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1. Úvod 
 

Problematika dosahování racionálních úspor a odstraňování plýtvání ve veřejném sektoru je 

s ohledem na nutnost hledání cest k vyrovnaným rozpočtům velmi naléhavé téma. Význam 

racionálních úspor a odstraňování plýtvání v hospodaření obcí a měst přitom spočívá nejen  

v úsilí o dosahování vyrovnaných veřejných rozpočtů, např. i v souvislosti s velkým 

zadlužením mnoha obcí a měst, ale i s poptávkou po zvýšení výdajů obcí a měst na řadu 

rozpočtových kapitol (např. na dlouhodobě podfinancované sociální služby), zvýšení fiskální 

kapacity obcí a měst k realizaci prioritních intervencí (např. nákladných a poptávaných 

infrastrukturních projektů) či v zohlednění obecné poptávky veřejnosti (a voličů) po zvýšení 

efektivity a transparentnosti hospodaření (nejen) obcí a měst.  

Předkládaná ekonomická analýza na téma doprava a mobilita si klade za cíl analyzovat běžné 

výdaje obecných rozpočtů v oblasti dopravy a mobility a identifikovat hlavní trendy v oblasti 

výdajů na oblast dopravy měst a obcí v období 2011 – 2013. Dále dojde ke specifikaci 

obecných znaků potenciálních úspor v oblasti dopravy s cílem realizovat racionální úspory a 

identifikovat hlavní problémy v oblasti plýtvání a neefektivit ve výdajích na dopravní 

infrastrukturu a dopravní obslužnost. 

 

Ekonomická analýza je zpracována za oblast dopravy, která tvoří výrazný podíl na celkových 

výdajích veřejných rozpočtů a u níž, dle předpokladů, může docházet k významným úsporám 

a eliminaci plýtvání veřejnými prostředky. V oblasti dopravy byly identifikovány tři hlavní 

okruhy výdajových položek, ve kterých může být dosaženo racionálních úspor: 

1. správa a údržba komunikací ve vlastnictví měst a obcí,  

2. investice do výstavby a oprav komunikací ve vlastnictví měst a obcí,  

3. oblast dopravní obslužnosti měst a obcí.  

 

Ekonomická analýza v oblasti dopravy a mobility se proto bude koncentrovat především na 

analýzu běžných výdajů těchto agend a následně budou provedena doporučení, jaké 

racionální úspory lze v daných agendách očekávat/ realizovat. 

 

Cílem studie je analyzovat běžné výdaje rozpočtů měst a obcí v oblasti dopravy dle 

velikostních skupin obcí a druhového třídění. Následně dochází k uvedení vhodných příkladů 

racionálních a neracionálních opatření. V rámci analýzy budou také uvedeny příklady měst a 

obcí, která již v minulosti zavedla některá úsporná řešení v oblasti dopravy a mobility do 

praxe (např. v oblasti provozu MHD, mj. v oblasti optimalizace linek MHD, monitoring oprav 

komunikací, nákup vlastních údržbových strojů pro správu a úklid komunikací atd.).  

 

Předkládaný dokument je členěn do 7 kapitol: 

1. První kapitola je úvodní. 
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2. Druhá kapitola popisuje jednotlivé metodologické postupy, které vedly k zjištění 

možností dosahování racionálních úspor a odstraňování plýtvání měst a obcí 

v oblasti dopravy a mobility. Obsahem druhé kapitoly je teoretická rešerše v oblasti 

dopravy a mobility, tzn. analýza legislativy a koncepčních materiálů v oblasti dopravy 

a mobility z pohledu měst a obcí.  

3. Třetí kapitola popisuje stávající strukturu hospodaření měst a obcí v oblasti dopravy 

a mobility, tzn. specifikace stávajících výdajů z obecních rozpočtů na oblast dopravy.  

4. Kapitola 4 je stěžejní kapitola prezentující analýzu běžných výdajů měst a obcí 

v oblasti dopravy. Analýza se soustředí na hlavní výdajové položky veřejných 

rozpočtů v oblasti dopravy – pozemní komunikace (silniční hospodářství), ostatní 

záležitosti pozemních komunikací (ostatní komunikace) a veřejná silniční doprava 

(veřejná dopravní obslužnost). Analýza dat je provedena za období 2011-2013, kdy 

za stěžejní rok je považován rok 2013.  

5. Pátá kapitola popisuje analýzu rizik a specifikuje příležitosti měst a obcí v oblasti 

pozemních komunikací, dopravy a mobility včetně identifikace příkladů z praxe.  

6. Kapitola šestá se zabývá stručným doporučením pro města a obce, která vedou 

k realizaci racionálních úspor v oblasti dopravy.  

7. Závěrečná, sedmá kapitola shrnuje všechny zjištěné poznatky a přináší doporučení 

pro města a obce. 
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2. Metodika 
 

Analytické práce této studie jsou zaměřeny na analýzu běžných výdajů v oblasti dopravy  

z hlediska potenciálu pro úspory. Pro analýzu byla získána data z Ministerstva financí – běžné 

výdaje obcí a měst dle 12 velikostních skupin za období 2011-2013.  V rámci studie byla 

provedena analýza celkových běžných výdajů měst a obcí v jednotlivých velikostních 

skupinách, dále pak analýza vybraných podskupin běžných výdajů v oblasti dopravy (údržba, 

investice, služby atd.) za sledované období 2011-2013, kdy stěžejní rok byl rok 2013. 

Pro provedení analýzy byla čerpána primární data poskytnutá Ministerstvem financí - 

výdaje měst a obcí za období 2011-2013 doplněná o konkrétní data získaná z  MONITORu. 

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje volný 

přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. 

Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný 

informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou 

čtvrtletně aktualizovány. MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek 

organizačních složek státu podle §21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů. 

V rámci analýzy byly realizovány tři provázané aktivity: 

1. rešerše dostupné literatury včetně identifikace hlavních trendů a problémů v oblasti 

dopravy a mobility měst a obcí,  

2. analýza dostupných dat – výdaje veřejných rozpočtů vynakládané na oblast dopravy 

(paragraf 22 rozpočtu obcí dle stanovených 12ti velikostních skupin),  

3. analýza příkladů z praxe v oblasti dopravy a jejich dopad na rozpočet obce. 

Účelem tohoto souboru aktivit bylo vedle ověření klíčových témat pro obce také 

identifikování oblastí, které by pro jednotlivé obce mohly být inspirativní.  

Ekonomická analýza je provedena s důrazem na analýzu třech největších výdajových položek 

rozpočtů měst a obcí v oblasti dopravy, tzn. došlo k zacílení analýzy na hlavní výdajové 

položky v oblasti dopravy (paragraf 22 rozpočtové skladby). Jedná se o analýzu výdajů na 

pozemní komunikace (položka 2212), ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) a 

výdaje na dopravní obslužnost (2221).  

Analýza rozpočtů a výdajů měst a obcí na oblast dopravy byla provedena za 12 velikostních 

skupin obcí, které byly následně zpracovatelem logicky agregovány do 4 agregovaných 

skupin obcí1 (obce a města do 5 tis. obyvatel, města od 5 do 20 tis. obyvatel, města s 20 – 

100 tis. obyvateli a města nad 100 tis. obyvatel) mající obdobné výdaje v daných položkách a 

řešící obdobné služby a problémy v oblasti dopravy. Následné doporučení a specifikované 

                                                 
1 Obce a města do 5 tis. obyvatel, města s 5 – 20 tis. obyv., města s 20 – 50 tis. obyvateli a města nad 
100 tis. obyvatel. 
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příležitosti jsou identifikovány za dané agregované skupiny řešící identické problémy a 

realizující srovnatelné výdaje v oblasti dopravy.  

