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Okruhy

� Postavení dopravce a jeho zaměstnanců dříve a dnes

� Aktuální situace v krajích ve veřejné autobusové dopravě 

BUDOUCNOST 
AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V ČR

BLOK:   Zajišťování dopravní obslužnosti výběrovým      
řízením nebo vnitřním provozovatelem

� Výběrová řízení nebo vnitřní provozovatel? 

� Potřeba vize ve veřejné dopravě

� Krátké shrnutí 
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Dříve:

• uspořádání na okresy (menší celky) a kraje, partnerské jednání

• Koordinační schůzky – autobusy mezi sebou, i vlaky

• Dopravce tvořil jízdní řády, oběhy vozidel, tarify

• Profesní růst zaměstnanců na všech úrovních, profesionální hrdost

Dnes:

BUDOUCNOST  AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V ČR
BLOK:   Zajišťování dopravní obslužnosti výběrovým      řízením nebo vnitřním 

provozovatelem

Postavení dopravce a jeho zaměstnanců dříve a dnes

Dnes:

• Roztříštěnost autobusové dopravy v 90. letech, privatizace

• Přechod na krajské uspořádání v roce 2001 – změny personální, 
financování (kraje, obce), „bohaté“ a „chudé“ kraje

• Postupný vliv EU (1370), následně v ČR 194/2010 – nepřinesla očekávanou 
stabilitu

• Přechodné období – objednatelé (stát i kraje a města) pozdě reagují – do 
3.12. 2019 nebude vysoutěženo

• „staré“ smlouvy a „nové“ smlouvy - zmatek
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KIDS KK
IDOK
před soutěžemi
7 dopravců

Není koordinátor
DÚK
vysoutěženo
4 dopravci + DSÚK

KORID
IDOL
Soutěže? 
Vnitřní provozovatel?
7 dopravců

KIDSOK
IDSOK
soutěží se
5 dopravců

KODIS
ODIS MSK

OREDO
IDS IREDO
před soutěžemi
8 dopravců

OREDO
IDS IREDO
před soutěžemi
6 dopravců

ROPID     PID
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Aktuální situace v krajích ve veřejné (autobusové) dopravě 

POVED
IDP
před soutěžemi
8 dopravců

koordinátor
IDS příprava
před soutěžemi
19 dopravců

ODIS MSK
soutěží se
8 dopravců

KORDIS
IDS JMK
vysoutěženo
17 dopravců

KOVED
IDP
před soutěžemi
7 dopravců

JIKORD
IDS příprava
před soutěžemi
10 dopravců

ROPID     PID

Smlouva +5 let?
18+15 dopravců
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Silniční doprava

• Zákon  č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě – upravuje podmínky provozování silniční dopravy 
silničními motorovými vozidly pro vlastní i cizí potřeby za účelem podnikání

• Vyhláška č. 175/2000 o přepravním řádu - stanoví podmínky pro přepravu osob, zavazadel, 
věcí a živých zvířat ve veřejné dopravě

• Vyhláška č. 122/2014 Sb. o jízdních řádech veřejné linkové dopravy 

Veřejné služby v přepravě cestujících

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1370/2007 o veřejných službách v přepravě 

BUDOUCNOST AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V ČR
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vnitřním provozovatelem

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1370/2007 o veřejných službách v přepravě 
cestujících po železnici a silnici

desetileté přechodné období 2009-2019 (staré smlouvy, nové smlouvy)

• Zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících

• Nařízení vlády č. 295/2010 Sb. o stanovení požadavků pro zajištění propojitelnosti el. systémů 
plateb a odbavení cestujících

• Vyhláška č. 296/2010 Sb. o postupech pro sestavení finančního modelu a určení max. výše 
kompenzace

• Vyhláška č. 297/2010 Sb. o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění a výběr dopravce

• Nařízení vlády č. 63/2011 Sb. o stanovení minimálních hodnot standardů kvality a 
bezpečnosti
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• Roztříštěnost veřejné služby v dopravě – každý kraj svůj přístup, pozice 
Asociace krajů? Expertní pracovní skupina?

• Chaos díky přesunu dopravců do jiných regionů, oblastí

• Schopnost dohodnout status quo je malá, podpora místních provozovatelů 
a dodavatelů nízká
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Aktuální situace v krajích ve veřejné autobusové dopravě 

• Integrované dopravní systémy – nejednotnost v rámci ČR, ega politiků a 
koordinátorů, koordinátoří koordinují nekoordinovaně, Stát koordinátor?

• Ubývá přepravených cestujících, kolísá kvalita dopravy. Co chtějí cestující? 
Ptáme se jich na to? Máme na to čas? Chtějí kafe, wi-fi, noviny zdarma 
nebo lepší autobusy a dopravní spojení

• Dopravní terminály (AN) jako zdroj zneužívání proti dopravcům, regulace 
ceny za vjezdy, možnost alternativy

• Železnice (ČD) – silný a útočný lobbing, neúměrná podpora státu na úkor 
autobusové dopravy
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Veřejné soutěže:

• Složité zadávací dokumentace a kritéria při soutěžích 

• Objednatelé se nominují do pozice ovládající osoby na úkor dopravce

• Často nekompetentnost lidí a institucí, které rozhodují, politické vlivy, negativní vliv 
médií

• Veřejnou dopravu dnes řídí právníci
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Výběrová řízení nebo vnitřní provozovatel? 

