–

spolupráce

s

Mgr.

Petrou

Zimmelovou,

Ph.D,

zaměstnankyní

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na dohodu o provedení práce.
Dohoda o provedení práce zahrnovala provedení školení pro dopravce v rámci
Krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
a „Zpracování zásad přístupu k handicapovaným osobám ze strany provozních
zaměstnanců u dopravců“. Termín spolupráce květen až říjen 2015.


smluvní zajištění účetních, personálních a právních služeb formou outsourcingu,



úprava webových stránek společnosti,



pravidelná kontrola společného dokumentu společnosti a ODSH KÚ vymezujícího
právní prostředí, obsahovou náplň práce s dělbou činností mezi tyto útvary,
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prohlubování vzájemné spolupráce mezi Vysokou školou technickou a ekonomickou
v Českých Budějovicích činností společného pracoviště, poskytováním součinnosti při
zadávaní a zpracování akademických prací.

Vnitřní činnosti společnosti je věnována třetí část Výroční zprávy (kapitole 3).
II.

Hlavní činnost - operativní, výhledová a kontrolní (II. oblast)

Prioritou činnosti společnosti je racionalizace vynaložených prostředků kraje na
dopravní obslužnost, při zajištění standardů kvantity i kvality přemísťovacích procesů. Tímto
procesem rozumíme nejenom vlastní přepravu (jízda dopravním prostředkem), ale i okrajové
prvky (čekání v místě nástupu, ukončení přepravy v cílovém místě). Plán kontrolní činnosti
smluvních dopravců stanoví minimální počet kontrol v oblasti provozní, přepravní
a ekonomické.
Důležitou součástí hlavní činnosti je spolupráce se samosprávou Jihočeského kraje,
Odborem dopravy a silničního hospodářství KÚ a obcemi při zajišťování drážní i linkové
veřejné dopravy v rozsahu stanoveném rozpočtem Jihočeského kraje. Při projednávání
konkrétních linek a spojů veřejné dopravy a jejich návazností jsou využívány osobní
i písemné kontakty a rovněž internetové stránky společnosti www.jikord.cz.
JIKORD pravidelně připravuje materiály do porady vedení Jihočeského kraje pro klíčové
otázky resortu. Přijatá usnesení vedení JčK koncepčně usměrňují činnost společnosti.
Při organizaci veřejné dopravy JIKORD spolupracuje jak se sousedními regiony (Plzeňský kraj,
Středočeský kraj, Kraj Vysočina, Dolní Bavorsko, Horní Rakousko, Dolní Rakousko),
s Ministerstvem dopravy ČR, tak i s vysokými a středními školami, zejména s Vysokou školou
technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích, s níž sdílí společné pracoviště.
Významné pro rozvoj společnosti je řádné členství v České asociaci organizátorů veřejné
dopravy od roku 2012, tak i účast v jejích odborných pracovních skupinách. Například
prostřednictvím pracovní skupiny pro legislativu a ekonomiku JIKORD připomínkuje
připravované zákony a vyhlášky MD ČR v dopravě a dopravní obslužnosti. Značnou měrou se
společnost v minulém roce podílela na zpracování metodiky pro stanovení maximální ceny
za použití autobusových nádraží, která byla přijata Asociací krajů ČR jako metodická
pomůcka s účinností od roku 2016. Společnost se aktivně zúčastnila v roce 2015 22. členské
info@jikord.cz
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schůze ve dnech 16. – 17. 4. 2015 v Bratislavě. Na jednání byl prezentován aktuální vývoj
v oblasti legislativy a přípravy nových právních předpisů ze strany Ministerstva dopravy ČR.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR informovalo o dopravních
aktualitách na Slovensku. Zástupce Českých drah prezentoval vývoj v oblasti spolupráce ČD
s koordinátory. Diskutovalo se rovněž o připomínkách ČAOVD k Bílé knize veřejné dopravy.
23. členská schůze ve dnech 3. - 4. 11. 2015 v Sokolově byla zaměřena zejména na
problematiku železniční dopravy – její organizaci a financování po roce 2019, kdy skončí
platnost současného Memoranda o financování regionální železniční dopravy, včetně
některých krajských smluv na dopravní obslužnost s dopravcem ČD a.s. Současný stav
přípravy nového Memoranda prezentovalo MD ČR.
Ing. Jiří Borovka, Ph.D., MBA a Ing. Ivan Študlar jsou členy rady odboru dopravy Jihočeské
hospodářské komory, která pracuje v pravidelných termínech.
Společnost je partnerem projektu Šťastná hvězda. V roce 2015 proběhl již 3. ročník
dobročinné akce a celkový výtěžek z této akce činil 50.000,- Kč. Dne 08. 02. 2016 proběhlo
předávání

sponzorského

daru

za

účasti

náměstka

hejtmana

pro

dopravu

Mgr. Antonína Kráka, představenstva společnosti ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
Ing. Vladimíra Homoly a Andrease Bittermanna. Výtěžek z této akce byl určen pro
hendikepovaného Matouše Grilla, kterému částka pomůže získat asistenčního psa. Projekt se
uskutečnil ve spolupráci s Jihočeským organizátorem dopravy společností JIKORD s. r. o.
a pod záštitou radního Jihočeského kraje Mgr. Antonína Kráka.

Ve dnech 17. – 19. dubna 2015 byla společnost JIKORD aktivním účastníkem výstavy
„SVĚT V POHYBU 2015“. Společnost zde prezentovala nejen svoji základní činnost, ale také
ostatní aktivity:
1. poskytla informace o zajištění dopravní obslužnosti v rámci Jihočeského kraje
prostřednictvím Jihočeského koordinátora dopravy (JIKORD s. r. o.),
2. poskytla základní informace o dopravních spojeních, které zajišťují smluvní dopravci,
3. prezentovala mezinárodní projekt CÍL EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE RAKOUSKO –
ČESKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013. Projekt č. M00207 DOSAŽITELNOST SPOJUJE,
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4. informovala o aktuální spolupráci s Vysokou školou technickou a ekonomickou se
sídlem v Českých Budějovicích.

Hlavní činnosti společnosti je věnována samostatná čtvrtá část Výroční zprávy (kapitola 4).
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3 Vnitřní činnost společnosti (organizační sektor) – I. oblast
Hospodaření společnosti probíhá ve dvou sektorech (okruzích):
I. sektor (okruh) je zaměřen na vnitřní činnost společnosti,
II. sektor (okruh) je zaměřen na hlavní činnost tj. dopravní obslužnost Jihočeského kraje
a související opatření.

Hospodaření v I. sektoru – vnitřní činnost společnosti probíhá dle schváleného rozpočtového
rámce.

řádek

3.1 Hospodaření společnosti za rok 2015

Ukazatel

a

Osobní náklady (ř.012)

b

Rozpočet na rok 2015

Skutečné čerpání za rok
2015

% čerpání

4 958 000,00 Kč

4 632 135,00 Kč

93,43

Cestovné (součást ř.010)

122 000,00 Kč

30 807,00 Kč

25,25

c

Materiálové náklady (ř.009)

400 000,00 Kč

346 319,82 Kč

86,58

d

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00

e

Energie
Služby a ostatní provozní náklady
(ř.027+010) s odpočtem řádku b Cestovné

861 300,00 Kč

855 916,11 Kč

99,37

f

Finanční náklady (ř.017+045+049)

34 000,00 Kč

42 312,10 Kč

124,45

g

PROVOZNÍ NÁKLADY (a+b+c+d+e+f)

6 375 300,00 Kč

5 907 490,03 Kč

92,66

h

INVESTICE

200 000,00 Kč

193 600,00 Kč

96,80

i

NÁKLADY (g+h)

6 575 300,00 Kč

6 101 090,03 Kč

92,79

j

VÝNOSY

40 400,00 Kč

127 787,34 Kč

316,30

k

ZTRÁTA Z ČINNOSTÍ VE VEŘ. ZÁJMU (i-j)
PŘÍSPĚVEK JčK NA ČINNOSTI VE VEŘ.
ZÁJMU

6 534 900,00 Kč

5 973 302,69 Kč

91,41

6 550 000,00 Kč

6 543 600,00 Kč

99,90

l

Tab. 1: Kalkulace a čerpání 2015

Vysvětlivky k tabulce: Údaje v závorce ve sloupci Ukazatel odkazují na čísla řádků ve
Výkazu zisků a ztrát, Přiznání k dani z příjmů právnických osob. Finanční náklady v řádku „f“
byly navýšeny o položku za placení daně z příjmu právnických osob z důvodu vyšších výnosů
v řádku „j“.

info@jikord.cz

10

JIKORD s.r.o.
Okružní 517/10
370 01 České Budějovice
Jihočeský koordinátor dopravy

Hodnoty, uvedené v tabulce ukazují na velmi dobré hospodaření společnosti JIKORD s. r. o.
v roce 2015. Položka osobních nákladů byla vyčerpána z 93,43 %, obdobné je to s dalšími
nákladovými ukazateli. Celkové provozní náklady vyčerpala společnost z 92,66 %.
V rámci plánu investic byla pořízena plánovaná licence software SPADO (analytický
vyhodnocovací SW pro autobusovou dopravu). Tím byl naplněn předpokládaný plán investic
na 96,80 %.
Detailnější přehled předběžné kalkulace nákladů společnosti a její skutečné čerpání za
rok 2015 je uveden v příloze č. 1 Skutečné čerpání ztráty z činností ve veřejném zájmu 2015.
Na základě hospodaření společnosti v roce 2015 lze konstatovat, že společnost JIKORD
s. r. o. dosáhla úspory 442 509,97 Kč oproti plánovanému rozpočtu.

řádek

3.2 Rozpočet společnosti v roce 2016 v porovnání s rokem 2015
Ukazatel

a

Osobní náklady

b

Rozpočet na rok
2015

Skutečné čerpání
za rok 2015

Rozpočet na rok
2016

Rozdíl rozpočtu
2015 - 2016

4 958 000,00 Kč

4 632 135,00 Kč

5 458 000,00 Kč

- 500 000,00 Kč

Cestovné

122 000,00 Kč

30 807,00 Kč

100 000,00 Kč

22 000 Kč

c

Materiálové náklady

400 000,00 Kč

346 319,82 Kč

350 000,00 Kč

50 000,00 Kč

d

Energie

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

e

Služby a ostatní
provozní náklady

861 300,00 Kč

855 916,11 Kč

1 700 800,00 Kč

- 839 500,00 Kč

f

Finanční náklady

34 000,00 Kč

42 312,10 Kč

50 000 Kč

- 16 000,00 Kč

g

PROVOZNÍ NÁKLADY
(a+b+c+d+e+f)

6 375 300,00 Kč

5 907 490,03 Kč

7 658 800,00 Kč

- 1 283 500,00 Kč

h

INVESTICE

200 000,00 Kč

193 600,00 Kč

200 000,00 Kč

0,00 Kč

i

NÁKLADY (g+h)

6 575 300,00 Kč

6 101 090,03 Kč

7 858 800,00 Kč

-1 283 500,00 Kč

j

VÝNOSY

40 400,00 Kč

127 787,34 Kč

60 400,00 Kč

-20 000,00 Kč

k

ZTRÁTA Z ČINNOSTÍ
VE VEŘ. ZÁJMU (i-j)

6 534 900,00 Kč

5 973 302,69 Kč

7 798 400,00 Kč

- 1 263 500,00 Kč

7 800 000,00 Kč

-1 250 000,00 Kč

PŘÍSPĚVEK JčK NA
ČINNOSTI VE VEŘ.
l
ZÁJMU
6 550 000,00 Kč
6 543 600,00 Kč
Tab. 2: Srovnání rozpočtů společnosti v roce 2015 a 2016

Pro plánování rozpočtu na rok 2016 jsme vycházeli ze zkušeností vývoje nákladů a výnosů od
vzniku společnosti v roce 2010. Podrobný přehled rozpočtu společnosti na rok 2016 je
uveden v příloze č. 2 Rozpočet 2016.
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3.3 Dozorčí rada

Dozorčí rada se v roce 2015 konala v plánovaných termínech. Pracovala vždy jako
usnášeníschopná, kdy přijímala usnesení k předloženým programovým bodům, kde
především kontrolovala činnost společnosti a rozhodovala v zásadních otázkách. Lze zmínit
jednání Dozorčí rady společnosti č. 17 konané dne 26. 03. 2015, jenž se mj. zabývalo
schválením Výroční zprávy o činnosti společnosti za rok 2014 a Výsledkem hospodaření
společnosti za rok 2014. Jednání Dozorčí rady č. 18 se konalo dne 10. 11. 2015 a mělo na
programu mj. i osnovu Dopravního plánu 2017 – 2021, přípravu IDS Českobudějovicka
a schválení návrhu provozního rozpočtu společnosti JIKORD s. r. o. na rok 2016.
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4 Hlavní činnost společnosti (operativní, výhledová a kontrolní)
– II. oblast
Ve střednědobém horizontu se hlavní činnost společnosti řídí Plánem dopravní obslužnosti
území Jihočeského kraje na léta 2012 – 2016, který byl vypracován dle zákona o veřejných
službách v přepravě cestujících č. 194/2010 Sb. a jeho následnou aktualizací, která byla
předložena společností JIKORD a schválena Radou Jihočeského kraje dne 19. 12. 2013
usnesením č. 1300/2013/RK-30. Rámcově jsou úkoly společnosti pro volební období
2012 - 2016 stanoveny Koaliční smlouvou uzavřenou dne 8. 11. 2012, části doprava
a dopravní obslužnost. Jednotlivé úkoly hlavní činnosti společnosti jsou podrobněji
specifikovány v Příloze č. 1 Smlouvy o poskytnutí provozní a investiční dotace kraje, která
stanoví úkoly závazku veřejné služby společnosti JIKORD s. r. o. v operativní, výhledové
a kontrolní oblasti. Operativní úkoly společnosti rovněž stanoví rada kraje (současně Valná
hromada společnosti), dozorčí rada společnosti a porada vedení Jihočeského kraje
prostřednictvím radního pro dopravu.
4.1 Koordinace a racionalizace dopravní obslužnosti
V průběhu celého roku 2015 probíhala, obdobně jako v předcházejících létech, četná jednání
s dopravci, se starosty obcí, občany a organizacemi Jihočeského kraje. Osobní jednání se
starosty obcí a příslušnými organizacemi (školami, zaměstnavateli) se týkala konkrétních
připomínek a návrhů k jízdním řádům, projednávání změn či zavedení nových zastávek,
projednávání uzavírek a objízdných tras. Pracovníci společnosti vyjížděli k plánovaným
jednáním, řada z nich se uskutečnila přímo v sídle společnosti nebo u jednotlivých dopravců.
Příprava objednávky dopravní obslužnosti Jihočeského kraje v závazku veřejné služby pro
období JŘ 2015/2016 byla realizována dle časového harmonogramu dohodnutého mezi
společností JIKORD a smluvními dopravci. Porada vedení Jihočeského kraje vzala dne
23. 2. 2015 tento harmonogram na vědomí a uložila jeho zajištění.
Vzhledem ke lhůtám přípravy železničního jízdního řádu dle Zákona o dráhách a Prohlášení
o dráze SŽDC s. o. se na základě návrhu dálkové dopravy zaslaného MD ČR uskutečnilo
dne 16. 2. 2015 koordinační jednání k zajištění souladu regionální a dálkové dopravy.
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Na jednání s MD ČR, odborem veřejné dopravy, byly řešeny časové polohy vlaků dálkové
dopravy a návaznost objednávky regionální železniční dopravy. Současně byly vzneseny
připomínky a požadavky Jihočeského kraje k rozsahu dálkové dopravy a zastavovací strategii.
Následně dne 3. 3. 2015 proběhlo jednání s Krajem Vysočina z důvodu vzájemné výměny
výkonů realizované již od r. 2014 za účelem splnění podmínek pro pořízení kolejových vozidel
z ROP. Jednání k regionální dopravě probíhala s ČD – Regionálním obchodním centrem
České Budějovice průběžně, závěrečné jednání před předáním návrhu ke konstrukci JŘ na
SŽDC se uskutečnilo dne 28. 7. 2015. V souvislosti s vydáním návrhu JŘ 2015/2016 se
uskutečnily porady se starosty resp. zástupci dotčených obcí: 10. 6. 2015 v Táboře,
16. 6. 2015 v Jindřichově Hradci, 17. 6. 2015 ve Strakonicích a Českých Budějovicích. Na
těchto poradách byly projednány připomínky k jízdnímu řádu železniční i autobusové
dopravy. Návrhy jízdních řádů železniční dopravy byly zveřejněny na internetových stránkách
společnosti

JIKORD. Připomínky

obcí byly

vypořádány

ve

stanoveném

termínu

do 31. 7. 2015. Dne 5. 8. 2015 proběhlo projednání návrhu železničního JŘ se SŽDC s. o.
a dne 28. 8. 2015 byl zveřejněn konečný návrh, do kterého byly v mezidobí zapracovány
dodatečné připomínky. Tento návrh byl rovněž zaslán smluvním autobusovým dopravcům,
aby tak mohli upravit přestupové návaznosti vlak/autobus.
V průběhu roku byly řešeny elektronické dotazy a připomínky desítek různých žadatelů.
Závažné změny, které se dotýkají dopravní obslužnosti, jsou zveřejňovány na webových
stránkách společnosti JIKORD, stejně tak i souhrny změn jízdních řádů jednotlivých smluvních
dopravců.
Rozhodnutím Zastupitelstva Jihočeského kraje byl od ledna 2013 ustaven Dopravní výbor
Zastupitelstva Jihočeského kraje, který mj. projednává problematiku související s přípravou
a zajištěním závazků veřejné služby v oblasti dopravní obslužnosti na území kraje
(linková osobní a drážní doprava). Společnost JIKORD s. r. o. s tímto orgánem samosprávy
navázala úzkou spolupráci, účastní se jako host jednotlivých jednání, předkládá pro tato
jednání příslušné podklady a bere v úvahu náměty a připomínky jeho členů.
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Spolupráce s Dopravním výborem Zastupitelstva Jihočeského kraje
V roce 2015 předložila společnost pro jednání DV tyto materiály:

26. 1. 2015
- přehled zajištění dopravní obslužnosti v roce 2015,
- připomínky ke koncepci veřejné dopravy v ČR (společně s ODSH),
- cenová regulace vjezdů na autobusová nádraží,

10. 3. 2015
- vyhodnocení IDS Jindřichův Hradec (roční provoz),
- přehled zajištění dopravní obslužnosti v roce 2015 (doplnění),

7. 4. 2015
- postup převodu MHD do pravomoci obcí,
- informace o stavu smluvního vztahu s JHMD a. s.,

15. 6. 2015
- dodatek smlouvy č. 9 o závazku veřejné služby s ČD a.s. (ve spolupráci s ODSH), na
rok 2015,
- zajištění realizace celokrajného jízdního dokladu JIKORD plus,
- zajištění veřejné dopravy po r. 2019 (návrh materiálu),

30. 11. 2015
- dodatek smlouvy č. 10 o závazku veřejné služby s ČD a.s. (ve spolupráci s ODSH), úprava
výkonů v průběhu roku 2015,
- průběžná zpráva o vyhodnocení jízdenky JIKORD plus,
- smlouva o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus.
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Dopravní plán pro léta 2017 – 2021
Během první poloviny roku 2016 bude zpracován Dopravní plán pro období 2017 – 2021,
ve kterém bude jasně nastíněno, jakými směry se bude vyvíjet veřejná doprava na jihu Čech.
Řešena budou nabídková řízení po roce 2019, integrace veřejné dopravy, rozvoj potřebné
infrastruktury (včetně budování P+R a přestupních terminálů, výstavba a modernizace
železniční infrastruktury). Budou stanoveny standardy kvality přepravy s důrazem na
nízkopodlažnost a pohodlí cestujících ve vozidlech. Součástí dopravního plánu bude také
rámcový návrh základní kostry páteřní veřejné dopravy.