V rámci analýzy se tedy pracuje se základním předpokladem, že velikost a povaha 

municipality je důležitá při analýze výdajů na oblast dopravy z veřejných rozpočtů měst a 

obcí. Větší města/aglomerace s vyšší hustotou obyvatelstva mají složitější dopravní systémy 

s více druhy dopravy, kde změna systému v jedné oblasti může mít velký dopad napříč celým 

systémem. Výdaje na správu a údržbu pozemních komunikací a možné investice do 

pozemních komunikací jsou závislé na rozloze silniční sítě a rozpočtových možnostech měst, 

které jsou mnohdy větší než u menších měst a obcí.  Naopak v menších městech a 

regionálních aglomeracích s nižší hustotou obyvatelstva jsou mnohdy dopravní sítě mnohem 

jednodušší, s omezeným rozsahem veřejné dopravy, kde se tudíž účinek jakýchkoli investic 

může projevovat jen v určité části. Výzvy a problémy v oblasti dopravní obslužnosti v tomto 

případě jsou často jiné a více se zaměřují na zajištění dostatečné dopravní obslužnosti  

z ekonomického i sociálního pohledu a jsou často limitovány omezeným veřejným 

rozpočtem. V oblasti silničního hospodářství naopak dochází k rapidnímu nárůstu výdajů 

v přepočtu na obyvatele, což je způsobeno dominancí daných výdajů ve vztahu k celkovým 

výdajům daných obcí a měst.  Tzn. na základě analýzy výdajové stránky měst a obcí v oblasti 

dopravy a identifikaci širších souvislostí mající vliv na výdajovou stránku dané oblasti, došlo 

k agregaci velikostních skupin měst a obcí do 4 skupin mající obdobné výdajové tendence 

v oblasti dopravy a zároveň u nich lze identifikovat shodná doporučení v oblasti racionálních 

úspor dané problematiky. Charakteristiky a doporučení uvedené u jednotlivých 

agregovaných velikostních kategorií obcí a měst však nemusí být plošně platné pro všechny 

obce a města v příslušných velikostních kategoriích. Zejména u malých obcí poblíž velkých 

spádových měst mohou být výdaje a potřeby v oblasti dopravy silně ovlivněny např. tranzitní 

dopravou. Proto je potřeba mít na zřeteli, že ve specifických případech (jako např. uvedené 

poloze obce v blízkém zázemí velkého spádového města) mohou být charakteristiky a 

potřeby v oblasti dopravy odlišné.  

2.1. Rešerše 

Rešerše je zaměřena na představení legislativy a základních koncepčních dokumentů  

v oblasti dopravy. V další části pak rešerše specifikuje roli obcí a měst v oblasti dopravy, kde 

dochází k bližšímu představení problematiky silničního hospodářství a zajištění dopravní 

obslužnosti daného území. V rámci přípravy kapitoly byla provedena rešerše legislativy a 

koncepčních dokumentů v oblasti dopravy a dopravní obslužnosti, dále byly využity 

statistické zdroje (zejména Ministerstva dopravy a Českého statistického úřadu) a odborná 

literatura (především studie v oblasti dopravní politiky měst).  

2.2. Analýzy dostupných dat – výdaje měst a obcí v oblasti 
dopravy 

 

Pro analytické práce v této oblasti z hlediska obcí je třeba mít přehled o výdajích obcí a měst 

nutných pro zajištění dopravy a dopravní obslužnosti municipalit. V rámci ekonomické 

analýzy v oblasti dopravy a mobility tedy bude využito metody komparativního výzkumu, 
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který bude založen na analýze běžných výdajů obecních rozpočtů v oblasti dopravy, a dále 

budou identifikovány doporučení z hlediska potenciálu pro racionální úspory v oblasti 

dopravy.  

Primárním zdrojem dat jsou data poskytnutá Ministerstvem financí (rozpočty měst a obcí dle 

12 velikostních skupin za období 2011-2013) a  portál MONITOR - informační portál 

Ministerstva financí, který umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze 

všech úrovní státní správy a samosprávy. 

Data byla analyzována za období 2011–2013, zpravidla byla prezentována celková data za 

celé uvedené období, a to pro zvýšení reprezentativnosti dat (data za 1 rok mohla být 

ovlivněna meziročními anomáliemi, např. v důsledku podpory z Evropských strukturálních a 

investičních fondů – ESIF). Pouze u celkového přehledu výdajů obcí a měst byla z důvodu 

odlišné struktury dat za rok 2013, která neumožňovala celkový souhrn výdajů, použita data 

za období 2010-2012. Data byla setříděna dle 12 velikostních skupin obcí a současně 

analyzována dle druhového třídění. Primárně byla provedena analýza celkových výdajů měst 

a obcí dle daných velikostních skupin. Na analýzu celkových rozpočtů municipalit navazuje 

analýza výdajových položek vztahujících se k oblasti dopravy a mobility (oddíl paragrafu 22 

rozpočtové skladby – Doprava). Následně byla data graficky zpracována a utříděna pro 

potřeby stanovení hlavních výdajových položek. Identifikované trendy a potenciální 

racionální úspory vyplývající z analyzovaných dat byly následně agregovány do 4 velikostních 

skupin měst a obcí řešící identické výdaje v oblasti dopravy a mobility.    

 

2.3. Analýza příkladů z praxe v oblasti dopravy a jejich dopad 
na rozpočet obce 

V rámci rešerše odborné literatury došlo k identifikaci některých inspirativních řešení měst a 

obcí zabývající se zvýšení efektivity vynakládaných výdajů v oblasti dopravy.  V návaznosti na 

daná řešení došlo k identifikaci znaků racionální/ neracionální úspory v oblasti dopravy.   
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3. Úvod do problematiky 

Následující kapitola představuje legislativu a základní koncepční dokumenty v oblasti 

dopravy. V další části pak specifikuje roli obcí a měst v oblasti dopravy, tzn., dochází  

k bližšímu představení problematiky silničního hospodářství a zajištění dopravní obslužnosti 

daného území. V rámci přípravy kapitoly byla provedena rešerše legislativy a koncepčních 

dokumentů v oblasti dopravy a dopravní obslužnosti, dále byly využity statistické zdroje 

(zejména Ministerstva dopravy a ČSÚ) a odborná literatura (především studie v oblasti 

dopravní politiky měst). V neposlední řadě byly využity zkušenosti autorského kolektivu  

s řešením problematiky dopravní politiky.   

Doprava je důležitým faktorem strategie rozvoje území, státu, společnosti. Doprava je 

neodmyslitelnou součástí našeho každodenního života a zároveň se jedná o jedno z klíčových 

odvětví ekonomiky ČR. Dopravní sektor má dopady na regionální rozvoj, životní prostředí, 

spotřebu energií, ráz krajiny apod., tzn., ovlivňuje řadu dalších aspektů společnosti a 

prostředí kolem nás. 

„Dopravní politiku lze definovat jako oblast společenské činnosti, která stanoví cíle rozvoje 

dopravy a prostředky a nástroje k jejich dosažení. Vychází na jedné straně z potřeb 

přemístění – poptávky po dopravních službách, na druhé straně z jejich přiměřeného 

uspokojování dopravními prostředky a zařízeními.“ (Peltrám 2003). Ministerstvo dopravy 

obdobně definuje dopravní politiku jako politiku, která deklaruje, co stát a jeho exekutiva  

v oblasti dopravy učinit musí (mezinárodní vazby, smlouvy), učinit chce (bezpečnost, 

udržitelný rozvoj, ekonomika, ekologie, veřejné zdraví) a učinit může (finanční aspekty).  

Dopravní politiku nelze řešit samostatně, neboť stejně jako jiné, je provázána s mnoha jinými 

politikami. Stav dopravní infrastruktury má dopad na zaměstnanost v regionech, technická 

vyspělost a obslužnost dopravy vypovídá i o stupni vyspělosti státu, apod. K tomu, aby se 

zlepšil současný stav, přijala Česká republika řadu opatření, která jsou v souladu s 

evropskými trendy. Materiál "Dopravní politika pro období 2014-2020" byl schválen na 

jednání vlády ČR dne 12. 6. 2013. Tento dokument se dotýká celé republiky a řeší dosažení 

národních cílů, jako jsou např.: modernizace, rozvoj a oživení železniční a vodní dopravy, 

zlepšení kvality silniční dopravy, omezení vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví, 

rozvoj transevropské dopravní sítě, zvýšení bezpečnosti dopravy, výkonové zpoplatnění 

dopravy, rozvoj městské, příměstské a regionální hromadné dopravy v rámci integrovaného 

dopravního systému (IDS) atd. 

Dopravní politika ČR následně zásadním způsobem ovlivňuje dopravní politiku jednotlivých 

měst a obcí ČR. 

 Dopravní politika státu – prioritou je výstavba a provozování velkých infrastruktur 

např.: 

o dálniční sítě, 

o železnic, 
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o letecké dopravy, 

 

 Dopravní politika velké obce zahrnuje především: 

o výstavbu a způsob využití komunikační sítě obce, 

o zajištění obsluhy území prostředky veřejné hromadné dopravy osob (městská 

hromadná doprava, integrovaný dopravní systém, kolejové systémy, …), 

o zapojení obce do vyššího dopravního systému. 

 

 Dopravní politika malé obce zahrnuje především: 

o výstavbu a způsob využití komunikační sítě ležící v katastru obce (s výjimkou 

silnic I. až III. třídy a dálnic), 

o snahu o optimální způsob zapojení obce do vyššího dopravního systému 

(regionu, městské aglomerace, …), zejména z hlediska návaznosti 

komunikačních sítí a obsluhy území prostředky veřejné hromadné dopravy 

osob. 