• Veřejnou dopravu dnes řídí právníci

• Soutěže na 10 let jsou nevhodné v době rychle se vyvíjejících technologií, 
průběžně obnovovat vozidla a technologie (DÚK – dopravci postupně končí, JMK)

Jak řešit?

• Změna podmínek soutěží = zjednodušit a přívětivější pro dopravce (smluvní 
pokuty?)

• Dohodou mezi dopravci, lobbing profesních sdružení, účastnit se soutěží s 
ekonomickou CDV, přímá zadání, pětileté cykly, průběžná obnova
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Vnitřní provozovatel:

• Regulérní znárodnění veřejné autobusové dopravy (dopady?)

• Krok do neznáma, budoucí riziko pro reprezentaci krajů

• Skutečné důvody - ambice politiků? pozice v orgánech firem?

• „Krajské podniky jsou blbost, v ČR je dostatek privátních dopravců, kteří 
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Veřejné soutěže nebo vnitřní provozovatel?

• „Krajské podniky jsou blbost, v ČR je dostatek privátních dopravců, kteří 
tuto službu umí zajistit“ – odpověď ministra Ťoka na přímý dotaz

• Neefektivní, vysoké náklady tohoto systému – na úrovni dopravních 
podniků

• Nesystémové v rámci ČR

• Degradace oboru a profese – ztráta dlouhodobého profesního potenciálu, 
přetahování managementu a řidičů 

• DSÚK, Liberecký kraj, někdo další? Stát?
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Obecné aspekty

• Základní smysl veřejné dopravy – poskytnutí kvalitní a přívětivé služby pro 
cestující za třístranné spokojenosti (objednatel, dopravce, cestující –
zákazník). Spokojený bývá nyní objednatel, částečně cestující, často 
nespokojený dopravce.

• Co se změní, když budou vnitřní provozovatelé? Nic?
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Veřejné soutěže nebo vnitřní provozovatel?

• Co se změní, když budou vnitřní provozovatelé? Nic?

• Co dále, když nebude vysoutěženo do konce přechodného období? Když 
„nevyhrajeme“ své oblasti? Jaký to bude mít vliv na obor a zaměstnance 
ve veřejné autobusové dopravě? Jak je motivovat?

• ADMINISTRACE, POSTIHY, SMLUVNÍ POKUTY, ŘIDIČI, DOPRAVÁCI = nechuť 
a strach. Změnit, zjednodušit a DŮVĚŘOVAT SI

• Veřejná služba je služba ve veřejném zájmu, kterou objednává a financuje 
složka veřejné správy

• Stát jako objednatel a zároveň financující ZVS? Proč ne.
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• Máme v ČR dopravní vizionáře? Věřme, že přijdou. Budou mít odvahu a 
prostředky situaci řešit? Jaký vliv na to má a bude mít politická situace?

• Rozvoj veřejné dopravy na úkor individuální – jak řešit? (tarify, slevy, 
investiční pobídky,…)

• „Nový svět veřejné dopravy“ – autonomní autobusy, vlaky, metro, … 

• Jaký to bude mít vliv na vztahy mezi lidmi? Jsme na to připraveni? Kdo to 
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Potřeba vize ve veřejné dopravě
.

• Jaký to bude mít vliv na vztahy mezi lidmi? Jsme na to připraveni? Kdo to 
zaplatí?

• Paradox doby – lidský potenciál, to nejdůležitější co máme, chceme 
nahradit vozidly bez řidičů

• Pohon – diesel→plyn→elektro→vodík→volné energie   

• Sharing (sdílení) přichází ve všech oblastech 

(veřejná doprava, taxi, jízdní kola, ubytování, ….) – přirozená snaha lidí                    
dostat se mimo systém, změna myšlení. Proč mám za všechno platit 

daně? 

• Podpořit rychlé zavedení těchto krokůBudoucnost autobusové dopravy v ČR         12. 06. 2018, Brno



Jaká bude budoucnost autobusové dopravy v 
ČR?

• Nevím, ale věřím
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Krátké shrnutí

• Nevím, ale věřím

Zajišťovat dopravní obslužnost výběrovým 
řízením nebo vnitřním provozovatelem?

• Ani jedním. Zadávat dopravci napřímo na 
základě předem kalkulované ceny a kritérií
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Děkuji za pozornost 
a přeji vše dobréa přeji vše dobré

Zdeněk Suchan
ředitel společnosti 

Autobusy Karlovy Vary, a.s.
www.autobusy-kv.cz
+420 606 700 017
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