Podpůrné dopravní systémy v Jihočeském kraji
Projekt pod názvem Podpůrné dopravní systémy P+R (park and ride, Park & Ride, česky
„zaparkuj a jeď“) a B+R (bike and ride). Dalším systém je K+R (Kiss and ride, česky Polib a jeď)
byl vypracován ke dni 30. května 2014 a jeho aktualizace proběhla v prosinci téhož roku.
V průběhu roku 2015 proběhla jednání se samosprávami vybraných lokalit o realizaci P+R
s možností čerpání finančních prostředků z IROPu.

P+R je forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na
veřejnou hromadnou dopravu. Vyznačuje se budováním parkovišť v blízkosti nádraží, stanic
metra a popřípadě dalších terminálů veřejné dopravy. Rovněž se vyznačuje také zřizováním
parkovišť spojených s městem např. speciální linkou veřejné dopravy. Budování parkovišť
P+R je důležitým nástrojem podpory veřejné hromadné dopravy a integrovaných dopravních
systémů.
B+R je forma kombinované přepravy s návazností cyklistické dopravy na veřejnou
hromadnou dopravu. Vyznačuje se budováním míst a zařízení k bezpečnému uložení jízdních
kol v blízkosti nádraží, zastávek, stanic metra a popřípadě dalších terminálů veřejné
hromadné dopravy. B+R je důležitým nástrojem podpory veřejné dopravy a integrovaných
dopravních systémů. Zároveň se jedná o podporu cyklistiky. V současné době existuje
možnost přepravy jízdních kol ve vozidlech, popř. za vozidly veřejné hromadné dopravy.
K+R je forma kombinované přepravy s návazností individuální automobilové dopravy na
veřejnou hromadnou dopravu. Vyznačuje se budováním míst za účelem krátkého zastavení
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nebo

krátkého

parkování

osobních

vozidel

v

blízkosti nádraží,

zastávek,

stanic

metra a popřípadě dalších terminálů veřejné hromadné dopravy. Systém K+R je určen pro
sdílenou automobilovou dopravu, (tzv. spolujízdu). Jedná se o proces, ve kterém řidič
přepravuje automobilem k místu veřejné hromadné dopravy ještě další osoby. Na daném
místě jim pak umožní přestup na veřejnou dopravu a následně pokračuje vozidlem do cíle
své cesty.
Tyto systémy společnost JIKORD navrhla v rámci své práce „Podpůrné dopravní systémy
v Jihočeském kraji“ pro realizaci na vhodných místech na území celého Jihočeského kraje.
JIKORD počítá i s financováním těchto dopravních systémů z prostředků EU. Práce slouží jako
podklad pro samosprávné celky a organizace k možnému rozpracování do dalších
projektových a realizačních stupňů pro možnost efektivního čerpání prostředků EU
v následujícím programovém období 2014 – 2020.
Projekt analyzuje důležité statistické ukazatele, obsahuje dopravní popis lokality, počet spojů
ve veřejné linkové autobusové dopravě, charakteristiku jednotlivých železničních tratí,
docházkovou vzdálenost jednotlivých stanic do centra a vzdálenost mezi sebou, časovou
vzdálenost jednotlivých stanic do centra a vzdálenost mezi sebou a odhad počtu parkovacích
míst v jednotlivých samosprávných celcích. Na tomto základě došlo k vytipování vhodných
lokalit pro vybudování podpůrných dopravních systémů.
Stanovení aktuálnosti a priorit bude na jednotlivých žadatelích či realizačních týmech.
Úloha koordinátora v tomto projektu by měla být ve smyslu informovanosti, koordinace
a podpory při projektové přípravě či žádosti o kofinancování prostředku z Evropské Unie.
V současné době existují různé programy evropské spolupráce, které umožňují čerpat
finanční prostředky na realizaci a vybudování podpůrných dopravních systémů.
4.2 Řešené projekty ve veřejné dopravě v roce 2015
Pro řešení racionalizace dopravní obslužnosti v Jihočeském kraji byl kraj rozdělen na
tzv. mikroregiony

definované

časovou

dostupností

přirozeného

spádového

města

(obvykle ORP). V rámci koncepční činnosti společnosti JIKORD s. r. o. byl v roce 2012
zpracován materiál, který vymezuje jednotlivé mikroregiony Jihočeského kraje – Stanovení
obvodů Mikroregionů Jihočeského kraje.
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Na zajištění efektivní dopravní obslužnosti v mikroregionech Jihočeského kraje byly
v roce 2015 v realizaci následující projekty a opatření:

Milevsko – autobusy na objednání
V

mikroregionu

Milevsko

probíhá

pilotní

projekt

autobusů

na

objednání

od 12. června roku 2011. Je do něj zapojeno 27 obcí a 17 regionálních linek dopravce
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s.
Nová, dlouho očekávaná, Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy č. 122/2014 Sb.
vstoupila v platnost dnem 1. září 2014, ale ustanovení, týkající se spojů na objednání
a povinnost tyto spoje uveřejňovat v celostátním informačním systému (CIS) se plně projevila
až od termínu nových jízdních řádů, tj. od 14. prosince 2014. Od tohoto termínu jsou spoje
na objednání zveřejněny v souladu s touto novou vyhláškou.
Za období I. čtvrtletí 2015 se využití spojů na objednání (dále i SNO) oproti roku 2014
nezvýšilo. U některých SNO stále přetrvávalo velmi nízké využití cestujícími. Na základě
analýzy vytíženosti SNO a jejich efektivity byl zpracován návrh změn v provozu SNO s cílem
snížit náklady provozu a zvýšit využití spojů na objednání cestující veřejností. V červnových
změnách, tj. k datu 14. června 2015, byla po projednání s dotčenými obcemi provedena
úprava a redukce spojů na objednání. Změny SNO se týkaly především časových úprav,
provozního omezení, zkrácení spojů a zrušení nevyužívaných spojů. Změny v SNO byly
provedeny tak, že se snížil počet autobusů obsluhujících SNO z pěti na 4 malokapacitní vozy.
Tímto řešením bylo uspořeno 61 tis. Kč.

Oblast Vlachovo Březí
V souladu se schváleným Plánem dopravní obslužnosti území na léta 2012-2016 byly
zavedeny s novým jízdním řádem, tj. od 15. prosince 2014, spoje na objednání u dopravce
„Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o.“ (Dále DPMVB).
Dopravce dosahuje na spojích zařazených do závazku veřejné služby nízké efektivity.
Provozuje dopravu v okolí Vlachova Březí, okres Prachatice, tedy oblasti hospodářsky slabé
a s nízkou hustotou obyvatel. Každé rušení stávajících spojů by bylo velmi problematickou
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a kritizovanou záležitostí. JIKORD s dopravcem DPMVB projednal možnost zařazení
vybraných stávajících spojů s nepravidelnou frekvencí do systému spojů na objednání. Tímto
řešením nedošlo ke snížení dopravní obslužnosti oblasti a zároveň toto řešení přineslo
úsporu finančních prostředků kraje u nerealizovaných spojů na objednání.
Pro rok 2015 byly do systému SNO zařazeny 3 regionální linky dopravce DPMVB, 8 spojů,
7 obcí a jejich částí. Úspora za rok 2015 za nerealizované spoje, které by v případě ponechání
běžného systému provozu spojů musely být vypraveny, činila 59 337 Kč, tj. 7,14 % ze smluvní
částky prokazatelné ztráty pro rok 2015 dopravci DPMVB z prostředků krajského rozpočtu.
Zatímco v mikroregionu Milevsko se při zavádění zkušebního provozu spojů na objednání
zřizovaly nové spoje, v případě DPMVB se jedná o úpravu stávajících spojů, které vykazují
nízkou ekonomickou efektivitu. Projekt byl schválen vedením Jihočeského kraje.

Změny v jízdních řádech v průběhu roku 2015
V průběhu roku 2015 vyhlásilo Ministerstvo dopravy podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, změny JŘ na dny: 1. března, 14. června a 30. srpna.
Termín nových jízdních řádů pro období 2015/2016 připadl na neděli 13. 12. 2015. K těmto
vyhlášeným termínům byly prováděny změny v jízdních řádech. Další změny jízdních řádů
proběhly k datu 5. dubna z důvodu veřejného zájmu v souladu s § 17 Jízdní řád,
odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění.
V autobusových jízdních řádech zařazených do závazku veřejné služby bylo celkem
provedeno 532 úprav. Rozhodující část změn spočívala v dílčích časových úpravách
(uspíšení, návaznosti, opoždění) spojů, zkrácení jízdních dob. V rámci možností
a v odůvodněných případech bylo vyhověno žádostem obcí na rozšíření dopravní
obslužnosti, jako např. zavedení nového páru spojů ze Soběnova pro dopravu dětí do
základní školy v Besednici. Byl realizován požadavek obce Malonty na rozšíření dopravní
obslužnosti Bělé a Bukovska (místní části obce Malonty) pro děti dojíždějící do ZŠ Malonty.
Na základě petice občanů Malíkova (místní část obce Horní Pěna) byly z Malíkova zavedeny
2 páry spojů pro dopravu žáků dojíždějících do ZŠ v Jindřichově Hradci. Dále bylo vyhověno
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požadavku obce Soběnov na rozšíření dopravní obslužnosti obce o prázdninách o dvakrát
2 spoje.
Na druhé straně docházelo v průběhu roku 2015 k úsporám v rozsahu dopravní obslužnosti.
Po řádném projednání s příslušnými obecními úřady došlo k přetrasování linky 330004
Kaplice-Střítež, Kaplice-nádraží, žel. st. - Besednice-Velešín a zrušení nepotřebných spojů.
Dále např. ke zkrácení spoje 4 linky 360010 Písek-Mirotice-Boudy-Čimelice nezajížděním do
obce (Drhovle). Byly zrušeny již výše uvedené nevyužívané spoje na objednání
v mikroregionu Milevsko. Veškeré úpravy jízdních řádů v průběhu roku 2015 představují
úsporu 117 606 Kč, která se promítla do smluv o závazku veřejné služby. Viz. kapitola Úprava
smluv o závazku veřejné služby u autobusových dopravců během roku 2015.

Změny dopravního konceptu - převzetí dopravní obslužnosti autobusovou dopravou za
drážní dopravu
Dílčí změny dopravního konceptu na tratích č. 220 v úseku České Budějovice - Veselí nad
Lužnicí - Tábor a č. 198 v úseku Strakonice – Vimperk, které byly realizovány v průběhu roku
2014 resp. od jízdního řádu 2014/15, byly podrobně popsány ve výroční zprávě společnosti
za rok 2014. Tyto změny se v plném rozsahu promítly do ekonomiky dopravní obslužnosti
v roce 2015. Jednalo se o náhradu vybraných vlaků s nízkou frekvencí cestujících veřejnou
linkovou dopravou.
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Roční úspory těchto racionalizačních opatření představují:
Změny dopravního konceptu – převedení dopravní obslužnosti ze železniční na autobusovou
(úspory dotačních prostředků z realizovaných opatření společnosti JIKORD
od r. 2010 - úspory za rok 2015)
dotační prostředky (Kč)
trať/úsek

autobus

Trať 192 Číčenice – Týn nad Vltavou
Trať 197 Číčenice – Vodňany
Trať 193 Dívčice – Netolice

železnice
4 520 500

2 667 264

3 712 430

1 095 714

832 120

Trať 198 Strakonice – Vimperk

448 337

0

Trať 225 Veselí n. Luž. - Popelín

364 848

1 163 447

Trať 227 Slavonice - Dačice

514 047

0

Trať 220 České Budějovice – Tábor

3 680 964

11 596 970

Celkem dotační prostředky

8 771 174

21 825 467

úspora

13 054 293

Tab. 3: Změny dopravního konceptu – převedení DO za ŽD na AD

V tabulce jsou uvedeny dotační prostředky, které by bylo nutno v roce 2015 navíc vynaložit,
pokud by nebyla provedena jednotlivá racionalizační opatření. Celkově se jedná o částku
13 054 293 Kč. Jednotlivá opatření byla realizována v létech 2011-2014 a ve všech případech
se jedná o změnu dopravního konceptu náhradou vlaků autobusy, u trati 198 jde o zavedení
autobusu jako přípoj od obnoveného rychlíku na trati 190 místo uvažovaného vlaku. Výkony
u tratě 227 v železniční dopravě převzal Kraj Vysočina.
Náhrada vlaků byla realizována po provedených průzkumech frekvence a projednání
s dotčenými obcemi. Jednalo se zásadně o vlaky, jejichž průměrná obsazenost nepřesáhla
10 osob

a jejich vedení bylo s ohledem na podstatně vyšší dotační potřeby

železniční dopravy proti dopravě autobusové výrazně neekonomické.

Integrovaný dopravní systém (IDS) Jindřichův Hradec
V průběhu celého roku 2015 pokračoval pilotní projekt IDS Jindřichův Hradec, který byl
spuštěn 1. 1. 2014 na zkušební dobu 2 let. Projekt vznikl na základě požadavku představitelů
Města Jindřichův Hradec a s podporou vedení Jihočeského kraje. Do IDS Jindřichův Hradec je
zařazeno 20 autobusových linek příměstské dopravy a 5 linek městské dopravy.
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Systém IDS JH obsluhuje 55 zastávek autobusů příměstské dopravy ve správním obvodu
města Jindřichův Hradec. Provozujícím dopravcem je ČSAD Jindřichův Hradce a. s. Tímto
projektem je umožněno občanům místních částí Jindřichova Hradec využívat jednotného
tarifu IDS Jindřichův Hradec.
Financování IDS Jindřichův Hradec je dvousložkové, jak z prostředků Města Jindřichův Hradec
tak i z prostředků Jihočeského kraje. Jihočeský kraj poskytl na projekt IDS JH v roce 2014
formou Smlouvy o závazku veřejné služby finanční prostředky na protarifovací ztrátu
ve výši 655 067 Kč a v roce 2015 finanční prostředky ve výši 646 006 Kč. Součástí
Smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje
linkovou dopravou, uzavřenou mezi Jihočeským krajem a dopravcem ČSAD Jindřichův Hradec
a.s., je přesné stanovení pravidel vykazování vzniklé protarifovací ztráty.
JIKORD v souladu se smlouvou zajišťuje po celou dobu zkušebního provozu kontrolu
čtvrtletního vyúčtování protarifovací ztráty IDS JH na základě předaných dat dopravcem
ČSAD Jindřichův Hradec a.s. V roce 2015 provedl JIKORD tři kontroly přímo u dopravce ve
dnech 29. 1. 2015, 8. 6. 2015 a 25. 9. 2015 zaměřené na ekonomiku provozu, vyúčtování
a vyhodnocení provozu IDS Jindřichův Hradec. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny závady.
Po celou dobu trvání IDS Jindřichův Hradec nebyly ze strany cestující veřejnosti zaznamenány
negativní ohlasy či připomínky k provozu IDS.
Za rok 2014 bylo autobusy příměstské dopravy v rámci IDS JH přepraveno 71 370 cestujících,
za rok 2015 bylo přepraveno 71 224 cestujících.
Zkušební doba pilotního projektu IDS Jindřichův Hradec uplynula dnem 31. 12. 2015.
Projekt byl projednán na vedení Jihočeského kraje, kde bylo konstatováno, že se projekt
osvědčil a bylo uloženo jednateli společnosti JIKORD pokračovat v projektu IDS Jindřichův
Hradec i v roce 2016.
Dne 3. prosince 2015 proběhlo jednání v Jindřichově Hradci za účasti JIKORDu, Města
Jindřichův Hradec a provozujícího dopravce ČSAD Jindřichův Hradec a.s. Zúčastněné strany
se dohodly na jeho pokračování v roce 2016.
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Malokapacitní autobusy
V souladu se schváleným Plánem dopravní obslužnosti území na léta 2012 - 2016
a s uzavřenou Koaliční smlouvou v oblasti dopravy a dopravní obslužnosti pokračuje JIKORD
v zavádění malokapacitních autobusů do smluv o závazku veřejné služby. V roce 2015 byly
rozšířeny smlouvy o dvě sazby ceny dopravního výkonu o dalšího dopravce, konkrétně
o COMETT PLUS, spol. s r.o. Dopravce nasadil malokapacitní autobusy v oblasti Soběslavska.
Celkově jsou již malokapacitní autobusy zapracovány v sedmi smlouvách autobusových
dopravců a počet ujetých smluvních km se stále navyšuje. Úspora finančních prostředků
vygenerovaná nasazením malokapacitního vozidla do smlouvy o ZVS představuje cca 6,- Kč
na ujetý km.
Celková úspora dotačních prostředků Jihočeského kraje za rok 2015 při ujetí 2 249 574 km
činí 13 497 444 Kč.
Km malokapacitních autobusů ve
smlouvách
o závazku veřejné služby
ČSAD JIHOTRANS a.s.
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice
a.s.
ČSAD Jindřichův Hradec a.s.
Josef Štefl tour
ČSAD AUTOBUSY ČB a.s., provoz
Vodňany
ČSAD STTRANS a.s.
COMETT PLUS, spol. s r.o.
CELKEM
Tab. 4: Ujeté km MAL celkem

info@jikord.cz

rok 2011

85 552

rok 2012

180 737
28 159

85 552

208 896

rok 2013

rok 2014

rok 2015

89 305

99 351

115 916

411 483
89 943
42 521

439 514
89 784
42 271

1 158 721
196 286
83 915

41 716
268 616

107 573
383 687
203 476

981 252

2 249 574

633 252
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Km malokapacitních autobusů
2 500 000
2 000 000
1 500 000