Hlavním strategickým cílem dopravní politiky měst a obcí je dosáhnout stavu, při kterém 

celková úroveň dopravního systému bude v souladu s potřebami města a jeho dalším 

rozvojem. Kvalitativní úroveň dopravního systému ovlivňuje výrazně spokojenost obyvatel i 

návštěvníků města, možnosti rozvoje bydlení a ekonomiky a celkovou atraktivitu města pro 

obchodní a turistický ruch. Nezbytným předpokladem pro zdárné plnění tohoto úkolu je 

stanovení správné strategie dalšího vývoje dopravní obsluhy města.   

Dopravní politika měst a obcí je ovlivněna dopravní politikou na úrovní celé ČR, legislativou 

ČR věnující se oblasti dopravy a následně strukturou provázaných a logicky na sebe 

navazujících strategických dokumentů měst a obcí. Za zásadní dokumenty, které ovlivňují 

dopravní politiku jednotlivých měst a obcí ČR na úrovni municipalit lze považovat strategický 

plán a územní plán měst a obcí, které předurčují základní informace o dopravní 

infrastruktuře daného území a prioritách rozvoje2. Následují další strategické dokumenty a 

prognózy, které detailněji analyzují a specifikují potřeby rozvoje dané oblasti: 

 prognózy v oblasti dopravy – demografická analýza, výsledky dopravních průzkumů, 

dopravní výkony v daném území (zpravidla na 20-30 let), 

 dopravní strategie, dopravní plán, do nichž je promítnuta dopravní politika daného 

území (zpravidla na 10-15 let), 

 plány rozvoje jednotlivých dopravních systémů – konkretizace cílů dopravní politiky 

měst a obcí, včetně územního a finančního zajištění, dopravní masterplán nebo plán 

udržitelné mobility (zpravidla na 5-10 let), 

 roční projekty organizací města a evidence majetku – pasportizace místních 

komunikací, plán údržby komunikací, plán kontrol stavu komunikací, bezpečnostní 

opatření města atd. 

 

                                                 
2 Územní plány měst a obcí se však do značné míry odvíjejí od Zásad územního rozvoje (ZÚR) 
vytvářených krajem a Politiky územního rozvoje (PÚR) vytvářené státem. 
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Pro nastavení kvalitní dopravní politiky měst a obcí lze definovat základní principy kvalitní 

dopravní politiky měst, která by měla být respektována: 

 plánování všech dopravních systémů společně a využívání integrace dopravních 

systémů včetně stanovení cílů v dopravním výkonu nebo podílu jednotlivých druhů 

dopravy ve městě, 

 stanovení realistických odhadů demografického a ekonomického vývoje regionu/ 

města, 

 modelace variant vývojů s porovnáním nulové varianty ve vztahu k území města a 

obce, ale i širšímu území/ regionu, 

 posouzení variantních řešení s ohledy na dopady na životní prostředí, klima, kvalitu 

veřejného prostoru a dosažení strategických cílů města. 

Předkládaná analýza mapuje současné problémy a priority měst a obcí v rámci jejich 

samostatné působnosti v oblasti silničního hospodářství, ostatních komunikací a dopravní 

obslužnosti. Zároveň se analýza zabývá problematikou hospodaření municipalit v oblasti 

dopravy a identifikací moderních trendů v oblasti dopravy. Analýza si klade za cíl 

identifikovat znaky racionálních úspor v oblasti výdajů v dopravě měst a obcí a představení 

inspirativních řešení v oblasti dopravy a mobility jednotlivých měst a obcí. 

 

3.1. Legislativní rámec problematiky Dopravy měst a obcí 

Pojem doprava lze chápat jako účelný a zamýšlený pohyb dopravních prostředků po 

dopravních cestách. Produktem dopravy je přeprava. Dopravní technologie sestávají 

z dopravních prostředků, dopravní infrastruktury a organizace dopravy. Všechny tyto složky 

tvoří kompletní dopravní systém, za který dle legislativy odpovídá daný vlastník či správce 

(stát, kraj, obec, organizace zřizované státy, kraji, obcemi a městy, popřípadě soukromý 

sektor působící v dané oblasti). 

Pro potřeby této studie budeme na oblast dopravy nahlížet z pohledu měst a obcí, které 

zodpovídají za zajištění kvalitní a dostupné dopravy pro své území, jsou odpovědni za stav 

dopravní infrastruktury v jejich vlastnictví, zodpovídají za stav vozového parku a kvalitu 

dopravního systému daných municipalit.   

 

Pro potřeby analýzy budeme definovat níže uvedené druhy dopravy: 

 Podle typu dopravní cesty 

o silniční dopravní prostředky (včetně terénních a zemědělských) – automobil, 

motocykl, autobus, trolejbus, jízdní kolo, potahové vozidlo,  

o kolejové - železnice, tramvaj, metro, pozemní lanová dráha,  

o vodní doprava,  

o letecká doprava,  

o kombinovaná doprava, 

o lanové dráhy atd. 

 

 Doprava osob se dá také rozdělit na dopravu 

o individuální (například motocykl, osobní automobil), 

https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99eprava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Technologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_prost%C5%99edek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_infrastruktura
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizace_dopravy&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silni%C4%8Dn%C3%AD_doprava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Automobil
https://cs.wikipedia.org/wiki/Motocykl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Autobus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trolejbus
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADzdn%C3%AD_kolo
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Potahov%C3%A9_vozidlo&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolejov%C3%A1_doprava
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_doprava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tramvajov%C3%A1_doprava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pozemn%C3%AD_lanov%C3%A1_dr%C3%A1ha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_doprava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Leteck%C3%A1_doprava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kombinovan%C3%A1_doprava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lanov%C3%A1_dr%C3%A1ha
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o hromadnou (například autobus, tramvaj, vlak, dopravní letadlo). 

 

 Podle veřejné přístupnosti 

o neveřejnou (vlastní automobil, vnitropodniková doprava, zvláštní linková 

doprava, smluvní jízda autobusem nebo osobním automobilem, sdílená 

doprava, soukromé letadlo), 

o veřejnou (kromě hromadné veřejné dopravy také například taxislužba). 

 

Legislativní rámec problematiky dopravy rozdělíme na dva okruhy, se kterými se obce a 

města ve vztahu k dopravní politice nejčastěji setkávají: 

1. Problematika pozemních komunikací. 

2. Problematika zajišťování dopravní obslužnosti, veřejné dopravy a přepravy 

cestujících. 

 

Ad 1. Legislativní rámec oblasti pozemních komunikací z pohledu měst a obcí/ vlastníků 

komunikací 

 Základním legislativním dokumentem v oblasti pozemních komunikací je především 

zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Tento zákon zapracovává 

příslušné předpisy Evropské unie a upravuje kategorizaci pozemních komunikací, 

jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu, práva a povinnosti vlastníků 

pozemních komunikací a jejich uživatelů a výkon státní správy ve věcech pozemních 

komunikací příslušnými silničními správními úřady. 

 Navazující legislativa vyhláška č. 104/1997 Sb., , kterou se provádí zákon o 

pozemních komunikacích. Daná vyhláška upravuje mimo jiné např. problematiku 

péče vlastníka o komunikace a jejich evidence, problematiku technických podmínek 

pro připojení komunikací na sousední nemovitosti a komunikace, stavební úpravy 

komunikací, obecné technické požadavky na komunikace, odstraňování závad vážení 

vozidel atd. Na danou vyhlášku je navázaný seznam souvisejících technických norem 

detailněji rozpracovávající specifickou oblast vyplývající z vyhlášky č. 104/1997 Sb. 

 Dále jsou uveřejňovány technické podmínky, tzv. TP, které navazují na platná znění 

technických předpisů (ČSN EN, ČSN, TP a TKP) a metodických pokynů a blíže 

specifikují technický postup specifické oblasti, jako např. TP 87 Navrhování údržby a 

oprav netuhých vozovek, TP 92 Navrhování údržby a oprav vozovek  

s cementobetonovým krytem atd. 

Ad 2. Legislativní rámec problematika zajišťování dopravní obslužnosti, veřejné dopravy a 

přepravy cestujících 

 Základním legislativním dokumentem v oblasti veřejné dopravy a přepravy 

cestujících je zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. 

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských 

společenství, postup státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti 

veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a 

veřejnou linkovou dopravou (dále jen „zajišťování dopravní obslužnosti“).  
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 Základní legislativní rámec dané problematiky je dále prováděn prováděcími 

dokumenty, jako vyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního 

modelu a určení maximální výše kompenzace, Nařízení vlády 63/2011 o stanovení 

minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich 

prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících. 

Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, který upravuje mimo jiné kategorizaci 

pozemních komunikací, dále pak jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu, práva a 

povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů, lze vydefinovat čtyři základní 

kategorie pozemních komunikací, a sice: 

 dálnice,  

 silnice,  

 místní komunikace a  

 účelové komunikace.  

 

Vlastníkem dálnic je stát. Silnice I. třídy jsou rovněž ve vlastnictví státu. Vlastníkem silnic II. a 

III. třídy je kraj, na jehož území se nacházejí. Vlastníkem místních komunikací je obec, na 

jejímž území se místní komunikace nacházejí. Vlastníkem účelových komunikací může být 

kterákoliv osoba, tedy i obec, kraj nebo stát. Problematika pozemních komunikací se může 

týkat jak samostatné, tak i přenesené působnosti obce. V oblasti samosprávy obec vystupuje 

především v roli vlastníka místních, popřípadě některých účelových komunikací. Nutno 

dodat, že podle údajů z roku 2014 byla délka sítě místních komunikací téměř 75 tis. km, 

jeden a půl krát větší než všech ostatních silnic a dálnic.  

 

Tabulka 1: Infrastruktura silniční dopravy (km) 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Délka silnic a dálnic celkem 55 751,9  55 742,0  55 716,5  55 761,3  55 747,6  

z toho evropská silniční síť typu E 2 635,8  2 634,0  2 634,3  2 631,5  2 627,5  

Dálnice v provozu 733,9  745,1  751,2  775,8  775,8  

Rychlostní komunikace1) 422,3  427,0  442,1  458,3  459,4  

Silnice 55 018,0  54 996,9  54 965,3  54 985,5  54 971,8  

v tom silnice I. třídy 6 254,6  6 254,1  6 250,1  6 249,7  6 233,2  

          silnice II. třídy 14 634,8  14 626,2  14 542,9  14 566,3  14 577,5  

          silnice III. třídy 34 128,6  34 116,6  34 172,3  34 169,5  34 161,1  

Místní komunikace 74 919,0  74 919,0  74 919,0  74 919,0  74 919,0  

Zdroj: Ministerstvo dopravy 2015 

Jak uvádí Tabulka 1Tabulka 1, místní komunikace tvoří největší podíl silniční infrastruktury 
ČR. U těchto komunikací je potřeba zdůraznit, že veškeré náklady na provoz a údržbu mají ve 
svých rozpočtech města a obce. 

Z pohledu studie se budeme zabývat především analýzou provozování pozemních 
komunikací, které jsou ve vlastnictví měst a obcí, což jsou:  

 Místní komunikace - veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně 
místní dopravě na území obce. Místní komunikace může být vystavěna jako 
rychlostní místní komunikace, která je určena pro rychlou dopravu a přístupná pouze 
silničním motorovým vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než 
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stanoví zvláštní předpis. Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, 
určení a stavebně technického vybavení do těchto tříd: 

o místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace3, 
o místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná 

komunikace s omezením přímého připojení sousedních nemovitostí, 
o místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace, 
o místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu 

silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz. 

 Účelové komunikace – pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých 
nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto 
nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování 
zemědělských a lesních pozemků. Účelové komunikace ve vlastnictví měst a obcí 
jsou zpravidla veřejně přístupné. 

V České republice je základním předpisem v oblasti veřejné dopravy a přepravy cestujících již 
zmíněný zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Základním 
předmětem zákona je stanovení postupu státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní 
obslužnosti.  Dle daného zákona lze dopravní obslužnost chápat jako zabezpečení dopravy 
pro všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do 
zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení 
kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale 
udržitelnému rozvoji územního obvodu. 

Zákon také stanovuje rozdělení rolí v zajištění dopravní obslužnosti mezi jednotlivé územní 
články veřejné moci. „Kraje a obce ve své samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní 
obslužnosti a zajišťují dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících 
veřejnou drážní dopravou a veřejnou linkovou dopravou a jejich propojením“. „Kraj zajišťuje 
dopravní obslužnost ve svém územním obvodu a se souhlasem jiného kraje v jeho územním 
obvodu“. Právě dopravní obslužnost zajišťovaná kraji je označována jako základní dopravní 
obslužnost (ZDO). „Obec zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu nad rámec 
dopravní obslužnosti území kraje“, v tomto případě se hovoří o ostatní dopravní obslužnosti 
(ODO). Vedle zajištění dopravní obslužnosti na svém území může obec po dohodě s krajem a 
jinou obcí zajistit dopravní obslužnost i mimo území své obce. Odpovědnost za zajištění 
dopravy neznamená pro města a obce pouze fyzickou odpovědnost za zajištění dopravy, ale 
také ekonomickou odpovědnost za její financování.  

Zákon č. 194/2010 Sb. se dále věnuje plánování dopravní obslužnosti území. To zajišťují 
společně Ministerstvo dopravy, kraje a obce. Obce nemají v současné době povinnost tvorby 
dopravního plánu dle zákona 194/2010 Sb., tu mají pouze kraje a stát na svůj objednávaný 
segment dopravy. Připravuje se však novela zákona, která tuto povinnost stanoví i obcím od 
určité velikosti. Zákon stanovuje podmínky pro efektivní, hospodárnou a účelnou dopravní 
obslužnost. Významným aspektem organizování veřejné dopravy je integrace veřejných 
dopravních služeb. Za tímto účelem mohou kraje a obce, samostatně nebo dohromady 
založit právnickou osobu, organizátora, kvůli organizaci a zajištění veřejných služeb. 

                                                 
3 Rychlostní komunikace jsou zpravidla ve vlastnictví státu, výjimkou je hl. m. Praha, které buduje a 
spravuje své rychlostní místní komunikace (tvořené především vnitřním městským okruhem a 
případně i radiálami propojujícími tento okruh se sítí celostátních komunikací). 
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Takovýmto organizátorem je například pro pražskou integrovanou dopravu společnost 
ROPID (Sláma, 2014b). 

 
 

3.2. Role obcí a měst v oblasti dopravy 

Prvořadým cílem vedení každé obce je uspokojit zájmy občana. Obec je základním územním 

samosprávným společenstvím občanů, která pečuje o všestranný rozvoj svého území a o 

potřeby svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje 

zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního 

rozvoje a ochrany veřejného pořádku4.  

 

Oblast dopravy tedy spadá do samostatné působnosti obce. Dopravní problematika úzce 

souvisí s územním plánováním a stavebním právem, s  péčí o životní prostředí a  veřejné 

zdraví, s  vnitřním pořádkem a bezpečností včetně bezpečnosti a plynulosti silničního 

provozu. Vliv orgánů obce je ve zmíněných oblastech různý, dopravní problematiku 

intenzivně řeší i nadřazené orgány veřejné správy a krajské samosprávy.  

 

Dopravní politika může být dvojí. Pasivní dopravní politika znamená přizpůsobování se 

trendům (například automobilizace, suburbanizace), což v důsledku vede k podpoře těchto 

trendů5. Aktivní dopravní politika si klade za cíl vyrovnat se s probíhajícími trendy a tlumit ty, 

které narážejí na limity využití území. Prostředkem k tomu je vytváření podmínek pro takové 

dopravní chování, které území města, resp. obce zatíží přijatelným způsobem. Principem je 

měnit podmínky pro jednotlivé druhy dopravy tak, aby se dopravní chování měnilo žádoucím 

směrem.  

 
Potřeby v zajišťování dopravní infrastruktury a obslužnosti obcí a měst jsou ve výrazné míře 

ovlivňovány jak velikostní strukturou obcí a měst a jejich polohou v sídelním systému6, tak 

parametry zástavby, např. lokalizací hustě obydlených oblastí nebo území s vysokou 

koncentrací pracovních příležitostí, tedy faktory, ovlivňujícími přepravní poptávku a průběh 

přepravních proudů. V zásadě platí, že čím větší (lidnatější) je dané sídlo, tím vyšší je zde 

poptávka po přepravě osob a tím vyšší jsou nároky na dopravní infrastrukturu a financování 

údržby a rozvoje dopravní infrastruktury a zajišťování dopravní obslužnosti. Velikost a 

povaha sídla je v oblasti dopravní politiky velice důležitá:  

 Větší města/aglomerace s vyšší hustotou obyvatelstva mají složitější dopravní 

systémy s více druhy dopravy. Zde je velmi často kladen důraz na podporu urbánních 

plánů rozvoje a na řešení environmentálních problémů.  

                                                 
4 Zdroj: Zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení). 
5 Např. budováním nových kapacitních silnic, které reagují na zvyšující se automobilizaci, ale také 
podporují její další růst. 
6 U obcí stejné velikostní kategorie však mohou být výrazné rozdíly vzhledem k lokalitě a okolním 
podmínkám. Např. obce okolo Prahy mají jiné výdaje oproti stejně velkým obcím v jiných krajích, což 
je spojené jak s vysokou intenzitou tranzitní dopravy, tak vyššími nároky na přepravu obyvatel do hl. 
města, které se vyznačuje vysokou spádovostí. 
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 V menších městech a regionálních aglomeracích s nižší hustotou obyvatelstva jsou 

dopravní sítě mnohem jednodušší, s omezeným rozsahem veřejné dopravy. Výzvy a 

problémy v tomto případě jsou často jiné a více se zaměřují na zajištění financí na 

potřebnou údržbu a dostatečné dopravní obslužnosti z ekonomického i sociálního 

pohledu a s omezeným rozpočtem. 

Obec odpovídá v samostatné působnosti především za údržbu a sjízdnost, respektive 
schůdnost místních a účelových komunikací ve vlastnictví měst a obcí a následně i za škody, 
které v souvislosti s užíváním komunikace mohou vzniknout. Vzhledem k neustálému 
nárůstu výkonů v automobilové dopravě a neustálému nárůstu počtu automobilů na 
obyvatele (viz Graf 1) dochází k přetížení a podfinancování dopravní infrastruktury, čímž 
dochází ke zhoršování kvality především infrastruktury ve vlastnictví měst a obcí a následně 
prodražování případných oprav komunikací.   

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel a počtu osobních automobilů 

 
Zdroj: Ministerstvo dopravy 2015 
Pozn.: V grafu je sloupci ilustrován vývoj počtu obyvatel ČR (viz stupnice vlevo) a růžovou čarou 
ilustrován nárůst počtu osobních automobilů (viz stupnice vpravo). Vzhledem ke stagnaci počtu 
obyvatel v období 2010-2014 a růstu počtu osobních automobilů lze konstatovat, že roste počet 
osobních automobilů v přepočtu na obyvatele (tedy míra automobilizace). Ještě výraznější byl tento 
růst v průběhu 90. let XX. století, která zde nejsou zachycena.    

Další klíčovou oblastí působnosti obcí a především měst v oblasti dopravy je organizace 
veřejné dopravy (ve spolupráci s kraji). Význam veřejné dopravy pro obce a města nespočívá 
pouze v zajišťování dopravní obsluhy území a uspokojování potřeb obyvatel k dopravě do 
zaměstnání, za službami, do škol atd., ale i v zajišťování alternativní formy dopravy vůči stále 
rostoucí individuální automobilové dopravě (IAD), která vede k přetížení silniční sítě i 
veřejných prostranství obcí a měst automobily v pohybu a klidu, zhoršení životního prostředí 
měst a zhoršování zdravotního stavu obyvatel v důsledku snížené kvality ovzduší či omezené 
pohybové aktivity.     

Tabulka 2: Přepravní výkony jednotlivých druhů dopravy 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Přeprava cestujících celkem (mil.) 4 775,9  4 709,5  4 739,0  4 703,0  4 735,4  
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Železniční doprava 164,8  167,9  172,8  174,5  176,1  

Autobusová doprava 372,6  364,6  345,0  338,0  349,5  

Letecká doprava 7,5  7,5  6,4  6,2  5,6  

Vnitrozemská vodní doprava 0,9  1,0  0,5  1,1  1,3  

Městská hromadná doprava 2 260,3  2 138,5  2 224,2  2 173,3  2 142,9  

Veřejná doprava celkem 2 805,9  2 679,5  2 749,0  2 693,0  2 675,4  

Individuální automobilová přeprava osob 1 970,0  2 030,0  1 990,0  2 010,0  2 060,0  

Zdroj: Ministerstvo dopravy 2015  

Graf 2: Výdaje obcí na dopravu za rok 2013 

 
Zdroj: Ministerstvo financí, vlastní výpočty 

Graf 2 specifikuje celkové výdaje měst a obcí v komparaci s celkovými výdaji na oblast 
dopravy za rok 2013 (doprava - paragraf 22 dle druhového třídění rozpočtové sklady). Z grafu 
je patrné, že celkové výdaje měst a obcí vynaložených na dopravu (paragraf 22 dle 
druhového třídění rozpočtové skladby) tvoří výraznou část celkových výdajů měst a obcí za 
rok 2013. Dále je patrné, že podíl výdajů na dopravu ve vztahu k celkovým výdajům obcí 
v roce 2013 rostl v závislosti na velikosti sídla7. U sídel do 20tis. obyvatel tvořily výdaje na 
dopravu 9-10 % celkových výdajů obce, naopak sídla od 20 tis. obyvatel do 100 tis. obyvatel 
vynakládaly cca 18 % svých obecních výdajů na dopravu. Logicky největší podíl výdajů na 

                                                 
7 V rámci každé kategorie obcí však existují výkyvy. Některá obec má výdaje výrazně vyšší než jiná 
stejné velikosti. Typickým příkladem jsou např. malé obce okolo Prahy, které mají úplně jiné výdaje 
než obce stejné velikosti v jiných krajích. 
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dopravu má hl. m. Praha, která vynaložila v roce 2013 téměř 39 % svých celkových výdajů na 
oblast dopravy8.    

V oblasti dopravní politiky lze tedy vydefinovat dvě hlavní oblasti, za které, jak finančně tak 

fyzicky, zodpovídají města a obce. Jedná se o: 

 silniční hospodářství – údržba a obnova stávající dopravní infrastruktury a investice 

do nové výstavby – to jsou základní služby vykonávané jednotlivými municipalitami 

v oblasti silničního hospodářství. V této roli obec odpovídá především za údržbu 

a sjízdnost, respektive schůdnost a potažmo i za škody, které v souvislosti s užíváním 

místní komunikace, potažmo i chodníku mohou vzniknout. Finančně výraznou oblastí 

je údržba v zimě, kdy nároky na bezpečnost povrchu pozemních komunikací bývají 

největší. Letní údržba se naopak týká aktivit, jako je např. čištění komunikací, opravy 

vozovek, mostů, dopravních značek, nátěry ocelových konstrukcí, odvodnění, sekání 

trávy, čistění a úklid odpočívek, drobné zemní práce, impregnace betonových 

vozovek, zřizování vodorovného značení, čištění kanalizace atd. Investice do nové 

výstavby spočívají především v budování nové či rozšiřování stávající silniční 

infrastruktury. Od běžné údržby se liší také podmínkami financování, v jehož rámci 

mohou v mnoha případech využívat externí zdroje, zejména pak dotace z Evropských 

strukturálních a investičních fondů (ESIF).  

 

 dopravní obslužnost daného území – obce ve spolupráci s kraji ve své samostatné 

působnosti stanoví rozsah dopravní obslužnosti a zajišťují dopravní obslužnost 

veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní dopravou a veřejnou 

linkovou dopravou a jejich propojením.  Vedle zajištění základní dopravní obslužnosti 

na svém území může obec nad rámec ZDO zajistit tzv. ostatní dopravní obslužnost, 

což přináší municipalitám další finanční výdaje spojené s dopravní obslužností území 

a vyjednání cenových podmínek podléhá zvažování potřebnosti linek a výdajů na 

dopravní obslužnost. Některá, především pak lidnatější města navíc ještě zajišťují 

tzv. městskou hromadnou dopravu (MHD), která opět generuje značné nároky do 

veřejného rozpočtu. 

 

3.3. Výdaje měst a obcí v oblasti Dopravy 

Obce a města zajišťují dopravní obslužnost v rámci své samostatné působnosti, a to na 

základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. V oblasti dopravy jsou obce vlastníci a správci tzv. 

místních komunikací, mají tedy povinnost jejich oprav i údržby, dále vynakládají investiční 

prostředky na jejich rozšiřování a budování. Z hlediska zajištění veřejné dopravy obce 

zajišťují tzv. ostatní dopravní obslužnost v rámci regionu a u větších měst zajišťují často i 

městskou hromadnou dopravu. Ostatní dopravní obslužnost znamená dopravní obslužnost 

nad rámec základní dopravní obslužnosti, kterou zajišťují kraje a jsou hrazeny v rámci veřejné 

                                                 
8 . Je nutné zdůraznit, že hl. m. Praha má specifické postavení, protože v zásadě plní funkci zároveň 
města a zároveň kraje. Agenda hl. m. Prahy (nejen) v oblasti dopravy se tak od ostatních měst 
odlišuje.  
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služby. Má-li tedy nějaká obec či město potřebu na posílení spojů či pokrytí dalšího 

dopravního proudu, může si na základě vlastních prostředků u dopravce tyto služby 

objednat.  