Km malokapacitních
autobusů

1 000 000
500 000
0
rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015
Zdroj: Vyúčtování dopravců 2015 - skutečnost

Převedení spojů a linek s charakterem městské dopravy pod správu měst
V usnesení Rady Jihočeského kraje č. 1300/2013/RK-30 „Plán dopravní obslužnosti území na
léta 2012-2016 Jihočeský kraj“, se v části 3.2.2. Posouzení budoucnosti veřejné dopravy
v kraji uvádí: „Kraj bude ze svého rozpočtu nadále hradit veřejnou linkovou osobní dopravu
určenou k uspokojování potřeb v rámci obcí Jihočeského kraje. Z rozpočtu nebude
v budoucích létech hrazena doprava pro potřeby měst – městská hromadná doprava v rámci
jejich katastrálního území.“ V souladu s tímto usnesením rady kraje usiluje JIKORD
o postupné převedení linek a spojů s jednoznačným charakterem městské hromadné
dopravy, které jsou dosud hrazeny z prostředků Jihočeského kraje, pod správu jednotlivých
měst. Od 1. ledna 2015 jsou spoje 1,2,3,4,5,6,8,9,19 a 20 linky 370170 vyjmuty ze smlouvy
o závazku veřejné smlouvy s dopravcem ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. a nadále
jsou zařazeny do městské hromadné dopravy Města Vimperk a zároveň z jeho rozpočtu
i hrazeny. Jihočeský kraj tímto řešením uspoří cca 115 tis. ročně.
V roce 2015 JIKORD pokračoval v jednání s městy Český Krumlov, Třeboň a Milevsko
o převzetí příslušných linek a spojů do městských rozpočtů. Jednání probíhala intenzivně
od měsíce února 2015. Proběhla řada jednání na úrovni vedení měst. JIKORD byl po celou
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dobu převodu linek aktivně nápomocen určeným pracovníkům měst při převodu linek,
koordinoval spolupráci mezi příslušným městem a provozujícím dopravcem, účastnil se
řešení provozních záležitosti, byl nápomocen i s legislativními záležitostmi převodu linek.
Převod linek ze závazku veřejné služby Jihočeského kraje byl úspěšně dokončen
a od 1. 1.2016 již nejsou linky a spoje s jednoznačným charakterem městské dopravy
zahrnuty do závazku veřejné služby s Jihočeským krajem, ale spadají pod správu příslušných
měst.

Skutečnost rok 2015 pro dotované linky a spoje s jednoznačným charakterem MHD
Město

Třeboň
Český
Krumlov

Milevsko

náklady
náklady/rok
/km

tržba/rok

dotace/
km

ztráta
(dotace)/rok

903 513
2 939 265
1 144 606
2 032 366

293 788
942 153
480 515
1 145 503

21,16
23,79
23,56
15,28

609 725
1 997 112
664 091
886 863

35,01

914 741

165 872

28,66

748 869

13,93

34,21

7 030 977

2 734 043 21,89

8,53
12,95

27,55
34,47

4 296 934
480 761
5 387 420

linka

km/rok

tržby/km

340300
330150
330151
330152

28 811
83 955
28 187
58 051

10,20
11,22
17,05
19,73

31,36
35,01
35,01
35,01

330153

26 128

6,35

celkem
360050

196 321

25 270
CELKEM
250 402
Tab. 5: Skutečnost rok 2015

696 189
8 630 679

215 428
3 243 259

19,02
21,52

Zdroj: vyúčtování dopravců 2015 - skutečnost

V roce 2016 se předpokládá dořešit ještě města Týn n. Vltavou a Prachatice. Možnou úsporu
uvádí následující tabulka.

Skutečnost rok 2015 pro dotované linky a spoje s jednoznačným charakterem MHD
Město

linka

km/rok

tržby náklady
/km
/km

náklady/rok

tržba/rok

dotace/
km

ztráta
(dotace)/rok

Týn n. Vlt.

320800 3 470

6,45

33,35

115 725

22 392

26,90

93 333

Prachatice

370680 9 108 12,54

33,46

304 754

114 224

20,92

190 530

CELKEM
12 578 10,86
Tab. 6: Skutečnost rok 2015

33,43

420 478

136 616

22,57

283 862
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Smlouvy o závazku veřejné služby
Zastupitelstvo Jihočeského kraje svým usnesením č. 398/2014/ZK-14 ze dne 18. 12. 2014
stanovilo rozsah dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje pro rok 2015 v rozsahu
19 620 000 ujetých km pro veřejnou linkovou autobusovou dopravu a 5 320 000 ujetých km
pro veřejnou drážní dopravu s maximálním rozptylem ± 5 % stanoveného rozsahu. Stejným
usnesením zastupitelstvo schválilo finanční pravidlo pro zajištění rozsahu dopravní
obslužnosti území Jihočeského kraje pro rok 2015 pro veřejnou linkovou autobusovou
dopravu v částce maximálně 429 250 000,- Kč a pro veřejnou drážní dopravu maximální
částku 585 752 300,- Kč při dvojzdrojovém způsobu financování dopravní obslužnosti
Jihočeského kraje – dotace ze státního rozpočtu činila 184 713 300,- Kč.
K datu 1. 1. 2015 bylo uzavřeno s Jihočeským krajem 15 dodatků smluv o závazku veřejné
služby, z toho je 14 smluv uzavřeno s 11 dopravci ve veřejné linkové osobní dopravě
a 1 smlouva s drážním dopravcem (Dopravní podnik města ČB – trolejbusy). K 1. lednu 2015
činila celková částka uzavřených smluv s autobusovými dopravci 429 249 374,- Kč, při najetí
19 584 199 km. U drážního dopravce činí celková částka smlouvy 1 007 300,- Kč.
V dubnu

2015

byl

schválen

dodatek

č.

6

smlouvy

o

ZVS

s

dopravcem

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. ve výši 10 769 421,- Kč. V červenci byl schválen dodatek
č. 9 smlouvy o ZVS s Českými drahami, a.s. na rok 2015 ve výši 567 650 605,- Kč
a částkou 3 300 000,- Kč protarifovací ztráty na jízdenku JIKORD plus. Tato částka v roce 2015
nebyla čerpána. Výkony (ujkm) byly upraveny dodatkem č. 10 v listopadu 2015 bez vlivu na
finance.
Podrobné

porovnání

nákladů

a

tržeb

smluvních

dopravců

veřejné

linkové

autobusové dopravy za roky 2014 a 2015 je uvedeno v příloze č. 3 (Porovnání nákladů
a tržeb jednotlivých autobusových dopravců za roky 2014 a 2015).

Úprava smluv o závazku veřejné služby u autobusových dopravců během roku 2015
V průběhu roku 2015 bylo provedeno celkem 23 dodatků smluv autobusových dopravců.
Dodatky smluv byly vždy schváleny Radou Jihočeského kraje v souladu s rozhodnutím
ředitele krajského úřadu „Pravidla pro přípravu, schvalování a zveřejňování smluv s platností
a účinností od 10. 3. 2014“.
info@jikord.cz
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Dodatky byly zpracovány v souvislosti s výše uvedenými změnami v jízdních řádech.
V termínu od 1. 7. 2015 byly všechny smlouvy (kromě smlouvy s dopravcem
Znojemská dopravní společnost – PSOTA, s.r.o.) doplněny v příloze č. 3: Ceník jízdného,
platný pro linky, které jsou předmětem smlouvy, textem: „Od 1. 7. 2015 je v platnosti
jednodenní síťová jízdenka JIKORD plus. Platí v uvedeném dni na vybraných linkách na území
Jihočeského kraje. Po prokázání platné jízdenky JIKORD plus je přeprava cestujících
bezplatná. Jízdenka JIKORD plus se nevztahuje na přepravu kol a zavazadel.“ Podrobný popis
změn smluv včetně změn v částkách prokazatelné ztráty je uveden v příloze č. 4 (Změny
(dodatky) smluv o závazku veřejné služby (ZVS) provedené od 1. 1. 2015 společností JIKORD).

Kontrola ekonomických podkladů smluvních dopravců
Veřejná linková autobusová doprava
Kontrolní

činnost

probíhá

při

čtvrtletních

vyúčtováních

dotací

jednotlivých

smluvních dopravců. Autobusoví dopravci zasílají svá vyúčtování měsíčně, při výskytu chyb
jsou jim vyúčtování okamžitě vrácena k opravě, čímž dochází ke zrychlení kontroly při
čtvrtletních vyúčtováních. Při čtvrtletních kontrolách předložených podkladů vyúčtování
prokazatelné ztráty linek a spojů vyplývajících ze smlouvy o ZVS je prováděna kontrola
četnosti spojů, kontrola tržeb, kontrola výkazů nákladů a tržeb z přepravní činnosti. Dále je
prováděna

kontrola

závěrečného

vyúčtování

kalendářního

roku,

včetně

ročních

výkazů nákladů a tržeb z přepravní činnosti, kontrola výkazů DOP 2-04 a DOP 3-04.
Dopravci předkládají plán obnovy vozového parku v členění dle typů autobusů a jejich
obsaditelnosti na období 5 let.
Průběžně

jsou

prováděny

a

vyhodnocovány

kontroly

autobusů

na

objednání

v mikroregionu Milevsko a v oblasti Vlachova Březí. Dopravce ČSAD České Budějovice a. s.
zasílá týdenní soupis odjetých spojů na objednání včetně rozpisu jízdenek. Tyto týdenní
soupisy jsou kontrolovány pomocí speciálního programu EFC (Emtest Fleet Control). Jedná se
o webový portál, který umožňuje kontrolu stavu objednávek, zobrazení polohy autobusu
i kontrolu dodržování jízdního řádu a počtu přepravených osob. Dopravce „Dopravní podnik
Města Vlachovo Březí, s.r.o.“ předkládá vzhledem k menšímu objemu SNO podklady ke
kontrole měsíčně.
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Ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem dopravy a silničního
hospodářství, byla provedena kontrola použití finančních prostředků na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou z rozpočtu Jihočeského kraje ve smyslu
ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, s odkazem na ustanovení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád) a na základě smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní
obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou. Dne 27. 11. 2015 byla provedena
kontrola u dopravce ČSAD JIHOTRANS a.s. Kontrola byla zaměřena na pravidelnou
autobusovou dopravu financovanou Jihočeským krajem v roce 2014 se zaměřením na
nákladové položky – jiné ostatní přímé náklady, režijní náklady a jejich členění a vykazování.
Při kontrole účetních dokladů a faktur u nákladových položek Jiné ostatní přímé náklady
a Režijní náklady nebyly zjištěny závady.

Regionální železniční doprava
Celkový smluvní rozsah objednaných výkonů v železniční dopravě v roce 2015 činil
5 255 327 vlkm, z toho:
České dráhy
Jindřichohradecké místní dráhy

5 078 863 vlkm
176 464 vlkm

Proti roku 2014, kdy smluvní výkony železničních dopravců činily 5 242 137 vlkm,
představuje nárůst výkonů 0,25 %.

Smluvní úhrada prokazatelné ztráty v

železniční dopravě činila v roce 2015

celkem 578 420 026 Kč, z toho:
České dráhy
Jindřichohradecké místní dráhy

567 650 605 Kč
10 769 421 Kč

Proti roku 2014, kdy smluvní úhrada prokazatelné ztráty železničním dopravcům činila
578 077 060 Kč, představuje nárůst finančních prostředků 0,06 %.
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Smluvní částka úhrady prokazatelné ztráty na jednici výkonu v železniční dopravě
v porovnání let 2015/2014:

České dráhy
Jindřichohradecké místní dráhy

111,770 Kč/ 112,05 Kč pokles o 0,280 Kč/vlkm
61,029 Kč/ 60,725 Kč nárůst o 0,304 Kč/vlkm

Na základě ročního finančního vyúčtování prokazatelné ztráty za rok 2015 vrátily
České dráhy za neuskutečněné výkony v rozsahu 683,7 vlkm Jihočeskému kraji
přeplatek 76 417 Kč.

I v roce 2015 pokračovala dohoda s Krajem Vysočina o vzájemné výměně výkonů na tratích
227 (pro Kraj Vysočina) 225 a 224 (pro Jihočeský kraj) z důvodu podmínek provozu vozidel
Kraje Vysočina kofinancovaných ze EU v rámci NUTS Jihovýchod v rozsahu necelých
117 tis.vlkm.

Pro JŘ 2015/2016 nebyly připravovány kromě drobných úprav většinou nutných s ohledem
na provozní důvody zásadní koncepční změny. Menší úpravy JŘ vyplynuly z prověřených
požadavků obcí, zejména z důvodu dopravy do zaměstnání a škol.
Pro rok 2016 objednává Jihočeský kraj výkony dopravní obslužnosti zajišťované společností
České dráhy v rozsahu 5 123 456,7 vlkm za maximální smluvní částku 575 000 000 Kč, z toho
393 645 000 Kč z prostředků kraje a 181 355 000 Kč z prostředků státního rozpočtu.
Na jednici výkonu činí smluvní částka 112,23 Kč/vlkm, z toho 76,83 Kč/vlkm z prostředků
kraje a 35,40 Kč/vlkm z prostředků státu. Smluvní vztahy se společností Jindřichohradecké
místní dráhy na rok 2016 byly v termínu zpracování této výroční zprávy v jednání.
Rozsah výkonů i finanční prostředky jsou ovlivněny přestupným rokem, kdy počet pracovních
dnů je vyšší o jeden.
Při přípravě a realizaci změn v železniční dopravě je nadále kladen důraz na řešení
oprávněných požadavků na zkvalitnění přepravy do zaměstnání a škol, případně zlepšení
přípojných návazností na dálkovou dopravu a zajištění přestupních vazeb vlak – autobus
v interakci s možným zavedením IDS.
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4.3 Kontrolní činnost smluvních dopravců
Jednou ze systémových aktivit společnosti je kontrolní činnost. Paralelně je průběžně
prováděn monitoring kvality poskytování služeb jednotlivými dopravci. Díky tomu společnost
dosahuje větší vypovídající schopnosti a zpětné vazby v oblasti kvality vozového parku
jednotlivých smluvních dopravců.

Celkem bylo za rok 2015 provedeno 50 výjezdních kontrol, z nichž bylo pořízeno
332 protokolů. Z toho 102 protokolů na veřejnou linkovou autobusovou dopravu
a 230 kontrol vlaků v drážní dopravě. Kontrolní činnost, udělení počtu a výše smluvních
sankcí v roce 2015 poklesla ve srovnání s rokem 2014 ve prospěch probíhajících příprav na
zavedení dopravního systému IDS v oblasti Českobudějovicka, a také v souvislosti se
zavedením od 1. července 2015 nového produktu, a to Jihočeské krajské jízdenky
s obchodním názvem JIKORD plus. Od 1. 1. 2016 je v platnosti nová Smlouva o spolupráci při
zavedení a používání jízdenky JIKORD plus, které předcházeli časově náročná jednání o nově
řešených kooperačních vztazích mezi zúčastněnými stranami, ať už dopravci, nebo vedlejšími
účastníky, nebo daňovém a ekonomickém zúčtování jízdenky JIKORD plus. Na těchto
pasážích smlouvy se podíleli nezávislé daňové a právní instituce, výjimkou nebyl ani
Finanční úřad pro Jihočeský kraj. Vzhledem k nedostatku personálního vybavení společnosti
došlo k již výše zmíněnému poklesu kontrolní činnosti a uplatnění smluvních sankcí převážně
v železniční dopravě.
Společnost uvažuje v roce 2016 o přijmutí nového zaměstnance na pozici kontrolor se
mzdovou podporou Úřadu práce České Budějovice.