Dopravní infrastrukturu ve vlastnictví měst a obcí, za kterou je považována dopravní síť např. 

místní a účelové komunikace včetně chodníků, parkovací plochy, veřejné osvětlení, dopravní 

značky, autobusové zastávky včetně mobiliáře, veřejná dopravní vozidla atd. řadíme do 

obecného majetku veřejné oblasti - majetek sloužící k veřejně prospěšným účelům. Tento 

majetek je veřejně přístupný a je ho možno obvyklým způsobem používat. Správa a údržba 

obecního majetku je jednou z povinností obce a je financovaná z rozpočtu obce. 

Tvorbu, postavení, obsah a funkce rozpočtu obce stanoví zákon č. 218/200 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vlastní strukturu rozpočtu upravuje prováděcí 

vyhláška č. 323/2002 Sb. k  tomuto zákonu, kterou se stanoví rozpočtová skladba. Ta 

představuje jednotné třídění příjmů a výdajů a uplatňuje se mimo jiné v rozpočtech 

územních samosprávných celků. Rozpočtová skladba je nástroj pro třídění příjmů a výdajů 

veřejných rozpočtů. Dle rozpočtové skladby lze rozpočty třídit: 

A. Druhové třídění dělí peněžní operace následujícím způsobem  

 Příjmové operace – 1. daňové příjmy, 2. nedaňové příjmy, 3. kapitálové příjmy, 

4. přijaté transfery (dotace). 

 Výdajové operace – 5. běžné výdaje, prostředky použité hlavně na každodenní 

provoz obce, v následujících letech už z nich nebude žádný (přímý) užitek a 6. 

kapitálové výdaje - investice do majetku obce, z kterého bude resp. měl by být 

užitek i v následujících letech. 

 Financování – třída 8. 

Předkládaná studie se detailněji zabývá výdajovou stránkou rozpočtu, a to jak běžnými, tak 

kapitálovými výdaji. Výdaje rozpočtu obcí se rozlišují dle odvětvového třídění: 

B. Odvětvové členění rozpočtové skladby – dle účelu – paragrafy 

 Zemědělství a lesní hospodářství, 

 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství – oblast doprava (paragraf 22), 

 Služby pro obyvatelstvo, 

 Sociální věci a politika zaměstnanosti, 

 Bezpečnost státu a právní ochrana, 

 Všeobecná veřejná správa a služby. 

Výdaje veřejných rozpočtů v oblasti dopravy jsou specifikovány v paragrafu 22 Doprava a 

následně dle druhu výdaje jsou tříděny do jednotlivých položek a podpoložek č. 221 – 229. 

Každá takováto položka je dále členěna na podpoložky jako např. investice, mzdy, nákup 

materiálu atd.  
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Tabulka 3: Odvětvové členění rozpočtové skladby – Doprava (paragraf 22) 

Tříd
a 

Sesku
pení 
polož

ek 

Pod 
seskupe

ní 
položek 

Položk
a 

Název a náplň 

 

Ve 
vztahu k 
municip
alitám 

2    Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství  

 22   Doprava  

  221  Pozemní komunikace  

   2211 Dálnice  Ne 

   2212 Silnice - Činnosti spojené se správou, údržbou (včetně 
zimní údržby), opravami, technickou obnovou a 
výstavbou silniční sítě a jejích součástí, včetně 
komunálních komunikací. 

Ano 

   2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, Zahrnuje i 
výdaje spojené se správou, údržbou a výstavbou 
apod. chodníků, odstavných ploch, parkovišť a 
cyklistických stezek. 

Ano 

  222  Silniční doprava  

   2221 Provoz veřejné silniční dopravy - dotace veřejné 
silniční dopravě (meziměstská i městská) či 
její přímé provozování. Patří sem zejména činnosti 
autobusové dopravy. Zahrnuje i dotace k zabezpečení 
územní dopravní obslužnosti a cenové dotace 
(zlevněné žákovské jízdné apod.). 

Ano 

   2222 Kontrola technické způsobilosti vozidel Ne 

   2223 Bezpečnost silničního provozu Ano 

   2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě - Zahrnuje např. i 
výdaje spojené s dopravním značením odtahem vraků 
a jiných předmětů bránících silniční dopravě. 

Ano 

  223  Vnitrozemská a námořní plavba - činnosti výstavby, 
technické obnovy a správy vodních cest, konané 
primárně za účelem řešení podmínek vodní dopravy 

Minim. 

  224  Železniční doprava - Zahrnuje činnosti spojené s 
výstavbou, technickou obnovou, opravami, řízením a 
správou železničních drah, včetně drážních staveb - 
mostů, tunelů apod., zahrnuje provozní a investiční 
dotace na tyto činnosti. 

Ne 

  225  Civilní letecká doprava - provoz letišť a provozování 
letištního provozu 

Minim 

  226  Správa v dopravě - Činnost ústředních orgánů státní 
správy v dopravě 

Ne 

  227  Doprava ostatních drah - Zahrnuje činnosti spojené s 
výstavbou, technickou obnovou, opravami, řízením a 
správou drah, včetně drážních staveb a mostů. 
Zahrnuje lanové dráhy (visuté i ostatní), tramvaje a 
trolejbusy. 

Ne 

  228  Výzkum v dopravě Minim. 

  229  Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě - 
např. mezinárodní spolupráce v dopravě 

Minim. 

Zdroj: Vyhláška 323/2002 Sb., doplnění zpracovatelem 

V návaznosti na analýzu poskytnutých dat ze strany Ministerstva financí za roky 2011-2013 
lze tvrdit, že výdajová strana rozpočtů měst a obcí v oblasti dopravy (paragraf 22) se 
koncentruje především na výdajové položky: 
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 Položka 221 Pozemní komunikace, 

 Položka 222 Silniční doprava. 

Ostatní výdaje oblasti dopravy nejsou ze strany obecních rozpočtů realizovány (železniční 
doprava, správa v dopravě, ostatní činnosti), nebo jsou výdaje spojené s touto činností 
okrajové a pouze některé obce evidují výdaje v těchto položkách (železniční doprava9, 
vnitrozemská doprava10, letecká doprava atd.). 

Z analýzy dostupných finančních dat - výdaje měst a obcí za období 2011-2013 vyplývá, že 
města a obce v oblasti Pozemních komunikací (položka 221) a Silniční dopravě (položka 222) 
vynakládají největší část prostředků především na položky: 

 2212 – pozemní komunikace, výdaje spojené s údržbou a opravami komunikací, 
včetně investic do komunikací, správou vozového parku a nákupu materiálů 
potřebných k údržbě komunikací, 

 2219 – ostatní záležitosti pozemních komunikací, které se týkají např. vybudování a 
opravy chodníků, parkovišť, odstavných ploch, víceúčelových ploch, 

 2221 – provoz veřejné silniční dopravy, např. výdaje na dopravní územní obslužnost, 
investice a nákup služeb. 

Ostatní výdajové položky v oblasti Doprava (paragraf 22), lze z pohledu rozpočtu měst a obcí 
považovat za marginální, tudíž mající minimální vliv na systémové úspory v dané kapitole. 
Toto tvrzení dokládá Graf 3 a Tabulka 4, odkud je patné, že v roce 2013 byl podíl výdajů na 
dopravu v součtu za položky 2212, 2219 a 2221 na úrovni 90 %  celkových výdajů paragrafu 
22 Doprava. V roce 2011 a 2012 byl tento stav obdobný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Jedná se např. o turistické a historické vlaky objednávané obcemi s cílem podpory turistického 
ruchu. Tyto příspěvky nebývají příliš vysoké. Výjimkou je však hl. m. Praha, která má současně 
postavení samostatného kraje a tudíž objednává a financuje i provoz železniční dopravy (cca 700 mil. 
Kč/rok). 
10 Některé obce kromě příspěvku na turistickou lodní dopravu objednávají přívozy.  
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Tabulka 4: Podíl výdajových položek 2212, 2219 a 2221 na paragrafu 22 Doprava (tis. Kč) 

2013 

Kategorie 
počtu 
obyvatel 

0 až 100 101 až 200 201 až 500 
501 až 
1 000 

1 001 až 
2 000 

2 001 až 
5 000 

5 001 až 
10 000 

10 001 až 
20 000 

20 001 až 
50 000 

50 001 až 
100 000 

100 001 až 
1 000 000 

nad  
1 000 000 

Průměrné 
výdaje na 

osobu v ČR 

Počet obcí 471 1 005 2 001 1 352 737 411 140 68 42 16 4 1 6 248 

Počet 
obyvatel 

34 006 150 889 657 091 953 529 1 026 166 1 246 895 961 260 951 428 1 207 873 1 132 962 945 333 1 246 780 10 514 212 