Kontrolní činnost v autobusové dopravě
Pracovníci společnosti provedli v 6 výjezdních dnech 102 kontrol se zaměřením na plnění
smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje
linkovou osobní dopravou. V souladu s určenými kompetencemi společnosti byly kontroly
sepsány do kontrolních protokolů a včetně fotodokumentace zaslány příslušným dopravcům
k vyjádření. V případě zjištění porušení smlouvy společnost podala podnět k udělení smluvní
pokuty Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Celkem v roce 2015 tyto smluvní pokuty

info@jikord.cz

30

JIKORD s.r.o.
Okružní 517/10
370 01 České Budějovice
Jihočeský koordinátor dopravy

v autobusové dopravě činily 10 250,- Kč viz. příloha č. 5 Přehled kontrolní činnosti za
rok 2015 a v příloze č. 6 Sumář smluvních sankcí za rok 2015. Nejčastějšími závadami
dopravců byly závady v údržbě označníků – nedobrý technický stav zařízení pro vyvěšení
jízdního řádu, neodstraněné neplatné JŘ, nevyvěšení názvu zastávky; u kontrolovaných
autobusů nebyly zjištěny žádné závady.

Kontrolní činnost v železniční dopravě
V drážní dopravě provedli pracovníci společnosti ve 44 výjezdních dnech 230 kontrol se
zaměřením na plnění smluv o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti
Jihočeského kraje drážní dopravou. Společnost za loňský rok navrhla smluvní sankci ve výši
20 000 Kč, ale vzhledem k opětovnému přešetření celé situace nedošlo k jejímu uplatnění
viz. příloha č. 5 Přehled kontrolní činnosti za rok 2015 a v příloze č. 6 Sumář smluvních sankcí
za rok 2015. Nejčastější závadou dopravců drážních vozidel bylo nedodržení jízdních řádů.
U kontrolovaných železničních stanic pak převážně neodpovídající vyvěšené jízdní řády a stav
toalet.

Partnerská účast v evropských projektech
a) Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko - ČR
V roce 2015 bylo vypořádáno financování projektu Evropské územní spolupráce Cíl 3 ČR –
Rakousko „Dosažitelnost spojuje“, jehož vedoucím partnerem bylo Dolní Rakousko,
(ukončení projektu 2014) na kterém se společnost JIKORD podílela těmito aktivitami:
-

zpracování konceptu dopravy v řešeném území,

-

motivační programy pro cestující,

-

monitorování a hodnocení provozu linky Raabs - Telč,

-

publicita projektu (internet, výstavní akce, podklady pro společnou brožuru).

Výdaje byly certifikovány v celkové výši 28 031 EUR, proti schválenému rozpočtu 67 365 EUR
nebylo čerpáno 39 334 EUR, zejména z důvodu podstatně nižších personálních výdajů
(neuznané výdaje činily 128 EUR).

Z certifikovaných výdajů projektu činil podíl státu

1 401 EUR, podíl ERDF (Cíl 3) 23 825 EUR, příspěvek Jihočeského kraje 2 805 EUR. Společnost
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JIKORD i nadále zajišťuje publicitu projektu v období jeho pětileté udržitelnosti, provoz
autobusové linky Raabs – Telč je v gesci rakouské strany (VOR Wien).

V létech 2014 - 2015 společnost JIKORD spolupracovala na projektu „Analýza potenciálů
přeshraniční

veřejné dopravy AT-CZ“,

jehož vedoucím

partnerem

bylo rovněž

Dolní Rakousko. Tato aktivita byla realizována formou tzv. sdílených výdajů, přičemž vedoucí
partner zadal externí zpracování studie, která byla průběžně projednávána a konzultována
všemi partnery. Oproti původním předpokladům nebyly zadány průzkumy na jednotlivých
hraničních přechodech, takže společnost JIKORD se podílela pouze na předání podkladů
zhotoviteli studie a průběžných konzultacích. Projekt byl fyzicky ukončen do 31. 12. 2014
(dokumentace předána české straně v lednu 2015), vyúčtování proběhlo v roce 2015 s tímto
výsledkem: Výdaje byly certifikovány v celkové výši 11 847 EUR, proti schválenému rozpočtu
14 846 EUR nebylo čerpáno 2 999 EUR (nižší cena studie). Z celkových výdajů projektu činil
podíl státu 592 EUR, podíl ERDF (Cíl 3) 10 070 EUR, příspěvek Jihočeského kraje 1 185 EUR.

b) Projekt Interreg Central Europe
Společnost JIKORD

se po předchozím projednání v zastupitelstvu Jihočeského kraje

dne 16. 4. 2015 (schváleno kofinancování ve výši 15 % způsobilých výdajů projektu) připojila
k mezinárodnímu projektu RUMOBIL (Rural Mobility), který byl předložen v rámci 1. výzvy
uvedeného programu pro léta 2014-2020 v dubnu 2015. Vedoucím partnerem projektu je
Ministerstvo pro regionální rozvoj a dopravu Saska-Anhaltska, projekt má celkem
13 partnerů ze 7 států, celkový rozpočet činí 2 998 668 EUR, z toho podíl JIKORD
243 000 EUR. Projekt byl v prvém kole výzvy úspěšný a postoupil do druhého kola. Podrobná
žádost byla předložena vedoucím partnerem ve stanoveném termínu do 5. 11. 2015
a rozhodnutí o kofinancování projektu z evropských prostředků do výše 85 % výdajů by mělo
padnout do 30. 4. 2016.

JIKORD předpokládá v případě úspěchu naplnění těchto aktivit:
- zpracování dynamického dopravního modelu Jihočeského kraje,
- 2 pilotní demonstrační projekty (příprava a realizace) v okrajových oblastech kraje,
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- výměna zkušeností a informací z dopravní obsluhy řídce osídlených regionů.

c) Projekt Danube Transnational Programme
Společnost JIKORD má rovněž zájem o účast v novém mezinárodním programu pro
ČR DANUBE (Podunajská strategie) v rámci projektu AMOD (Academy for Sustainable
Mobility in the Danube Region). Vedoucím partnerem projektu je Ministerstvo pro dopravu
a infrastrukturu Bádenska – Württemberska a k projektu se zatím přihlásilo 12 partnerů ze
7 států. Plánovaný rozpočet činí 2 929 000 EUR, z toho podíl společnosti JIKORD
101 000 EUR. Vedoucí partner předložil v termínu 3. 11. 2015 žádost do prvního kola výzvy,
o možném postupu do druhého kola by mělo být rozhodnuto do konce I. čtvrtletí 2016.
V případě tohoto postupu předloží JIKORD samosprávě Jihočeského kraje žádost
o kofinancování ve výši 15 %. Výdajů projektu.

JIKORD by v případě postupu do 2. kola výzvy předložil tyto specifické aktivity:
-

zpracování dokumentace nabídkového řízení pro veřejnou linkovou dopravu
pro 2 regiony sousedící s Rakouskem vč. napojení veřejné dopravy na síť TEN-T,

-

publicita veřejné dopravy v rámci kraje (IDS).

Nabídkové řízení Šumava
Společnost JIKORD se spolu s odbory regionálního rozvoje, dopravy a silničního hospodářství
KÚ podílela na přípravě a realizaci nabídkového řízení pro výběr železničního dopravce
provozního souboru Šumava – na tratích č. 194, 197 a 198. Zahájení nabídkového řízení
bylo schváleno usnesením RK č. 764/2014/RK-42 ze dne 26. 6. 2014. V průběhu lhůty pro
podávání nabídek bylo ze strany potenciálních uchazečů uplatněno celkem 118 dotazů
k dokumentaci, na které bylo ve stanovených termínech odpovězeno. Ve lhůtě pro podání
nabídek do 3. 12. 2014 byly u administrátora nabídkového řízení (zástupce zadavatele,
společnosti KŠD Legal Praha) podány 3 nabídky: České dráhy a. s., ARRIVA Morava a. s.
a GW Train Regio a. s. Komise pro otevírání obálek dne 3. 12. 2014 konstatovala, že všichni
uchazeči splnili formální náležitosti. Jednání hodnotící komise probíhala 19. 12. 2014,
13. 1. 2015, 22. 1. 2015. Dvoukolově proběhlo jednací řízení o podaných nabídkách
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s uchazeči ve dnech 13. 2. 2015 a 20. 2. 2015, rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky společnosti GW Train Regio bylo realizováno 5. 3. 2015. Následně podal uchazeč
České dráhy a.s. 19. 3. 2015 námitky, které byly zadavatelem dne 27. 3. 2015 zamítnuty.
Poté podal tento uchazeč ÚOHS návrh na zrušení NŘ a bylo mu vyhověno částečně
dne 29. 6. 2015 vrácením do fáze nového rozhodnutí o výběru nabídky, proto podal rozklad
k předsedovi ÚOHS (1. řízení). Zadavatel 6. 8. 2015 po předchozím určení nové komise
a zpracování analýzy nabídkové ceny znovu rozhodl o výběru dopravce a dne 31. 8. 2015
nevyhověl námitkám Českých drah a.s. proti tomuto rozhodnutí. Dne 9. 9. 2015 tedy uchazeč
podal nový návrh na zrušení NŘ (2. řízení). ÚOHS následně 7. 10. 2015 přerušil 1. řízení,
předseda ÚOHS částečně vyhověl rozkladu a vrátil Úřadu 11. 12. jeho rozhodnutí k novému
projednání. Dne 17. 12. rozhodl Úřad o pokračování správního řízení a ČD podaly 4. 1. 2016
návrh na jeho přerušení. Úřad jim nevyhověl a naopak 11. 1. 2016 vydal nové rozhodnutí
v 1. řízení. Dne 19. 1. 2016 vydal Úřad rozhodnutí ve 2. řízení. ČD opakovaně podaly
27. 1. 2016 rozklad k předsedovi Úřadu ve věci 1. řízení, 3. 2. 2016 proti negativnímu
vypořádání jejich žádosti o přerušení řízení a proti rozhodnutí Úřadu ve 2. řízení.
Z uvedeného je patrno, že v případě kladného vypořádání všech rozkladů ve prospěch
Jihočeského kraje bude zahájení provozu vybraným dopravcem zpožděno nejméně o 1 rok.

Spolupráce se SŽDC, s. o.
Se SŽDC je řešena jak problematika provozu a jízdních řádů (v úseku náměstka pro
provozování dráhy), tak i problematika investičních akcí (v úseku náměstka pro modernizaci
dráhy) na železničních tratích v obvodu Jihočeského kraje. Přímý kontakt je
i s investorem - Stavební správou západ se sídlem

v Praze, po provozní stránce

s Oblastním ředitelstvím SŽDC v Plzni. Spolupráce je zajišťována na základě společného
memoranda Jihočeský kraj – SŽDC podepsaného dne 26. 8. 2014 v Českých Budějovicích.

V roce 2015 byly se SŽDC projednávány zejména tyto záležitosti:
-

Výluková činnost v Jihočeském kraji

-

Změny JŘ 2014/2015 a návrh JŘ 2015/2016

-

Investiční akce v realizaci (účast na kontrolních dnech příp. jednáních):
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Revitalizace železniční tratě České Budějovice – Volary
Rekonstrukce kolejí a výhybek v žst. Strakonice
Dílčí stavby 4. TŽK: Tábor – Sudoměřice, Veselí n/L. – Soběslav. Horusice – Veselí n/L.,
Ševětín - Horusice
-

Investiční akce v přípravě:
Železniční zastávka Tábor Měšice
Železniční zastávka Písek centrum

Optimalizace tratě České Budějovice – České Velenice, 2. stavba
Studie proveditelnosti modernizace tratě České Budějovice – Plzeň

Dne 14. 5. 2015 se v rámci společné akce SŽDC s. o. a ČD a. s. „Železniční doprava v krajích“
uskutečnil na Krajském úřadu Jihočeského kraje „Kulatý stůl“, kde byly projednávány záměry
Jihočeského kraje v dopravní obslužnosti i dopravní infrastruktuře ve střednědobém
horizontu. Závěry z jednání ve všech krajích byly shrnuty na závěrečné konferenci
uspořádané SŽDC s. o. dne 5. 11. 2015 v Praze. Akce bude pokračovat každoročně do
roku 2018 s příslušným tematickým zaměřením (rok 2016 – mezikrajská doprava).
Dne 17. 12. 2015 byla uzavřena smlouva se SŽDC Smlouva o přístupu k datům, která umožní
zveřejňovat data o poloze jednotlivých vlaků ve stanicích v informačních systémech
koordinátora, např. externě u dalších dopravců v ZVS.

Spolupráce s Euroregionem Silva – Nortica
Společnost JIKORD byla přijata za člena sdružení Jihočeská Silva Nortica na valné hromadě
dne 14. 4. 2015 v Plané nad Lužnicí. Navázala tak na předcházející neformální spolupráci,
která se týkala jak prezentace výstupů projektů Cíl 3 Rakousko – ČR „Dosažitelnost spojuje“
či „Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy“, tak i na informace o přeshraniční
veřejné dopravě a jejím vývoji.
česko - rakouských

dopravních

Předpokládáme další spolupráci nejen v oblasti
vazeb,

ale

i

v rámci

spolupráce

v zajišťování

dopravní obslužnosti s členskými subjekty sdružení, zejména městy a obcemi.
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Podnikatelské vouchery – dotační program Jihočeského vědecko-technického parku
JIKORD byl úspěšný v listopadu 2014 v získání Podnikatelského voucheru - grantové podpory
na podporu a rozvoj podnikatelů a organizací v Jihočeském kraji, jejímž poskytovatelem je
Jihočeský

vědecko-technický

park.

Ve

spolupráci

s Vysokou

školou

technickou

a ekonomickou byla zpracována studie zaměřená na vedení autobusových turistických linek,
které by navazovaly na železniční dopravu k turistickým destinacím, výsledkem je návrh
možného rozvoje turistické dopravy a zatraktivnění současné nabídky železniční dopravy
v regionu díky lepším návaznostem. Celková dotace činila 150 000 Kč bez DPH, podíl JIKORDu
je 92 000 Kč (50 000 vyrovnání do nákladů 200 000 Kč bez DPH a 42 000 Kč DPH. Na studii se
podíleli studenti VŠTE, jenž zpracovali návrhy turistických linek, které by byly napojeny na
železnici. Projekt byl dokončen k 31. 3. 2015.
JIKORD byl úspěšný také v červnu 2015 v získání Podnikatelského voucheru. Ve spolupráci
s Vysokou školou technickou a ekonomickou byla naprogramována dopravní aplikace, která
má za cíl aktivně zapojovat veřejnost do dopravy. Jedná se o Jihočeský cestovní deník, jehož
cílem je sběr dat o pohybu obyvatel především v rámci Jihočeského kraje. Výsledky této
analýzy mohou sloužit jako podpora pro plánování nabídky veřejné dopravy. Celková dotace
činila 133 100 Kč bez DPH (161 051 vč. DPH), podíl JIKORDu je 61 226 Kč vč. DPH
(33 275 Kč vyrovnání do nákladů 133 100 Kč bez DPH a 27 951 Kč DPH). Projekt byl
zpracován Ekonomickou laboratoří VŠTE a dodán 12. února 2016. Využití se předpokládá
k zlepšení dopravního plánování, například budou zohledňovány relace, kde uživatelé vyplní,
že se přepravovali osobním automobilem a na základě těchto výstupů se bude řešit možné
posílení veřejné dopravy. Distribuce bude probíhat především ve spolupráci s VŠTE. Všichni
zaregistrovaní uživatele na emailu podpora@jikord.cz budou zařazeni do slosování o volné
jízdenky JIKORD plus.

Mikroregion Dačicko
Dne 15. 9. 2014 byla uzavřena v Dačicích „Dohoda o spolupráci a partnerství“, na základě
které JIKORD a Mikroregion Dačicko budou spolupracovat při realizaci volitelného tématu
Evropského projektu meziobecní spolupráce „Obce sobě“ v oblasti dopravy, dopravní
obslužnosti a mobility v území Mikroregionu Dačicka. Společnost JIKORD uvolnila na tento
info@jikord.cz
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projekt pracovníka na 30% úvazek (12 hodin týdně), jehož činnost je hrazena mikroregionem.
JIKORD zpracoval volitelné téma Doprava, jehož výstupem je strategie dopravy a dopravní
obslužnosti v mikroregionu. Krajský úřad Jihočeského kraje poskytl další potřebné materiály
pro zpracování projektu. Výstupy z projektu jsou k dispozici koordinátorovi dopravy k řešení
dopravní obslužnosti. Projekt byl úspěšně ukončen v květnu roku 2015.

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
V rámci „Krajského plánu vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením“, který
byl schválen 27. června 2013 a má sloužit k usnadnění života handicapovaných osob
v Jihočeském kraji. Jedním z bodů je i veřejná doprava, ke které JIKORD vytvořil studii
„Přeprava handicapovaných osob v Jihočeském kraji“ (dostupná na www.jikord.cz). Součástí
kapitoly Doprava zní jeden z cílů (Cíl 2): „Posílit komunikační dovednosti a zlepšit přístup
řidičů linkové osobní dopravy a pracovníků veřejné drážní dopravy, kteří zajišťují dopravní
obslužnost v kraji, k osobám se zdravotním postižením při přepravě.“ Na základě provedené
analýzy, především mezi smluvními dopravci a organizacemi sdružující postižené, byl
navrhnut informační leták pro pracovníky v dopravě (řidiči, průvodčí a vlakvedoucí), kteří
jsou ve styku se zákazníky. Znění letáku bylo sestaveno ve spolupráci se Zdravotně sociální
fakultou Jihočeské univerzity. Materiál navrhuje periodická školení zástupců dopravců ve
vztahu přístupu k tělesně postižným v prostředcích hromadné dopravy.
Na základě doporučení bylo na den 20. října 2015 uspořádáno školení dopravců, na kterém
byli zástupci dopravců informováni o jednotlivých typech handicapů a doporučeného
chování k těmto osobám a byly předány informační letáky. Účastnili se ho především vedoucí
provozní pracovníci a dispečeři. Předpokládají se pravidelná periodická školení
(cca po 2 až 3 letech) vedoucích pracovníků, kteří s výstupy seznámí řidiče a další
dopravní zaměstnance, rovněž bude možnost prodiskutovat aktuální problémy v dané
záležitosti.

Spolupráce s ostatními organizátory veřejné dopravy
Klíčovou formou spolupráce je řádné členství společnosti JIKORD v České asociaci
organizátorů veřejné dopravy (ČAOVD), která sdružuje organizace, zabývající se koordinaci
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veřejné dopravy v ČR a na Slovensku. V rámci asociace se JIKORD účastní činnosti
jednotlivých pracovních skupin a výměny zkušeností při pravidelných setkáváních za účasti
řady hostů, zejména zástupců ministerstev, významných dopravců a přidružených členů,
kterými jsou zejména organizace zabývající se servisem pro zajištění dopravní obslužnosti
a integrace dopravních systémů. Aktivity společnosti v ČAOVD byly již popsány výše.
Zástupci společnosti JIKORD se pravidelně setkávají se zástupci sousedních krajů v zájmu
koordinace veřejné dopravy. Nejužší vztahy jsou s Koordinátorem veřejné dopravy
v Plzeňském kraji POVED (koordinace, výměna zkušeností) v rámci dvoustranných setkání.
Koordinace veřejné dopravy probíhá rovněž s oddělením dopravní obslužnosti Odboru
dopravy Kraje Vysočina a Odborem dopravy Středočeského kraje.

Spolupráce s Úřadem práce
Společnost JIKORD spolupracuje s Úřadem práce České republiky – krajskou pobočkou
v Českých Budějovicích, kontaktním pracovištěm České Budějovice, Klavíkova 7/1570, 370 04
České Budějovice v otázkách personálního obsazení společnosti. Příkladem je přijetí
RNDr. Jiřího Čekala, Ph.D., od 01. 07. 2015 na pracovní pozici Dopravní specialista. V tomto
případě JIKORD čerpal 6 měsíční dotace z ÚP na základě Dohody o vyhrazení společensky
účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu
a Evropského sociálního fondu č. CBA-SF-606/2015 v celkové měsíční částce 15 000,-- Kč.
V současné době stále probíhá spolupráce s ÚP v otázkách personální politiky
společnosti JIKORD.
4.4 Požadavky a stížnosti orgánů a občanů na dopravně přepravní služby
Ve společnosti je od počátku existence zavedena evidence stížností, podnětů a připomínek
obcí, organizací a občanů s konečným řešením a oznámením výsledku.
V roce 2015 bylo přijato celkem 117 podání stížností a požadavků na změny, jak ze stran
starostů obcí, tak z řad veřejnosti. Na všechny požadavky společnost reaguje ve stanovené
lhůtě a všechny byly vyřešeny do konce roku 2015. Veřejné linkové autobusové dopravy se
v minulém roce týkalo 52 podnětů, železniční dopravy 60 podnětů, kombinace obou druhů
doprav se pak týkalo 5 podnětů. Každé podání je řešeno komplexně v souvislosti
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s navazujícími linkovými spoji. Pracovníci společnosti vždy hledají cestu, jak požadavek
vyřešit v úzké spolupráci dopravy železniční a VLAD. Veškeré písemnosti jsou archivovány
v sídle společnosti.
Na základě některých podnětů provedla společnost vlastní následné kontroly. V množství
připomínek jednotlivců se jedná o subjektivní názory sledující zajištění veřejné dopravy pro
vlastní osobu, bez spojitosti s frekvencí potřebnou pro vedení navrženého spoje.
4.5 Společné pracoviště JIKORDu a VŠTE
Společné pracoviště zahájilo svoji činnost ke dni 1. 2. 2014. Na práci společného pracoviště
se v průběhu roku 2014 podílel také 1 pracovník VŠTE (na 50 % úvazek). Ke dni 1. 8. 2014 byl
pro spolupráci na společné odborné pracoviště JIKORDu a VŠTE přijat externí pracovník
Ing. Martin Stach, který 12. 01. 2015 přešel na společné pracoviště JIKORDu a VŠTE již jako
plnohodnotný zaměstnanec Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.
Na pracovní pozici dopravní specialista byl v průběhu roku 2015 přijat RNDr. Jiří Čekal, Ph.D.
V předchozím

období

zpracovalo

společné

pracoviště

krátkodobé,

střednědobé

a dlouhodobé cíle své činnosti. Krátkodobým cílem pro rok 2015 bylo zavedení celokrajské
síťové jízdenky, aktuálně se připravuje zavedení integrovaného dopravního systému
v regionu Českobudějovicka. Dlouhodobým cílem společného pracoviště zejména z důvodu
ukončení platnosti smluv v roce 2019 se všemi dopravci je příprava nabídkových řízení
a postupný rozvoj integrované dopravy v rámci kraje.

A) Zavedení celokrajské síťové jízdenky JIKORD plus vzala Rada kraje na vědomí svým
Usnesením č. 704/2015/RK-66 ze dne 25. 06. 2015 s tím, že datum zahájení přepravy
cestujících s využitím této integrované jízdenky bylo stanoveno na 1. červenec 2015.
Integrovaná jízdenka platí na spojích veřejné dopravy smluvních dopravců, kromě JHMD a. s.,
na území Jihočeského kraje (osobní vlaky, spěšné vlaky, rychlíky, regionální i dálkové
autobusy, MHD). Je rovněž akceptována na celé lince WA15 Telč – Raabs an der Thaya
(i v Kraji Vysočina a Dolním Rakousku) a také na celé lince 433 710 Zelené autobusy
(i v Plzeňském kraji). Jízdenka JIKORD plus je uznávána mimo území Jihočeského kraje též na
některých železničních tratích, v rozsahu jízdenky ČD region Jihočeský. Platnost jízdenky
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JIKORD plus je stanovena na jeden den s přesahem do 3. hodiny ranní dne následujícího.
V pracovní dny může na jízdní doklad cestovat 1 dospělý a 1 dítě do 15 let. O víkendech
a státních svátcích ČR 2 dospělí a až 3 děti do 15 let. Cena jízdního dokladu JIKORD plus je
250,-- Kč včetně DPH. Období prvních měsíců provozu bylo obdobím zkušebním, ve kterém
byla testována jak spolupráce s dopravci, tak i naplňování smluvních vztahů, které byly
zajištěny pouze na období do 31. 12. 2015. Získané zkušenosti byly promítnuty do úpravy
smluv s účinností od 1. 1. 2016.
Dozorčí rada společnosti JIKORD s. r. o. vzala na vědomí svým Usnesením 5-16/2015 ze
dne 10. 11. 2015 průběžnou zprávu o vyhodnocení jízdenky JIKORD plus za počáteční
čtyřměsíční období. S Jihočeskou krajskou jízdenkou JIKORD plus je plánováno i do
budoucna. Měla by mít turistický charakter a naplňovat základní znaky dopravního systému
IDS.

B) Zavedení integrovaného dopravního systému v regionu Českobudějovicka předcházelo
zpracování studie „Posouzení efektivity zavádění IDS v Jihočeském kraji“. Studie
charakterizuje důvody a cíle zavedení IDS v Jihočeském kraji, analyzuje současný stav veřejné
dopravy v Jihočeském kraji a zejména navrhuje variantní řešení postupného zavádění IDS,
včetně zhodnocení nákladů a míry rizik souvisejících s jeho aplikací. Návrh postupného
zavádění IDS je řešen ve 2 základních variantách a to s využití čipových karet (s možností
vlastního kartového a zúčtovacího centra či využití outsourcingu), nebo zahájení integrace na
základě papírových jízdenek s následným přechodem na bezkontaktní čipové karty. Náklady
související se zavedením IDS jsou ve studii rozděleny na náklady jednorázové a opakované.
K nejdůležitějším položkám patří náklady tzv. protarifovací ztráty, náklady související
s převodem některých komerčních spojů do závazku veřejné služby, náklady na vybudování
a provoz kartového a zúčtovacího centra, implementaci tarifů ze strany ČD, pořízení
označníků a náklady na reklamu.
V závěru měsíce ledna 2015 byla studie předložena k oponentuře Dopravní fakultě
Českého vysokého technického v Praze s tím, že oponentní posudek byl zpracován
k 31. březnu 2015. Na základě vypořádání připomínek z oponentního posudku zaslal
proděkan pro výstavbu a rozvoj ČVUT prof. Ing. Petr Moos, CSc. dne 26. 5. 2015 odboru
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dopravy Jihočeského kraje závěrečný oponentní posudek – viz příloha č. 8. Součástí tohoto
závěrečného oponentního posudku je i doporučení, že na uvedenou studii by měly navázat
prováděcí projekty, které by měly vždy konkrétní část široké problematiky podrobně
rozpracovat do konkrétní a realizační roviny. Uvedená studie byla předložena vedení kraje
a bylo rozhodnuto o zpracování prováděcího projektu „Zavedení IDS pro oblast
Českobudějovicka“. Projekt byl zpracován v průběhu měsíců červen – srpen 2015, navázal na
výše uvedenou studii a rozpracoval rozsah, technické a tarifní zabezpečení IDS pro oblast
Českobudějovicka, včetně nákladů souvisejících s integrací této oblasti. Pro 1. fázi integrace
je oblast ohraničena významnými městy a obcemi v okolí Českých Budějovic se spádovostí do
krajského města. Jedná se o obce Hluboká nad Vltavou, Zliv, Brloh, Křemže, Velešín,
Trhové Sviny, Jílovice, Lišov a Ševětín. Uvedená oblast zahrnuje 90 obcí převážně
z okresu České Budějovice. Českobudějovicko bylo vybráno jako centrální a spádová oblast
Jihočeského kraje s nejvyšší hustotou osídlení. Je zde provozována MHD České Budějovice,
současně do této oblasti vstupují páteřní železniční tratě a zajíždí sem většina autobusových
dopravců. Počet dojíždějících i vyjíždějících osob do samotného krajského města je
několikanásobný oproti ostatním městům. Realizace IDS v této oblasti poskytuje
dostatečnou záruku pro posouzení přínosů IDS v návaznosti na vložené finanční prostředky.
Na základě vyhodnocení nákladů a přínosů ročního provozu IDS Českobudějovicka bude
možné rozhodnout o případném následném rozšíření systému do dalších územních celků
a o zapojení dalších smluvních dopravců. Mimo územního vymezení je v projektu zpracován
návrh na začlenění celkem 87 tratí a linek veřejné dopravy. Z tohoto celkového počtu je
navrženo 5 železničních tratí (části tratí), 60 autobusových linek (jednotlivé úseky nebo celé
linky v návaznosti na vedení trasy linky) a 22 linek MHD České Budějovice v plném rozsahu.
V navrženém seznamu je zařazeno také 12 linek (celé linky nebo jednotlivé spoje), které jsou
provozovány na komerční bázi, přestože zajišťují dopravní obslužnost kraje. Z důvodu
zachování provozu těchto linek (spojů) včetně možnosti ovlivnění tras a časových poloh
jednotlivých spojů a k jejich integraci do IDS je navrženo převést tyto spoje (linky) do závazku
veřejné služby (ZVS) ke dni 12. 6. 2016. Převedení těchto spojů a linek do ZVS představuje
kompenzaci provozní ztráty dopravců ve výši cca 9 200 000,- Kč/rok. Kompenzace zahrnuje
úhradu provozní ztráty a přiměřeného zisku včetně kompenzace ztráty ze žákovského
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jízdného, které u komerčních linek dosud hradí MD ČR. Provoz těchto tratí a linek veřejné
dopravy

je

zajišťován

3

autobusovými

dopravními

společnostmi

(GW BUS a. s.,

České Budějovice; ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. a Comett plus, spol. s r. o., Tábor),
železničním dopravcem České dráhy, a.s ., Praha a Dopravním podnikem města
České Budějovice, a. s.,

České Budějovice.

Tito

dopravci

zajišťují

více

jak

90 %

dopravní obslužnosti navrhované oblasti. Projekt obsahuje také seznam zaintegrovaných
zastávek dle přepravních systémů (veřejná linková doprava, železniční doprava a městská
hromadná doprava). Zavedení IDS ve výše navrhovaném rozsahu představuje zapojení
327 zastávek veřejné linkové dopravy, 128 zastávek MHD České Budějovice, 77 zastávek
společných pro VLD a MHD České Budějovice a 34 železničních zastávek. Celkem je navrženo
zapojení 566 zastávek.
V souladu se závěry studie „Posouzení efektivity zavádění IDS v Jihočeském kraji“
a s ohledem na kalkulované finanční náklady a požadovaný termín realizace je navrženo
zavedení IDS s využitím papírových jízdenek s následným možným přechodem na
čipové karty, respektive na odbavení s využitím bezkontaktních bankovních karet. Tento
systém, který v současné době využívá např. Jihomoravský kraj, nevyžaduje budování
kartového centra, a tudíž dochází ke snížení jednorázových i opakovaných ročních nákladů
a také ke zkrácení doby realizace. Základ navrženého tarifního systému tvoří zónový tarif
s cenovým zvýhodněním časových jízdenek. Původní kilometrické

tarify

jednotlivých

dopravců zůstávají zachovány a bude je možné využít v případě nevýhodnosti zónového
tarifu. Tarif MHD České Budějovice je akceptován v plném rozsahu, navíc časové jízdenky
vydané Dopravním podnikem města České Budějovice (DPMCB) budou akceptovány po
katastrálním území města České Budějovice i ve vozidlech zaintegrovaných autobusových
linek a železničních tratí. Pro cestující, kteří využijí služeb veřejné linkové dopravy nebo ČD,
vzniká nová možnost zakoupení jedné integrované jízdenky na všechny přepravní systémy,
včetně MHD České Budějovice. Také tento prováděcí projekt byl předložen samosprávným
orgánům a náklady související se zavedením IDS pro oblast Českobudějovicka pro časové
období 12. června – 31. prosince 2016 jsou zapracovány do rozpočtu Jihočeského kraje
a společnosti JIKORD na rok 2016.
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5. listopadu 2015 schválila rada kraje svým usnesením č. 1117/2015/RK-74 zahájení
2 zadávacích řízení k veřejné zakázce malého rozsahu:
1) Na dodavatele metodiky měsíčního rozúčtování tržeb z přestupních jízdních dokladů mezi
dopravce zapojené v IDS Jihočeského kraje
2) Na dodavatele softwaru a následné realizace měsíčního rozúčtování tržeb z přestupních
jízdních dokladů mezi dopravce zapojené v IDS Jihočeského kraje
Výběrové řízení na dodavatele metodiky měsíčního rozúčtování tržeb z přestupních jízdních
dokladů mezi dopravce zapojené v IDS Jihočeského kraje proběhlo dne 20. 11. 2015 a ze
6 předložených nabídek komise jako nevýhodnější vyhodnotila nabídku společnosti M – line,
a.s., České Budějovice. Na základě uzavřené „Smlouvy o dílo“ ze dne 27. listopadu 2015
předal zhotovitel zpracované dílo zadavateli dne 26. ledna 2016. Zpracovaná dokumentace
byla připomínkovaná ze strany zadavatele společnosti JIKORD a také IT oddělení Jihočeského
kraje. Po vypořádání připomínek a uzavření této veřejné zakázky přistoupí společnost JIKORD
k vypsání 2. veřejné zakázky na dodavatele softwaru a následné realizace měsíčního
rozúčtování tržeb z přestupních jízdních dokladů mezi dopravce zapojené v IDS
Jihočeského kraje. Součástí vstupních podkladů pro tuto veřejnou zakázku bude i zpracovaná
metodika měsíčního rozúčtování tržeb z přestupních jízdních dokladů. Vzhledem k tomu,
že pro správné stanovení a prodej časových kupónů na předprodejních místech dopravců,
bude nutné mít k dispozici také příslušný software, lze předpokládat, že v průběhu 1. čtvrtletí
roku 2016 bude vypsáno také výběrového řízení na zhotovení tohoto software. V průběhu
měsíce března 2016 zajistí společnost JIKORD s.r.o. seminář pro zastupitele Jihočeského kraje
na téma integrovaný dopravní systém Českobudějovicka.

C) Dlouhodobým cílem zejména z důvodu ukončení platnosti smluv v roce 2019 se všemi
dopravci je realizace nabídkových řízení a postupný rozvoj integrované dopravy v rámci kraje
včetně významné změny linek veřejné dopravy. Stávající smlouvy byly uzavřeny s drážními
i silničními dopravci pro zajištění veřejné dopravy v závazku veřejné služby na dobu 10 let
a jejich platnost končí v prosinci 2019. Zabezpečení dalšího provozu je ve veřejné linkové
dopravě možné (s výjimkami dle platné legislativy EU a ČR) pouze na základě nabídkových
řízení, v železniční dopravě i formou přímého zadání. Z tohoto důvodu společnost JIKORD

info@jikord.cz

43

JIKORD s.r.o.
Okružní 517/10
370 01 České Budějovice
Jihočeský koordinátor dopravy

zpracoval materiál, v jehož rámci již nebyla uvažována další možnost, kterou je za
stanovených podmínek přípustné prodloužení stávajících smluv. Toto řešení by pouze
konzervovalo současné legislativně i fakticky překonané vztahy mezi objednatelem
a dopravcem a omezilo možnost dosažení příznivější ceny výkonu za současného zvýšení
kvality poskytovaných služeb. Jsou zde popsány možnosti zajištění veřejné dopravy
v Jihočeském kraji po roce 2019 včetně návrhu časového harmonogramu a odpovědnosti za
jednotlivé kroky. Na základě rozboru možností a využití dosavadních zkušeností s aplikací
zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících byly v železniční dopravě
posouzeny tři varianty dalšího postupu, u veřejné linkové dopravy je předkládáno rozdělení
do 7 provozních souborů. Společnost JIKORD navrhla k projednání v Radě kraje variantu
označenou A), tj. využít nabídkové řízení u železniční dopravy v rámci jednoho provozního
souboru v motorové trakci a u veřejné linkové dopravy v 7 provozních souborech. Železniční
dopravu v elektrické trakci a železniční dopravu na úzkokolejných tratích je navrženo
zabezpečit formou přímého zadání určenému dopravci.
Podklady pro samosprávu kraje k rozhodnutí o postupné realizaci nabídkových řízení na
výběr dopravců v závazku veřejné služby byly v průběhu roku 2015 připraveny a předány
k projednání na poradu vedení kraje v červnu 2015. Ke dni zpracování výroční zprávy nebylo
o materiálu o zajištění veřejné dopravy po r. 2019 dosud rozhodnuto.