Paragraf Položka                         Celkem 

Výdaje na 
dopravu za 
2212, 2219 a 
2221 v období 
2013 

Celkem 81 107 265 849 1 023 462 1 302 569 1 559 188 2 245 894 1 550 295 1 598 379 2 694 044 3 431 356 4 169 061 21 435 199 41 356 404 

Výdaje na 
dopravu 
(paragraf 22) 
celkem 2013 

Celkem 81 258 267 135 1 029 514 1 542 772 1 577 555 2 266 660 1 563 458 1 635 058 2 740 117 3 861 941 6 865 636 22 892 229 46 323 333 

Výdaje obcí 
celkem 2013 

Celkem 814 970 2 763 289 10 962 758 15 739 161 17 534 357 22 099 963 17 143 876 17 550 392 22 256 936 20 785 837 27 738 688 58 850 378 
234 240 

605 

Podíl (2212, 
2219 a 
2221)/paragraf 
22(%) 

% 99,81% 99,52% 99,41% 84,43% 98,84% 99,08% 99,16% 97,76% 98,32% 88,85% 60,72% 93,64% 89,28% 

Zdroj: Ministerstvo financí, vlastní výpočty 
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Graf 3: Hlavní výdajové položky měst a obcí v oblasti Dopravy za rok 2013 

 
Zdroj: Ministerstvo financí, vlastní výpočty 
Pozn. Data jsou uvedena za všechny velikostní skupiny obcí 

 
Pro názornost je níže uvedena analýza rozpočtu Statutárního města Kladna, analýza výdajů 
v oblasti Dopravy (paragraf 22). Jedná se o město provozující MHD, zajištující dopravní 
dostupnost obyvatel města a okolí a spravující síť místních komunikací, chodníků a parkovišť. 
Data byla převzata z MONITORu, což je informační portál Ministerstva financí, který 
umožňuje volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a 
samosprávy. 
 
Tabulka 5: Analýza výdajů oblast doprava, Statutární město Kladno, 2013 

Příjmy a výdaje územních rozpočtů (export ze systému monitor.statnipokladna.cz,  
datum 21. 8. 2015) 

Jednotky: Kč 

Rok (kód): 2013 

Konsolidace ÚJ (název): Ano 

IČ (kód): 00234516 

Paragraf (kód): 2211, 2212, 2219, 2221, 2222, 2223, 2229 

Paragraf (kód) Položka (kód) Schválený rozpočet 

2212 2111 0,00 

  2324 0,00 

  5139 0,00 

  5166 120 000,00 

  5169 55 882 000,00 

  5171 27 370 000,00 

  5429 40 000,00 

  6121 85 519 000,00 

2219 2111 8 000 000,00 
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  2212 0,00 

  3121 0,00 

  5171 1 000 000,00 

  6121 25 000 000,00 

2221 2111 0,00 

  2324 0,00 

  5171 500 000,00 

  5193 53 171 000,00 

  6313 100 000,00 

2229 2111 0,00 

Zdroj: Ministerstvo financí 2015, vlastní výpočty 

Statutární město Kladno v roce 2013 realizovalo nejvyšší výdaje v oblasti dopravy do 

pozemních komunikací (paragraf 2212), a to díky vysokým investičním výdajům do místních 

komunikací (položka 6121), dále za náklady na údržbu místních komunikací - nákup služeb 

(položka 5169) a poslední významná výdajová položka se týká samotných nákladů na údržbu 

a opravy místních komunikací (položka 5171).    

Výdaje do dopravní obslužnosti města (paragraf 2221) jsou identifikovány nejvyššími náklady 

v položce 5193 – výdaje na dopravní obslužnost. Zároveň menší města většinou vynakládají 

náklady na ODO, které jsou účtovány transfery dalším subjektům. 

Paragraf 2219, kde se nacházejí výdaje spojené s ostatní záležitosti pozemních komunikací, 

zahrnují i výdaje spojené se správou, údržbou (položka 5171) a výstavbou chodníků, 

odstavných ploch, parkovišť a cyklistických stezek a investice do dané infrastruktury (položka 

6121). 

V návaznosti na analýzu výdajových položek měst a obcí za roky 2011-2013 lze tvrdit, že 

ostatní výdajové položky v oblasti dopravy (paragraf 22 dle druhového třídění rozpočtové 

skladby veřejných rozpočtů) jak u statutárního města Kladna, tak i u většiny měst a obcí jsou 

marginální.  

3.4. Racionální úspory/ omezování plýtvání 

Jedním z kritérií efektivního řízení ve veřejné správě je dosahování úspor při používání 

disponibilních zdrojů. Jde o takové efekty účinného řízení, kdy stanovené cíle a jejich 

plánované ukazatele jsou ve skutečnosti splněny hospodárněji (s nižším vynaložením 

nákladů, nežli bylo plánováno), efektivněji (s nižšími jednotkovými náklady nežli stanovila 

předběžná kalkulace) a přitom nedošlo k porušení principu účelnosti. Pro účinné dosahování 

úspor ve veřejném sektoru je žádoucí rozlišovat mezi „racionální (účinnou) úsporou“ a mezi 

„neracionální (neúčinnou) úsporou“.  

 Racionální úspora je taková, která vyšší hospodárností, vyšší efektivností a vyšší 

účinností vede k menšímu vynaložení zdrojů, nežli bylo původně plánováno 

(kalkulováno), přičemž jsou splněny stanovené cíle.  
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 „Neracionální úspora“ je svojí podstatou „pseudoúspora“, protože redukce zdrojů 

způsobuje nesplnění stanoveného cíle, případně indukuje (v budoucnu) vyšší 

společenské náklady, které převyšují aktuálně provedený „rozpočtový škrt“.  

Tabulka 6: Racionální a neracionální úspory 

Projev úspory 
 Typ realizované úspory 

Výklad principu Racionální úspora Neracionální úspora 

Vyšší 

hospodárnost 

Sledování poměru mezi 

vstupy a výstupy, tj. náklady 

na jednotku výstupu 

(optimalizuje využití zdrojů při 

tvorbě výstupů). 

Týká se vstupů i výstupů 

projektu. 

Snížení původně 

plánovaných nákladů. 

Následný vznik vyšších 

vyvolaných nákladů. 

Vyšší efektivnost Minimalizace vstupních 

nákladů se zřetelem na 

odpovídající kvalitu.  

Týká se především vstupů 

(např. nejnižší nabídková 

cena), avšak se zohledněním 

stanovených cílů. 

Zvýšení efektivnosti 

neohrožuje splnění cíle. 

Vyšší efektivnost 

v konečném důsledku 

narušuje původně 

plánovaný cíl. 

Dosažení 

stanoveného 

účelu 

Porovnání očekávaných cílů 

se skutečně dosaženými 

výstupy. Týká se především 

výstupů a jejich porovnání se 

stanovenými cíli. 

Původně plánovaný 

postup je racionalizován. 

„Pseudoracionalizace“, 

která v konečném 

důsledku vede 

k vyšším společenským 

nákladům. 

Zdroj: Půček, Ochrana 2012 

Klíčovou roli pro dosahování racionálních úspor má dodržování principů účelnosti, 

efektivnosti a hospodárnosti. Těmto třem principům (kritériím) říkáme „3 E“ (dle anglických 

slov Efficiency, Effectiveness, Economy). Dodržování těchto principů je základním 

předpokladem pro to, aby proces hledání úspor byl ekonomicky účinný (racionální).  Vztah 

mezi pojmy 3 E ukazuje následující obrázek převzatý z metodik Ministerstva financí ČR. 

Obrázek 1: Grafický model 3E  

 

 

 

 

     

    Zpětná vazba 

Potřeba Cíl(e) Vstupy Realizace Výstupy Výsledky 
/dopady 

Hospodárnost Efektivnost 

Účelnost 
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Zdroj: Vláda ČR 2015, vlastní zpracování metodiky 

Hospodárnost se týká hodnocení ekonomické racionality použitých zdrojů na vstupu.  

Efektivnost již bere na zřetel vztah mezi vstupy (náklady) a výstupy (počtem 

vyprodukovaných jednotek, resp. nákladem na jednu vyprodukovanou jednotku), kdy 

zjišťujeme, jaké náklady jsou potřebné na dosažení dané jednotky (resp. kolik jednotek je 

možné vyprodukovat z jednotky vstupů). Účelností je takové použití veřejných prostředků, 

které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů. 