Jihočeská krajská jízdenka JIKORD plus
Celokrajský jednodenní jízdní doklad JIKORD plus byl zaveden na základě usnesení
č. 704/2015/RK-66 ze dne 25. 06. 2015, kdy vzala Rada kraje na vědomí zavedení
celokrajského jednodenního jízdního dokladu JIKORD plus.
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Titulní strana jízdenky JIKORD plus

Cestující mohou využívat výhody této jízdenky s platností od 1. 7. 2015. K návrhu jízdenky
bylo přistoupeno na základě praktických zkušeností koordinátorů v ostatních krajích.
Například v Ústeckém i Libereckém kraji byl tento formát jízdenky využíván již několik let
před zavedením samotného IDS. Zavedení celokrajské jízdenky umožní cestujícím seznámení
s výhodností integrované jízdenky, zejména s možností kombinovaného cestování všemi
dopravními prostředky bez nutnosti placení úsekového jízdného a tím získání důvěry v tento
systém cestování.
Jízdenku je možno využít ve veřejné hromadné dopravě na území Jihočeského kraje mimo
dopravce JHMD, a. s. Cílem je zapojit co nejvíce dopravců, se kterými má Jihočeský kraj
uzavřeny smlouvy, a to i na spojích, které nejsou přímo dotovány z krajského rozpočtu. Jedná
se tedy o spolupráci provozů městské hromadné dopravy, regionálních autobusů s provozem
komerčních (dálkových) spojů a také osobních, spěšných vlaků včetně zapojení dálkových
rychlíků. Je rovněž akceptována na celé lince WA15 Telč – Raabs an der Thaya
info@jikord.cz
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(i v Kraji Vysočina a Dolním Rakousku) a také na celé lince 433 710 Zelené autobusy
(i v Plzeňském kraji). Rovněž je akceptována mimo území Jihočeského kraje na trati
č. 190 v úseku Nepomuk – České Budějovice na části Plzeňského kraje, v celé délce
tratě č. 191 Nepomuk – Blatná na části Plzeňského kraje, na trati č. 200 v úseku Březnice Protivín na části Středočeského kraje, v celé délce tratě č. 203 Březnice - Strakonice na
části Středočeského kraje, na trati č. 220 v úseku Olbramovice – České Budějovice na
části Středočeského kraje, v celé délce tratě č. 224 Tábor – Horní Cerekev na části
Kraje Vysočina, na trati č. 225 v úseku Kostelec u Jihlavy – Veselí nad Lužnicí na části
Kraje Vysočina a v celé délce tratě č. 227 Kostelec u Jihlavy – Slavonice v celé délce tratě.
Platnost jízdenky je stanovena na jeden den s přesahem do 3. hodiny ranní dne
následujícího. V pracovní dny může cestovat jeden dospělý a jedno dítě do 15 let.
O víkendech a státních svátcích ČR 2 dospělý a až 3 děti do 15 let.
Cena za jízdenku JIKORD plus je stanovena na 250,-- Kč.
Ke dni 31. prosince 2015 společnost JIKORD s. r. o. eviduje celkem 10 dotazů od cestující
veřejnosti. Jedná se o dotazy ohledně platnosti jízdenky na konkrétních tratích (linkách),
popř. dopravních prostředcích. Otázky od cestující veřejnosti byly přijaty elektronickou
a telefonickou formou. Telefonní čísla na případné dotazy jsou zveřejněna na webových
stránkách JIKORDu. Jedná se o tři kontaktní osoby, které operativně vyřizují dotazy
cestujících. Mobilní kontakty uvedeny na webových stránkách v záložce JIKORD plus jsou
k dispozici 24 hodin denně. Dotazy lze také vypořádat u jednotlivých pracovníků společnosti
JIKORD. Na webu společnosti JIKORD je k dispozici samostatná záložka s názvem JIKORD plus,
která je aktualizována ihned po obdržení informací od dopravců. Jedná se především
o distribuci jízdenky JIKORD plus na prodejní místa. Je zde rovněž zveřejněn kompletní
přehled tratí a linek, na nichž je jízdenka platná. Společnost JIKORD eviduje jednotlivé
prodané jízdenky a to v termínu 1x měsíčně, včetně jejich sériových čísel.
Od 1. července 2015 proběhly dvě výjezdní kontroly distribučních míst, zaměřené zejména
na označení prodejních míst, dostupnost jízdního dokladu JIKORD plus, úplnost a správnost
informací podávaných cestujícím včetně doplňkových informací (JIKORDem zpracovaný
letáček, který prodejci rozdávají k zakoupené jízdence), ostatní povinnosti, plynoucí ze
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Smlouvy o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus. Pracovník společnosti
JIKORD zjistil drobné nedostatky, které byly na místě odstraněny.
Náklady spojené s jízdenkou jsou rozděleny na pořizovací a provozní. Pořizovací náklady
zahrnují právní služby týkající se konstrukce smluv, daňové poradenství ohledně rozúčtování
jízdenky, překladatelské služby, grafické zpracování jízdenky a náklady na její tisk. Tyto
náklady činily 192 308 Kč.
Provozní náklady tvoří náklady na účetnictví a distribuci. Od července 2015 do konce
listopadu 2015 JIKORD činily tyto náklady 4 500 Kč. V závěru roku 2015 JIKORD připravil
propagační materiály v hodnotě 41 987 Kč.
Ke dni 24. 09. 2015 JIKORD obdržel Výpověď smlouvy o spolupráci při zavedení a používání
jízdenky JIKORD plus a výpověď smlouvy o prodeji Jihočeské krajské jízdenky JIKORD plus od
Správy Národního parku Šumavy, které bránil obchodní rejstřík v distribuci jízdenek
JIKORD plus. V nové smlouvě došlo k přesunu tohoto subjektu do ostatních účastníků
a jízdenky JIKORD plus nebude distribuovat.
Na základě dosavadních zkušeností byla Smlouva o spolupráci při zavedení a používání
jízdenky JIKORD plus s účinností od 1. 1. 2016 upravena a je předkládána ve znění uvedeném
v příloze č. 1. Při úpravách smlouvy byly využity jak připomínky zúčastněných dopravců,
tak i právního a daňového poradenství i konzultace s Finančním úřadem.
Smlouva o spolupráci při zavedení a používání jízdenky JIKORD plus, která upravuje vztahy
mezi dopravci, Jihočeským krajem, společností JIKORD s.r.o. a dalšími subjekty, byla
uzavřena na dobu určitou (zkušební období) od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2015 s předpokladem
jejího prodloužení na dobu neurčitou s roční aktualizací. Z tohoto důvodu byla předložena
k projednání a následnému schválení Radě kraje nová Smlouva o spolupráci při zavedení
a používání jízdenky JIKORD plus platná od 1. 1. 2016 do 2. 12. 2019.
Období prvních měsíců provozu bylo obdobím zkušebním, ve kterém byla testována jak
spolupráce s dopravci, tak i naplňování smluvních vztahů, které byly zajištěny pouze
na období do 31. 12. 2015. Získané zkušenosti byly promítnuty do úpravy smluv s účinností
od 1. 1. 2016. Z těchto důvodů nebyla organizována žádná výraznější propagace prodeje
jízdenky.
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4.6 Hospodářské výsledky koordinace a racionalizace dopravní obslužnosti
Celkové výsledky za kalendářní rok 2015 jsou následující:
Ukazatele dopravního výkonu na
rok 2015

2015

2014
plán

skutečnost

rozdíl
rozdíl
skutečnost
skutečnost
– plán
2015-2014
2015

A. Naturální ukazatele
Veř. linková autobusová doprava
(ujkm)

19 522 474

19 584 199

19 619 990

97 516

35 791

Drážní doprava (vlkm)

5 266 738

5 280 543

5 280 016

13 278

-527

Naturální ukazatele celkem

24 789 212

24 864 742

24 900 006

110 794

35 264

Veř. linková autobus.doprava

423 895 597

429 249 374

427 723 689

3 828 092

-1 525 685

Drážní doprava

579 074 465

579 427 326

579 350 909

276 444

-76 417

4 104 536

-1 602 102

B. Hodnotové ukazatele (Kč) - dotace

Hodnotové ukazatele celkem

1 002 970 062 1 008 676 700 1 007 074 598

C. Dotace na km (Kč)
Veř.linková autobus.doprava

21,71

21,92

21,80

0,09

-0,12

Drážní doprava
109,95
Tab. 7: Celkové výsledky za kalendářní rok 2015

109,73

109,73

-0,22

0,00

Meziroční nárůst km u veřejné linkové autobusové dopravy je dán především převedením
výkonů z nákladnější drážní dopravy z minulých let. Nárůst mezi plánem a skutečností roku
2015 je způsoben zařazením oprávněných požadavků obcí do závazku veřejné služby.
Výkony drážních dopravců se v porovnání s rokem 2014 udržují na srovnatelné úrovni.
Hodnotové ukazatele se v roce 2015 vyvíjely především díky ceně pohonných hmot velmi
příznivě.
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Skutečné čerpání dotací v roce 2014 a 2015 uvádí následující tabulka:
2014
Dopravce

2015

Kč

%

Kč

%

Veřejná linková autobusová doprava

423 895 597

99,92

427 723 689

99,64

Drážní doprava

579 074 465

99,99

579 350 909

99,99

1 002 970 062

99,96

1 007 074 598

99,84

Celkem
Tab. 8: Skutečné čerpání dotací

Podrobné komentáře k tabulkám dle jednotlivých dopravců jsou uvedeny v příloze
„Výsledky hlavní činnosti (závazek veřejné služby) dle jednotlivých smluvních dopravců.
Na základě uzavřených smluv byla autobusovým dopravcům měsíčně poskytována záloha ve
výši 70% z odborného odhadu ze zálohovaného období a dopravci čtvrtletně předkládali
vyúčtování prokazatelné ztráty, na jejímž základě byl vyplacen doplatek za vyúčtované
období. Ve IV. čtvrtletí byl pak vyplacen pouze doplatek do výše smluvní částky. Po skončení
roku 2015 dopravci předkládají roční vyúčtování podle skutečných nákladů. Z celkových
uzavřených 14 smluv o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti
Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou nedočerpalo 5 dopravců smluvní částku.
Konkrétně se jedná o Znojemskou dopravní společnost – PSOTA, s. r. o. (81,23%),
Dopravní podnik

města

České

Budějovice

a.s.

(90,42%),

„Dopravní

podnik

Města Vlachovo Březí s.r.o.“ (97,71%), COMETT PLUS spol. s r.o. (99,54) a ČSAD Jindřichův
Hradec a.s. nedočerpal částku určenou na ZVS (99,82%) a na IDS Jindřichův Hradec (86,13%).
Celková nevyčerpaná částka prokazatelné ztráty ze smluvních vztahů autobusových
dopravců činí 1 525 685,- Kč.

U drážní dopravy byla poskytována dopravcům měsíčně, v souladu s dodatky příslušných
smluv, záloha ve výši 1/12 z předpokládané výše podílu z rozpočtu Jihočeského kraje na
prokazatelné ztrátě a dopravci předkládali čtvrtletně vyúčtování prokazatelné ztráty formou
výkazu ujetých vlakových kilometrů, včetně výpočtu částky za nerealizované výkony z viny
dopravce. Dále dopravci předkládali čtvrtletně výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti
ve veřejné drážní dopravě a plnění kvalitativních ukazatelů dle uzavřených smluv.
Společnost JIKORD
info@jikord.cz

zajišťovala

kontrolu

příslušných

výkazů

a

spolupracovala
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s Odborem dopravy

a silničního

hospodářství

KÚ

na

kontrole

vyúčtování.

Celková nevyčerpaná částka prokazatelné ztráty ze smluvních vztahů drážních dopravců
činí 76 417,- Kč.
Důležitým momentem je nepřekročitelnost celkové smluvní částky u obou druhů
smluvních doprav.
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5 Úkoly společnosti v dalším období
Úkoly společnosti jsou dány především Plánem dopravní obsluhy území na léta 2012 - 2016
a jeho aktualizací, ale také operativním řešením vzniklých problémů.
a) Pokračování v kontrolní činnosti ve veřejné linkové autobusové dopravě a drážní
dopravě na základě Plánu kontrolní činnosti pro rok 2016.
b) Zpracování Dopravního plánu obsluhy území na léta 2017 – 2021, který navazuje na
již schválený, aktualizovaný Plán pro období 2012 až 2016.
c) Provoz a správa celokrajské turistické jízdenky JIKORD plus.
d) Dopravní integrace Českobudějovicka na základě rozhodnutí orgánů kraje v průběhu
roku 2016.
e) Příprava organizace veřejné dopravy v závazku veřejné služby po roce 2019 dle
rozhodnutí samosprávy kraje (nabídková řízení, přímé zadání).
f) Účinné

hájení

zájmů

JčK

v rámci

připomínek

legislativy

prostřednictvím

České asociace organizátorů veřejné dopravy a Svazu dopravy ČR.
g) Aktivní účast v nadnárodních programech EU s přínosem pro JčK (Central Europe,
DANUBE) za předpokladu schválení podaných žádostí v projektech RUMOBIL
a AMOD.
h) Příprava a projednání JŘ 2016/2017

dle schváleného harmonogramu s cílem

zkvalitnění koordinace vlak/bus a nasazování dopravních prostředků odpovídajících
dané frekvenci.
i) Příprava provozního rozpočtu společnosti na r. 2017.
j) Příprava rozpočtu pro zajištění DO r. 2017 s akcentem na politickou vůli pro dopravní
integraci.
k) Ověřování a dohled nad smlouvami s dopravci, zejména s ohledem na zlepšování
kultury cestování.
l) Zpracování způsobu odbavení cestujících v rámci 1. fáze IDS a stanovení tarifních
a smluvních přepravních podmínek IDS Jihočeského kraje, včetně projednání
v orgánech kraje ve stanoveném rozsahu.
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m) Zajištění výběrových řízení souvisejících s realizací IDS (software pro rozúčtování tržeb
IDS a následný provoz zúčtovacího centra, software pro vyhledávání optimálního
časového kupónu a následného prodeje, dodávka nových označníků IDS).
n) Seznámení dotčených dopravců s podmínkami 1. fáze IDS a zajištění smluvních vztahů
s těmito dopravci pro vstup do IDS Jihočeského kraje.
o) Ve spolupráci s dopravci zajistit funkční síť předprodejních míst pro prodej
předplatných časových kupónů IDS.
p) Zajištění informovanosti a organizování školení smluvních dopravců pro odstranění
bariér cestování tělesně postižených na území JčK 2017/2018.
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6 Závěr
Hlavní úkoly pro práci společnosti v roce 2015 byly dány Plánem dopravní obsluhy
území Jihočeského kraje na léta 2012 – 2016 a jeho aktualizací – hlavními směry
zajištění dopravní obslužnosti Jihočeského kraje v roce 2012 až 2016. Tento plán byl schválen
Radou Jihočeského kraje, usnesením č. 1067/2011/RK-80 ze dne 6. 12. 2011. Aktualizace
plánu dopravní obsluhy území na léta 2012 – 2016 byla schválena Radou Jihočeského kraje,
usnesením č. 1300/2013/RK-30 ze dne 19. 12. 2013.
V organizační oblasti byly řešeny některé personální otázky, přesto je do dalších let
nevyhnutelné počítat s rozšířením počtu pracovních míst, aby bylo naplněno organizační
uspořádání dané Podnikatelským plánem, jako předpoklad plnění dalších úkolů, zejména
v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury, prognóz přepravy, ale především zavedení
postupné dopravní integrace, její správy, vyhodnocování a kontroly. Vzhledem ke
stanoveným úkolům pro následující období je na tomto místě nutné konstatovat značné
riziko, které je spojené s personálního podhodnocení společnosti. Rozsah činnosti
několikanásobně převyšuje úkoly v době vzniku. Personální složení je prakticky neměnné,
když obdobné společnosti zaměstnávají v průměru 10 pracovníků. Z konaných dvou
neúspěšných výběrových řízení je patrné, že trh práce, zejména na poli odborníků v dopravě,
je značně omezený. Bude nevyhnutelné řešit tuto otázkou v nárocích na provozní rozpočet
společnosti, zejména pak výdaji na personální agendu a nevyhnutelným nárůstem počtu
pracovních pozic. Zejména pak zavedení IDS, jeho správa a rozvoj, ale i administrace projektů
EU a příprava nových nabídkových řízení po roce 2019 toto opodstatňuje.
V oblasti hlavní činnosti byly zahrnuty hlavní cíle, pro které byla společnost založena
a prostředky k jejich dosažení. Bylo to oddělení výkonu samostatné působnosti v oblasti
zajištění dopravní obslužnosti kraje od výkonu státní správy. Mezi úkoly společnosti patří
rovněž snížení dotačních potřeb kraje na činnost společnosti v rámci příspěvku na činnost ve
veřejném zájmu.
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V rámci plnění střednědobých úkolů:


byla zpracovaná metodika racionalizace dopravní obslužnosti mikroregionů s cílem
uplatnění koordinačních zásad,



byla zpracována racionalizace dopravní obslužnosti s možností zavedení IDS.



bylo realizováno nabídkové řízení pro výběr dopravce v regionální železniční dopravě
pro provozní soubor tratí „Šumava“, z důvodu opakovaného podání námitek k ÚOHS ze
strany dopravce České dráhy a.s. nebylo do 31. 12. 2015 ukončeno,

Je možno konstatovat, že úkoly v této oblasti byly splněny.

Z posouzení činnosti společnosti JIKORD od doby jejího založení a splněných úkolů
Dopravního plánu, Plánu dopravní obslužnosti území a Aktualizace plánu dopravní
obslužnosti území, který navazuje a rozšiřuje předchozí dokument, vyplývá opodstatnění
jejího založení a existence. Za období své činnosti společnost vstoupila do povědomí
veřejnosti. Je třeba si uvědomit, že ne všechna opatření při racionalizaci rozsahu dopravních
výkonů se setkávají se souhlasem představitelů obcí a cestující veřejnosti. Vždy však probíhá
ze strany společnosti plná informovanost a aktivní účast při hledání alternativ řešení.
Společnost upřednostňuje požadavky samospráv, které někdy nepřinášejí koncepční řešení
a je hledán kompromis s ekonomickými možnostmi kraje i provozními možnostmi dopravců.
Problémem je „rozevírání nůžek“ mezi požadavky drážních a autobusových dopravců na
úhradu prokazatelné ztráty, které je omezujícím prvkem při koncepčním řešení veřejné
dopravy.

Je

nutné

poznamenat,

že

se

zvýšila

informovanost

samospráv

i

cestujících

k dopravní obslužnosti (web JIKORDu, zájem médií, tiskové zprávy kraje), kdy meziročně
zaznamenáváme pokles přijatých podnětů a stížností.

Je potřebné uvést, že v činnosti společnosti se prolíná činnost operativní, krátkodobá
s činností metodickou, střednědobou, často mající charakter výzkumný, prognostický.
V předešlém roce umocněný zahájením činnosti společného pracoviště. Zajištění dopravní
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obslužnosti úzce souvisí s plánováním dopravní infrastruktury, s rozvojem jednotlivých obcí
a mikroregionu kraje. Zde jde o posouzení rozvojových trendů v oblasti ekonomické
a sociální.

Uzavřené smlouvy společnosti se smluvními dopravci na rok 2015 potvrdily správnost
rozšíření kvalitativních změn, které navazují na změny smluv přijaté v předchozích letech.
V rámci dodatků smluv bylo zohledněno plnění kvalitativních ukazatelů u obou druhů
doprav, zejména v oblasti kultury cestování na železnici, kde se nedostatky projevují nejvíce.

U všech dopravců byla ve smlouvách zmíněna snaha o zavedení celokrajské síťové jízdenky
JIKORD plus.
Splnění dlouhodobých plánovaných cílů a úkolů společnosti bude možno dosáhnout, bude-li
naplněn střednědobý dopravní plán. Ten předpokládá rozšíření počtu pracovníků na 10.
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7 Přílohy
Příloha č. 1 Skutečné čerpání ztráty z činností ve veřejném zájmu 2015
Název organizace: Jikord s. r. o.
v Kč

IČO: 28117018

řádek

Ukazatel

Činnosti
okruh 1
dle smlouvy

Činnosti
okruh 2
dle smlouvy

Činnosti
okruh 3
dle smlouvy

Součet pro činnosti
okruh 1 - 3

1

Osobní nák. celkem: (ř.2+ř.3+ř.4+ř.5)

2 464 326,23 1 227 506,28

940 302,49

4 632 135,00

2

mzdy, platy

1 836 537,20

914 798,10

700 759,70

3 452 095,00

3

dohody konané mimo pracovní poměr

0,00

0,00

0,00

0,00

4

honoráře, odměny účinkujícím

0,00

0,00

0,00

0,00

5

zdravotní a sociální pojištění

627 789,03

312 708,18

239 542,79

1 180 040,00

6

Cestovné celkem: (ř.7+ř.8)

16 389,53

8 163,79

6 253,68

30 807,00

7

ubytování, stravování

14 118,39

7 032,52

5 387,09

26 538,00

8

jízdné

2 271,14

1 131,27

866,59

4 269,00

9

Materiálové náklady celkem:
(ř.10+ř.11+ř.12+ř.13+ř.14+ř.15)

184 244,42

91 774,04

70 301,36

346 319,82

10

spotřební materiál, kancelářské potřeby,
čistící prostředky

41 917,81

20 879,69

15 994,41

78 791,91

11

knihy, časopisy, odborné texty, učebnice

2 173,25

1 082,52

829,23

4 085,00

12

propagační materiály

102 425,22

51 019,06

39 081,95

192 526,23

13

pohonné hmoty

16 093,15

8 016,16

6 140,60

30 249,91

14

vybavení - drobný dlouhodobý majetek
(pořizovací cena do 40 tis. Kč)

18 849,26

9 389,01

7 192,23

35 430,50

15

ostatní

2 785,73

1 387,60

1 062,94

5 236,27

16

Energie (ř.17+ř.18+ř.19+ř.20+ř.21)

0,00

0,00

0,00

0,00

17

elektřina

0,00

0,00

0,00

0,00

18

plyn

0,00

0,00

0,00

0,00

19

teplo

0,00

0,00

0,00

0,00

20

voda

0,00

0,00

0,00

0,00

21

ostatní

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Služby a ostatní provozní náklady
celkem
(ř.23+ř.24+ř.25+ř.26+ř.27+ř.28+ř.29+ř.30)

455 352,99

226 816,01

173 747,11

855 916,11

23

telefony, Internet, datové přenosy

28 858,02

14 374,47

11 011,23

54 243,72

24

poštovné

2 832,93

1 411,11

1 080,96

5 325,00

25

školení, poradenské a právní služby
služby reklamních agentur, publicita,
propagace

266 308,04

132 650,78

101 614,02

500 572,84

10 231,91

5 096,62

3 904,14

19 232,67

15 162,04

7 552,37

5 785,32

28 499,73

26
27

opravy a udržování
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28

nájem

95 291,42

47 465,64

36 359,94

179 117,00

29

pojištění majetku

10 146,14

5 053,89

3 871,42

19 071,45

30

drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(pořizovací cena do 60 tis. Kč)

26 522,49

13 211,13

10 120,08

49 853,70

31

Finanční náklady celkem (ř.32+ř.33)

22 510,31

11 212,62

8 589,17

42 312,10

32

poplatky BÚ

2 081,26

1 036,70

794,14

3 912,10

33

poplatky a daně

20 429,05

10 175,92

7 795,03

38 400,00

34

PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM
(ř.1+ř.6+ř.9+ř.16+ř.22+ř.31)

3 142 823,48 1 565 472,74

1 199 193,81

5 907 490,03

35

Dlouhodobý hmotný investiční majetek
celkem (ř.36+ř.37+ř.38+ř.39)

0,00

0,00

0,00

0,00

36

budovy, haly, stavby
přístroje, výpočetní technika, zařízení,
dopravní prostředky (pořizovací cena nad
40 tis. Kč)
pozemky, pěstitelské celky trvalých
porosrů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39

ostatní dlouhodobý hmotný majetek

0,00

0,00

0,00

0,00

40

Dlouhodobý nehmotný investiční
majetek celkem: (ř.41+ř.42+ř.43)

102 996,47

51 303,60

39 299,93

193 600,00

41

software

102 996,47

51 303,60

39 299,93

193 600,00

42

projektová dokumentace

0,00

0,00

0,00

0,00

43

ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

0,00

0,00

0,00

0,00

44

INVESTICE CELKEM (ř.35+ř.40)

102 996,47

51 303,60

39 299,93

193 600,00

3 245 819,95 1 616 776,34

1 238 493,74

6 101 090,03

33 863,39

25 940,25

127 787,34

3 313 803,65 1 650 639,73

1 264 433,99

6 228 877.34

37
38

45

NÁKLADY CELKEM (ř.34+ř.44)

46

PŘIMĚŘENÝ ZISK - max. do výše 7%
nákladů

47

NÁKLADY + PŘIMĚŘENÝ ZISK (ř.45+ř.46)

67 983,70

48

Tržby za vlastní výrobky

0,00

0,00

0,00

0,00

49

Tržby z prodeje služeb

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Úroky

293,72

146,31

112,07

552,10

51

Jiné ostatní výnosy

0,00

0,00

0,00

0,00

52

Tržby z dlouhodobého majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

53

Tržby z prodeje materiálu

0,00

0,00

0,00

0,00

67 689,98

33 717,08

25 828,18

127 235,24

67 983,70

33 863,39

25 940,25

127 787,34

54

Ostatní výnosy

55

VÝNOSY (ř.48+ř.49+ř.50+ř.51+ř.52+ř53+ř.54)

56

ZTRÁTA Z ČINNOSTÍ VE VEŘ. ZÁJMU
(ř.47-ř.55)

3 245 819,95 1 616 776,34

1 238 493,74

6 101 090,03

57

PŘÍSPĚVEK JIHOČESKÉHO KRAJE NA
ČINNOSTI VE VEŘ. ZÁJMU

3 481 238,16 1 734 040,58

1 328 321,26

6 543 600,00
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Příloha č. 2 Rozpočet 2016
Název organizace JIKORD s. r. o.
IČO 28117018
Řádek

Ukazatel

1

Osobní náklady celkem
(ř.2 + ř.3 + ř.4 + ř.5)

2

mzdy, platy

3

dohody konané mimo pracovní poměr

4

honoráře, odměny účinkujícím

5

zdravotní a sociální pojištění
Cestovné celkem
(ř.7 + ř.8)

6
7

ubytování, stravování

8

jízdné
Materiálové náklady celkem
(ř.10 + ř.11 + ř.12 + ř.13 + ř.14 + ř.15)

9

Činnosti okruh
1 dle smlouvy

Činnosti okruh
2 dle smlouvy

Činnosti okruh
3 dle smlouvy

Součet pro
činnosti okruh
1-3

2 903 691,84

1 446 358,80

1 107 949,36

5 458 000,00

2 146 327,29

1 069 107,72

818 964,99

4 034 400,00

757 364,55

377 251,08

288 984,37

1 423 600,00

53 200,66

26 499,80

20 299,54

100 000,00

47 880,59

23 849,82

18 269,59

90 000,00

5 320,07

2 649,98

2 029,95

10 000,00

186 202,31

92 749,28

71 048,41

350 000,00

53 200,66

26 499,79

20 299,55

100 000,00

5 320,07

2 649,98

2 029,95

10 000,00

10

spotřební materiál, kancelářské potřeby, čistící
prostředky

11

knihy, časopisy, odborné texty, učebnice

12

propagační materiály

53 200,66

26 499,79

20 299,55

100 000,00

13

pohonné hmoty

31 920,39

15 899,88

12 179,73

60 000,00

14

vybavení - drobný dlohodobý majetek (počizovací cena
do 40 tis. Kč)

37 240,46

18 549,86

14 209,68

70 000,00

15

ostatní

5 320,07

2 649,98

2 029,95

10 000,00

16

Energie celkem
(ř.17 + ř.18 + ř.19 + ř.20 + ř.21)

0,00

0,00

0,00

0,00

17

elektřina

0,00

0,00

0,00

0,00

18

plyn

0,00

0,00

0,00

0,00

19

teplo

0,00

0,00

0,00

0,00

20

voda

0,00

0,00

0,00

0,00

21

ostatní

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Služby a ostatní provozní náklady celkem (ř.23 + ř.24 +
ř.25 + ř.26 + ř.27 + ř.28 + ř.29 + ř.30)

904 836,78

450 708,51

345 254,71

1 700 800,00

23

telefony, internet, datové služby

26 600,33

13 249,90

10 149,77

50 000,00

24

poštovné

5 320,07

2 649,98

2 029,95

10 000,00

25

školení, poradenské a právní služby

660 113,75

328 809,45

251 876,80

1 240 800,00

26

služby reklamních agentur, publicita, propagace

10 640,13

5 299,96

4 059,91

20 000,00

27

opravy a udržování

42 560,53

21 199,84

16 239,63

80 000,00

28

nájem

95 761,18

47 699,63

36 539,19

180 000,00

29

pojištění majetku

10 640,13

5 299,96

4 059,91

20 000,00
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30

drobný dlouhodobý nehmotný majetek (pořizovací cena
do 60 tis. Kč)

53 200,66

26 499,79

20 299,55

100 000,00

31

Finanční náklady celkem
(ř32 + ř.33)

26 600,33

13 249,90

10 149,77

50 000,00

32

poplatky BÚ

2 128,03

1 059,99

811,98

4 000,00

33

poplatky a daně

24 472,30

12 189,91

9 337,79

46 000,00

34

Provozní náklady celkem
(ř.1 + ř.6 + ř.9 + ř.16 + ř.22 + ř.31)

4 074 531,92

2 029 566,29

1 554 701,79

7 658 800,00

35

Dlouhodobý hmotný investiční majetek celkem
(ř.36 + ř.37 + ř.38 + ř.39)

0,00

0,00

0,00

0,00

36

budovy, haly, stavby

0,00

0,00

0,00

0,00

37

přístroje, výpočetní technika, zařízení, dopravní
prostředky (pořizovací cena nad 40 tis. Kč)

0,00

0,00

0,00

0,00

38

pozemky, pěstitelské celky trvalých porostů

0,00

0,00

0,00

0,00

39

ostatní dlouhodobý hmotný majetek

0,00

0,00

0,00

0,00

40

Dlouhodobý nehmotný investiční majetek celkem
(ř.41 + ř.42 + ř.43)

106 401,31

52 999,59

40 599,10

200 000,00

41

software

106 401,31

52 999,59

40 599,10

200 000,00

42

projektová dokumentace

0,00

0,00

0,00

0,00

43

ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

0,00

0,00

0,00

0,00

44

INVESTICE CELKEM
(ř.35 + ř.40)

106 401,31

52 999,59

40 599,10

200 000,00

45

NÁKLADY CELKEM
(ř.34 + ř.44)

4 180 933,23

2 082 565,88

1 595 300,89

7 858 800,00

46

PŘIMĚŘENÝ ZISK - max. do výše 7% nákladů

0,00

0,00

0,00

0,00

47

NÁKLADY + PŘIMĚŘENÝ ZISK(ř.45 + ř.46)

4 180 933,23

2 082 565,88

1 595 300,89

7 858 800,00

48

Tržby za vlastní výrobky

0,00

0,00

0,00

0,00

49

Tržby z prodeje služeb

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Úroky

212,80

106,00

81,20

400,00

51

Jiné ostatní výnosy

0,00

0,00

0,00

0,00

52

Tržby z dlouhodobého majetku

0,00

0,00

0,00

0,00

53

Tržby z prodeje materiálu

0,00

0,00

0,00

0,00

54

Ostatní výnosy

31 920,39

15 899,87

12 179,74

60 000,00

55

VÝNOSY
(ř.48 + ř.49 + ř.50 + ř.51 + ř.52 + ř.53 + ř.54)

32 133,19

16 005,87

12 260,94

60 400,00

56

ZTRÁTA Z ČINNOSTÍ VE VEŘ. ZÁJMU
(ř.47 - ř.55)

4 148 800,04

2 066 560,01

1 583 039,95

7 798 400,00

57

PŘÍSPĚVEK JIHOČESKÉHO KRAJE NA ČINNOSTI VE VEŘ.
ZÁJMU

4 149 651,21

2 066 983,99

1 583 364,80

7 800 000,00
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Příloha č. 3 Porovnání nákladů a tržeb jednotlivých autobusových dopravců za roky 2014 - 2015
rok 2014
Dopravce

ČSAD JIHOTRANS
a.s.
ČSAD AUTOBUSY
ČB a.s.
ČSAD Jindřichův
Hradec a.s.
ČSAD AUTOBUSY
ČB a.s.,
provoz Vodňany

tržba-jízdné

km celkem

Z TOHO:
km
malokap
acitní
vozy

rok 2015
tržba
/km

náklady

CDV/k
m
standar
d

CDV/k
m
malok
apacit
ní vozy

tržba-jízdné

Z TOHO:
km
tržba/
km celkem
malokapa
km
citní vozy

náklady

CDV/k
CDV/k
m
m
maloka
standar
pacitní
d
vozy

rozdíl tržeb
2015-2014

rozdíl
nákladů
2015-2014

48 054 592

3 954 354

99 351 12,15

132 886 201

33,80

26,04

46 199 095

3 982 291

115 916

11,60

131 955 104

33,35

25,98

-1 855 497

-931 097

65 961 366

6 420 720

439 514 10,27

216 765 224

34,21

27,64

61 775 849

6 408 446 1 158 721

9,64

215 715 636

35,01

27,55

-4 185 517

-1 049 588

26 657 385

2 868 704

9,29

89 387 217

31,32

26,19

26 226 697

2 893 871

196 286

9,06

89 746 810

31,36

26,24

-430 688

359 593

6 667 861

631 934

41 716 10,55

20 359 203

32,55

27,51

6 328 297

633 350

107 573

9,99

20 280 821

32,92

27,63

-339 564

-78 382

ČSAD STTRANS a.s.
ČSAD STTRANS a.s.
MHD
COMETT Plus, spol.
s r.o.
COMETT Plus, spol.
s r.o. MHD

16 032 908

1 829 434

8,76

61 555 000

34,90

26,35

15 735 802

1 859 650

383 687

8,46

61 776 221

34,94

26,60

-297 107

221 221

68 890

8 252

8,35

296 247

37,74

48 674

8 272

5,88

303 417

36,68

-20 216

7 170

23 285 281

2 531 089

9,20

88 335 006

34,90

23 296 493

2 553 319

9,12

88 093 453

34,90

11 212

-241 553

4 003 597

176 190

22,72

7 401 742

42,01

3 992 013

174 968

22,82

7 229 678

41,32

-11 584

-172 064

Josef Štefl-tour
"Dopr.podnik
Města Vlach. Březí,
s.r.o."
Dopravní podnik
města ČB

2 430 650

438 644

5,54

11 834 170

27,35

2 426 778

443 012

5,48

11 793 305

27,35

-3 872

-40 865

95 753

37 826

2,53

978 180

25,86

90 154

37 119

2,43

901 992

24,30

-5 599

-76 188

5 190 087

238 187

21,79

14 122 086

59,29

5 157 884

237 910

21,68

13 451 420

56,54

-32 203

-670 666

ICOM transport a.s.

3 227 171

315 546

10,23

9 299 141

29,47

3 065 394

316 458

9,69

9 357 663

29,57

-161 777

58 522

ARRIVA Praha s.r.o.

883 862

69 314

12,75

2 114 077

30,50

826 371

69 020

11,97

2 105 110

30,50

-57 491

-8 967

14 035

2 280

6,16

52 627

24,21

14 699

2 304

6,38

54 766

23,77

664

2 139

Celkem
202 573 438 19 522 474
CDV/km = cena dopravního výkonu na
ujkm

981 252 10,38

655 386 121

33,57

9,95

652 765 396

33,27

-7 389 238

-2 620 725

Znojemská
dopr.spol. PSOTA,,s.r.o.
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89 784

268 616

42 271

23,50

26,81

195 184 200

203 476

83 915

19 619 990 2 249 574

29,90

23,50

27,26

Zdroj: roční vyúčtování dopravců 2014 a 2015
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průměrná hodnota

Zpracováno k datu: 29. 2. 2016

Komentář:
V roce 2015 pokračuje trend poklesu tržeb. Oproti roku 2014 je to snížení o 7,4 mil. Kč, tj. 3,65 %. Pokles tržeb se projevuje celorepublikově, je způsoben především narůstajícím rozvojem individuální osobní dopravy
podmíněný stále klesajícími cenami pohonných hmot, tedy faktorem, který nelze ovlivnit ani vstřícnou obchodní politikou vůči cestující veřejnosti. Cena jízdného se od roku 2011 nezvýšila, přesto se prakticky nepodařilo
alespoň udržet počet přepravovaných osob v daném období. Největší pokles tržeb zaznamenal dopravce ČSAD AUTOBUSY ČB a.s. a ČSAD JIHOTRANS a.s.
Pokles tržeb v roce 2015 se částečně dařilo kompenzovat snížením nákladů u většiny autobusových dopravců. Snížení nákladů v roce 2015 oproti 2014 představuje 2,6 mil. Kč, tj. snížení o 0,4 %.
Nejvyšší pokles nákladů se v roce 2015 projevil u dopravců ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. a ČSAD JIHOTRANS a.s., kde ke snížení nákladů významně přispělo další zvýšení využití malokapacitních vozidel
na JIKORDem vytipovaných, projednaných a smluvně zajištěných linkách a spojích. V roce 2015 se počet km najetých malokapacitními autobusy oproti roku 2014 více jak zdvojnásobil.
U dopravce DPMCB se projevilo snížení nákladů oproti roku 2014 jednak v úspoře pohonných hmot a v odpočtu odložené daně.
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Příloha č. 4 Změny (dodatky) smluv o závazku veřejné služby (ZVS) provedené od 1. 1. 2015 společností JIKORD
smlouvy ZVS-dopravce

termín

změna v částce
prokazatelné ztráty

důvod

COMETT PLUS, spol. s r.o.

01.03.15

Nový spoj 17 na lince 390140 vzniklý rozdělením spoje 15 na prac.dny a sobotu.

ČSAD AUTOBUSY ČB a.s.

01.03.15

Nový spoj 9 na lince 360005. Vznikl rozdělením spoje 29 v Albrechticích od navazujícího spoje
9. Důvod výměna autobusů a řidičů. 360010/4 odebrání zastávky Drhovle.

-31 324 Kč

ČSAD AUTOBUSY ČB a.s.

05.04.15

Úprava na lince 330004 - přetrasování linky - zrušení spojů 12, 17 a 21 a zavedení spojů 3,
13,31 na základě žádosti obce Soběnov,Kaplice,Besednice,Střítež.

-70 376 Kč

ČSAD JIHOTRANS a.s.

05.04.15

Na základě žádosti obce Soběnov zavedení nového spoje 46 na lince 320130 a prodloužení
spoje 31 k Besednici. Důvod - přeprava žáků do ZŠ.

24 731 Kč

ČSAD Jindřichův Hradec a.s.

14.06.15

Nový spoj 20 na lince 340020 na základě petice na zřízení zastávky v obci Malíkov. S tím
souvisí i prodloužení spoje 15 na lince 340060.

7 300 Kč

ČSAD STTRANS a.s.

14.06.15

Napravení "zdvojení" na linkách. Zrušen spoj 6/380280 a do ZVS převeden na spoj 2/380710
(DL)

bez úpravy ceny

ČSAD AUTOBUSY ČB a.s.

14.06.15

Rušení spojů na objednání, dotklo se 8 JŘ, 22 spojů - úspora je vykázána jako úspora 1 vozidla
používaného na SNO. Linky:360051,58,59,60, 61,62,64,70.

-61 000 Kč

Všichni dopravci mimo Znojemské dopravní
spol.-Psota, s.r.o.

01.07.15

Úprava přílohy č. 3 - doplnění ustanovení o uznávání platnosti jednodenní síťové jízdenky
JIKORD plus na linkách na území Jihočeského kraje.

bez úpravy ceny

ČSAD JIHOTRANS a.s.

01.12.15

Změna čísla účtu

bez úpravy ceny

13.12.15

Rozšíření provozu na spojích 4 a 10/330004 na základě požadavku obce Soběnov z "c" na prac.dny. S
tímto souvisí změna platnosti u vratného spoje 1/330004 a spoje 4/330009. Na základě požadavku obce
Malonty je rozšířen povoz spojů 18 a 23/330005 z Malont do Bukovska a Bělé. Důvodem je nárůst počtu
dětí do ZŠ v Malontech. Požadavek dopravce na provozní rozdělení spojů 1,4,5,6/330110 v zastávce Ktiš nové spoje 11,44,55,66. Požadavek městyse Bernartice na zavedení nového spojení do Opařan z důvodu
zrušení DL 360101. Nové spoje 23,24/360056 jsou provozovány v úseku Bernartice-Opařany pro cestující
zaměstnané v Opařanech.

ČSAD AUTOBUSY ČB a.s.

Celkem bylo provedeno 23 změn ve smlouvách o závazku veřejné služby.
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13 063 Kč

-117 605 Kč
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Příloha č. 5 Přehled kontrolní činnosti za rok 2015

Přehled kontrolní činnosti za rok 2015
Počet
Z toho závady
kontrol
autobus
(protokoly) Bus Označník JŘ
102

info@jikord.cz

0

13

11

Závady
celkem
24

Smluvní sankce
navržená

zrušená

Z toho závady
Počet
Závady
kontrol
celkem
vlak Vlaky Prostory Výluky
uhrazená

10 750 Kč

500 Kč

10 250 Kč

230

23

14

163

0

37

Smluvní sankce
navržená

zrušená

uhrazená

20 000 Kč

20 000 Kč

0 Kč
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Příloha č. 6 Sumář smluvních sankcí za rok 2015

Datum
kontroly
CELKEM
27. 3. 2015
20. 8. 2015
17. 9. 2015
12. 10. 2015

info@jikord.cz

(A) autobusy
(Ž) železnice

Sumář smluvních sankcí za rok 2015

A
A
A
Ž

Smluvní sankce
Uskutečnil

Mejdová, Doubek
Mejdová, Doubek
Mejdová, Doubek
Aleš, Seifert

Dopravce

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s.
ČSAD Jindřichův Hradec a. s.
ČSAD STTRANS a. s.
České dráhy, a. s.

Předáno

navržená

zrušená

uhrazaná
celkem

30 750 Kč
5 000 Kč
500 Kč
5 250 Kč
20 000 Kč

20 500 Kč
0 Kč
500 Kč
0 Kč
20 000 Kč

10 250 Kč
5 000 Kč
0 Kč
5 250 Kč
0 Kč
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Komu

Ing. Klása
Ing. Klása
Ing. Klása
Ing. Klása
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Příloha č. 7 Výsledky hlavní činnosti (závazek veřejné služby)
A. Naturální ukazatele (vlkm, ujkm)
Drážní doprava (vlkm)
dopravce

skutečnost 2014

České dráhy, a.s.
JHMD, a.s.
DP města České Budějovice, a.s.
CELKEM

plán 2015

skutečnost
2015

rozdíl
skutečnost
2014-plán
2014

rozdíl
skutečnost
2014-2013

5 061 675

5 078 706

5 078 179

16 504

-527

179 690

176 464

176 464

-3 226

0

25 373

25 373

25 373

0

0

5 266 738

5 280 543

5 280 016

13 278

-527

Komentář: Nižší výkony ČD jsou důsledkem neprovedení objednaných výkonů z příčin na straně dopravce, ty byly odpočítány z celkové úhrady
prokazatelné ztráty. V porovnání s rokem 2014 se výkony udržují na stabilní úrovni.

Veřejná linková autobusová doprava (ujkm)
dopravce

skutečnost 2014

plán 2015

ČSAD JIHOTRANS a.s.
ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s.
ČSAD J. Hradec a.s.
ČSAD AUTOBUSY ĆB -provoz VODŇANY
ČSAD STTRANS a.s.
ČSAD STTRANS a.s.-MHD
COMETT PLUS spol. s r.o.
COMETT PLUS spol.s r.o.-MHD
JOSEF ŠTEFL-tour
DP Města Vl. Březí s.r.o.
DP Města Č. Budějovice a.s.
ICOM transport a.s.
ARRIVA Praha s.r.o.
Znojemská dop. spol. - PSOTA, s.r.o.

3 954 354
6 420 720
2 868 704
631 934
1 829 434
8 252
2 531 089
176 190
438 644
37 826
238 187
315 546
69 314
2 280

3 972 800

CELKEM

19 522 474

skutečnost
2015

rozdíl
skutečnost
2015-2014

rozdíl
skutečnost
2015-plán
2015

2 280

3 982 291
6 408 446
2 893 871
633 350
1 859 650
8 272
2 553 319
174 968
443 012
37 119
237 910
316 458
69 020
2 304

27 937
-12 274
25 167
1 416
30 216
20
22 230
-1 222
4 368
-707
-277
912
-294
24

9 491
-7 666
13 556
599
10 327
3
2 397
-798
7 579
-1 345
-124
1 716
32
24

19 584 199

19 619 990

97 516

35 791

6 416 112
2 880 315
632 751
1 849 323
8 269
2 550 922
175 766
435 433
38 464
238 034
314 742
68 988

Komentář: Meziročně se navýšil počet ujetých km v závazku veřejné služby o 0,50 %. V průběhu roku 2015 došlo na základě projednaných
a schválených úprav smluv (formou dodatků) ke zvýšení počtu ujetých km z důvodu plnění nových oprávněných požadavků obcí. Zároveň
došlo i ke snížení počtu ujetých km u dopravce ČSAD AUTOBUSY ČB a.s. v důsledku řádné kontrolní činnosti, odborné analýzy zjištěného stavu
a následného definitivního zrušení nevyužívaných spojů na objednání (a také jejich neodjetím). Obdobně i u dopravce DPMVB nebylo vůbec
nerealizováno 1 345 plánovaných km v důsledku neobjednání spojů na objednání.
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B. Hodnotové ukazatele (dotace, dotace/km)
Drážní doprava (dotace) Kč
skutečnost 2014

plán 2015

skutečnost
2015

dopravce
České dráhy, a.s.
JHMD, a.s.
DP města České Budějovice, a.s.
CELKEM

rozdíl
skutečnost
2015-2014

rozdíl
skutečnost
2015-plán
2015

567 165 385 567 650 605
10 911 675 10 769 421
997 405
1 007 300

567 574 188
10 769 421
1 007 300

408 803
-142 254
9 895

-76 417
0
0

579 074 465 579 427 326

579 350 909

276 444

-76 417

Komentář: Úspora nákladů ČD je důsledkem neprovedení plného rozsahu výkonů. Nárůst ve vztahu k r. 2014 o 0,05 % je podinflační.

Veřejná linková autobusová doprava (dotace) Kč
skutečnost 2014

plán 2015

skutečnost
2015

rozdíl
skutečnost
2015-2014

rozdíl
skutečnost
2015-plán
2015

dopravce
ČSAD JIHOTRANS a.s.
ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s.
ČSAD J. Hradec a.s.
ČSAD AUTOBUSY ĆB -provoz VODŇANY
ČSAD STTRANS a.s.
ČSAD STTRANS a.s.-MHD
COMETT PLUS spol. s r.o.
COMETT PLUS spol.s r.o.-MHD
JOSEF ŠTEFL-tour
DP Města Vl. Březí s.r.o.
DP Města Č. Budějovice a.s.
ICOM transport a.s.
ARRIVA Praha s.r.o.
Znojemská dop. spol. - PSOTA, s.r.o.

79 887 074 81 049 856
139 217 167 141 074 797
58 753 770 59 438 184
11 396 451 11 593 796
42 661 481 43 013 065
220 689
218 560
62 752 004 63 540 253
3 183 318
3 209 000
8 704 091
8 786 098
882 427
830 850
8 931 999
9 171 451
6 068 669
6 068 668
1 195 300
1 205 460
41 157
49 336

81 074 587
140 925 160
59 237 184
11 593 796
43 013 065
218 560
63 247 064
3 209 000
8 786 098
811 837
8 293 136
6 068 668
1 205 460
40 074

1 187 513
1 707 993
483 414
197 345
351 584
-2 129
495 060
25 682
82 007
-70 590
-638 863
-1
10 160
-1 083

24 731
-149 637
-201 000
0
0
0
-293 189
0
0
-19 013
-878 315
0
0
-9 262

CELKEM

423 895 597 429 249 374

427 723 689

3 828 092

-1 525 685

Komentář: Skutečně vyplacené dotace v roce 2015 byly o 1 525 685 Kč nižší, než byl plán na rok 2015. Pouze u dopravce ČSAD
JIHOTRANS a.s. došlo v průběhu roku k navýšení smluvní částky o necelých 25 tis. Kč z důvodu vyřízení požadavku obce Soběnov
na nové spoje pro žáky ZŠ Besednice. V ostatních případech se jednalo při úpravách smluv během roku o snížení celkové dotační
částky. U dopravce ČSAD České Budějovice a.s. byla v průběhu roku smlouva 4x upravována, největší změnou bylo rušení
nevyužívaných spojů na objednání. Dopravci DPMCB,a.s., ČSAD Jindřichův Hradec a.s., COMETT Plus spol. s r.o., DPMVB
a Znojemská dopr.spol. PSOTA nedočerpali smluvní částky. Dopravce DPMČB dosáhl nižších nákladů v průběhu roku 2015, než
byl kvalifikovaný odhad na rok 2015, dle jeho vyjádření se do nižších nákladů promítla jednak cena pohonných hmot a dále výše
odložené daně, která z důvodu daňové optimalizace snížila náklady.
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Drážní doprava (dotace na km)
skutečnost
2015

rozdíl
skutečnost
2015-2014

rozdíl
skutečnost
2015-plán
2015

1,00
1,00
1,00

skutečnost 2014

plán 2015

112,05
60,72
39,31

111,77
61,03
39,70

111,77
39,70

1,00
1,01
1,01

109,95

109,73

109,73

1,00

1,00

skutečnost 2014

plán 2015

skutečnost
2015

rozdíl
skutečnost
2015-2014

rozdíl
skutečnost
2015-plán
2015

20,20

20,40

20,36

0,16

21,68

21,99

21,99

0,31

20,48

20,64

20,47

-0,01

18,03

18,32

18,31

0,27

23,32

23,26

23,13

-0,19

26,74

26,43

26,42

-0,32

24,79

24,91

24,77

-0,02

18,07

18,26

18,34

0,27

19,84

20,18

19,83

-0,01

23,33

21,60

21,87

-1,46

37,50

38,53

34,86

-2,64

19,23

19,28

19,18

-0,06

17,24

17,47

17,47

0,22

18,05

21,64

17,39

-0,66

-0,04
0,00
-0,17
-0,02
-0,13
-0,01
-0,14
0,08
-0,35
0,27
-3,67
-0,10
-0,01
-4,25

21,71

21,92

21,80

0,09

-0,12

dopravce
České dráhy, a.s.
JHMD, a.s.
DP města České Budějovice, a.s.
CELKEM

61,03

Veřejná linková autobusová doprava (dotace na km)

dopravce
ČSAD JIHOTRANS a.s.
ČSAD AUTOBUSY Č. Budějovice a.s.
ČSAD J. Hradec a.s.
ČSAD AUTOBUSY ĆB -provoz VODŇANY
ČSAD STTRANS a.s.
ČSAD STTRANS a.s.-MHD
COMETT PLUS spol. s r.o.
COMETT PLUS spol.s r.o.-MHD
JOSEF ŠTEFL-tour
DP Města Vl. Březí s.r.o.
DP Města Č. Budějovice a.s.
ICOM transport a.s.
ARRIVA Praha s.r.o.
Znojemská dop. spol. - PSOTA, s.r.o.
CELKEM

Komentář: Dotační cena na ujetý km pro rok 2015 byla plánována o 0,21 Kč/ujkm vyšší (100,94 %). Stutečné navýšení bylo
pouze o 0,09 Kč/km (100,40 %).
Zpracováno k datu: 29. 2. 2016
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Příloha č. 8 Oponentní posudek
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