Tabulka 7: Bližší specifikace principu 3 E 
 Nejjednodušší 

charakteristika 

Bližší popis a charakteristika 

Hospodárnost „dělání věcí 

levně“ 

Hospodárná je tedy taková činnost, u níž jsou 

minimalizovány náklady na zdroje (finanční, lidské, věcné) a 

zároveň je dodržena požadovaná kvalita zdrojů z hlediska 

potřeb dané činnosti. 

Hospodárnosti lze dosahovat: 

- úsporností, což se projevuje jako reálné snížení 

absolutní výše nákladů,  

- účinností, pokud se zaměřuje na maximalizaci 

objemu výkonů při konstantní spotřebě zdrojů. 

Efektivnost „dělání věcí 

správnou cestou“ 

Efektivností se rozumí takové použití veřejných prostředků, 

kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a 

přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků 

vynaložených na jejich plnění. Efektivností je tak myšlen 

vztah mezi výstupy činnosti (ve formě zboží, služeb či jiných 

výsledků) a vstupy na tuto činnost vynaloženými. 

Efektivní je taková činnost, která optimalizuje využití zdrojů 

organizace/programu/ činnosti ke tvorbě výstupů, tj. 

dosažení maximálního výstupu z daných zdrojů či dosažení 

daného výstupu s minimem zdrojů a při zachování kvality 

výstupů. 

Efektivní je dosažení požadovaného výstupu při 

minimálních nákladech 

Účelnost „dělání 

správných věcí“ 

Účelností se rozumí takové použití veřejných prostředků, 

které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění 

stanovených úkolů. 

Účelná je činnost, jež dosahuje stanovené cíle, aniž by se 

spolupodílely jiné činnosti a/nebo vznikly nežádoucí 

nezamýšlené dopady, tj. musí být uspokojena příslušná 

potřeba 

Zdroj: Vláda ČR (2015) 

Z ekonomického hlediska může úspora vznikat třemi základními způsoby: 
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 nalezením úspor cestou vyšší hospodárnosti,  

 formou vyšší efektivnosti,  

 vyšší účelnosti (účinnosti) použitých zdrojů (blížeji viz Tabulka 7).  

 

Ve všech případech platí, že provedená úspora nesmí při plnění jiných aktivit (cílů) vyvolat 

dodatečné náklady, které by převýšily původně plánované náklady. Racionální úspora tedy 

nesmí svými důsledky vyvolat dodatečné náklady, které by vedly k celkovým vyšším 

společenským ztrátám. Pokud tato podmínka neplatí, pak se jedná o tzv. neracionální 

úsporu. 

 

Obce by měly usilovat o tzv. zdravé finanční řízení (a řada z nich to již deklaruje ve svých 

strategických dokumentech). Příklady chyb a problémů, kterých se často municipality 

dopouštějí: 

 nezkoumá se, zda úspory budou mít nějaké negativní dopady do rozpočtu 

letošního nebo dalších let, 

 odkládání oprav majetku (velký problém řady obcí – „vnitřní“ zadluženost), 

 neschopnost provést analýzu nebo vyčíslit potenciální úspory, 

 za úspory jsou vydávány „škrty“ - úspory nemají vazbu na hospodárnost, 

efektivnost nebo účelnost. 
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4. Prezentace dat 
 
Následující kapitola je zaměřena na analýzu výdajů měst a obcí, a to jak z hlediska hlavních 
skupin výdajů, tak se zaměřením na výdaje v oblasti dopravy. Analýza se zaměřuje především 
na porovnání výdajů na jednotlivé kapitoly rozpočtu a rozpočtové položky a na porovnání 
výdajů mezi jednotlivými velikostními kategoriemi obcí a měst. V analýze jsou primárně 
využívána data Ministerstva financí ČR.   
 

4.1. Analýza celkových výdajů obcí a měst 

Pro analýzu výdajů z rozpočtů obcí a měst byla použita data za období let 2010-2012. Pro 

vyloučení případných výročních anomálií a zvýšení reprezentativnosti dat zkoumala analýza 

součet výdajů za uvedené období. Na rozdíl od analýzy výdajů v oblasti dopravy nebyla 

použita data za rok 2013, která měla odlišnou strukturu, jejíž komplexní zpracování bylo nad 

časové možnosti autorského kolektivu, k zajištění konzistence s následující kapitolou tak byla 

data za rok 2013 nahrazena daty za rok 2010. 

V rámci odvětvového třídění výdajů obcí a měst byla v letech 2010-2012 zjevná převaha 

výdajů na skupinu výdajů 6 – Všeobecná veřejná správa a služby, které tvořily cca 55 % 

celkových výdajů (viz Graf 4). Prostřednictvím těchto výdajů byla financována činnost 

místních samospráv včetně přenesené působnosti státní správy, nicméně dominantní 

položkou, která výrazně ovlivňovala celkovou výší výdajů v této skupině výdajů, 

představovaly převody vlastním rozpočtovým účtům (5345), tedy finanční operace, které 

neměly žádný reálný dopad (šlo především o převody prostředků na vlastní účty obcí a 

měst).  

Další nejvýznamnější skupinu výdajů představovala skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo  

(24 % celkových výdajů). V rámci této skupiny výdajů dochází k financování vzdělávání, 

kultury a sdělovacích prostředků, tělovýchovy a zájmových činností, zdravotnictví, bydlení, 

komunálních služeb a územního rozvoje a ochrany životního prostředí.  

Třetí největší skupinou výdajů byla skupina 2 – Průmyslová odvětví a hospodářství, kam 

spadají také výdaje na dopravu (15 % celkových výdajů). Kromě dopravy, která je dominantní 

kapitolou výdajů patří do této skupiny výdajů též průmysl, stavebnictví, obchod a služby, 

vodní hospodářství, spoje a všeobecné hospodářské záležitosti.  

Ostatní výdajové skupiny jsou z hlediska celkových výdajů spíše méně významné. Skupina 

výdajů 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti (5 % celkových výdajů) je z hlediska měst a 

obcí relevantní především ve výdajích na sociální služby. Bezpečnost státu a právní ochrana 

(2 % celkových výdajů) se ve výdajích obcí a měst objevuje především v souvislosti s výdaji na 

obecní policii a požární ochranu. Velmi marginální skupinou výdajů z pohledu měst a obcí je 

skupina 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství, která je však relevantní prakticky jen 

pro obce a města hospodařící s vlastními lesy.     



 

30 
 

Ve výdajích většiny velikostních kategorií obcí a měst je největší skupinou výdajů Všeobecná 

veřejná správa a služby, což je však zapříčiněno výše zmíněným započítáváním finančních 

transakcí mezi různými účty místních samospráv. Z hlediska reálných dopadů na život obcí a 

měst tak jsou důležitější další skupiny výdajů – především pak Služby pro obyvatelstvo a 

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství. Ty jsou významnými skupinami výdajů u všech 

velikostních kategorií obcí a měst, mezi nimiž jsou však odlišnosti ve vzájemném poměru 

těchto skupin.   

Graf 4: Výdaje obcí a měst v letech 2010-2012 

 
Zdroj dat: Ministerstvo financí, vlastní výpočty 
Pozn.: Výdaje jsou uvedeny v tis. Kč. 

Zatímco u nejmenších obcí jsou výdaje na Služby pro obyvatelstvo a Průmyslová a ostatní 

odvětví hospodářství relativně vyrovnané, s rostoucí lidnatostí obcí a měst roste nákladnost 

skupiny Služby pro obyvatelstvo nad druhou jmenovanou. To se nejvíce projevuje u kategorií 

měst mezi 10 a 50 tis. obyvateli, kde jsou výdaje na Služby pro obyvatelstvo v přepočtu na 

obyvatele až trojnásobně větší, než výdaje na Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 

(zejména dopravu). Naopak v hl. m. Praze se výdaje na obě skupiny sbližují, což je mj. 

důsledkem rapidně zvýšených výdajů na oblast dopravy. 

U měst nad 5 tis. obyvatel představují významnější skupinu výdajů v přepočtu na obyvatele 

také výdaje na Sociální věci a politiku zaměstnanosti, které v tomto případě reprezentují 

především výdaje na sociální služby. Ty jsou typicky organizovány a objednávány městy se 

statutem obce s rozšířenou působností (v rámci komunitního plánování sociálních služeb), 

která také zpravidla zřizují významná zařízení sociálních služeb, resp. poskytovatele 

sociálních služeb. Na financování sociálních služeb se naopak dlouhodobě relativně málo 

podílejí méně lidnatá města a obce, jejichž klienti tak využívají kapacity sociálních služeb 

financovaných především většími městy či kraji. To je poměrně dobře patrné také na 

skutečnosti, že největší výdaje v přepočtu na obyvatele v rámci příslušné skupiny mají města 
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velikostní kategorie 10 – 50 tis. obyvatel, tedy typické ORP, které vzhledem ke své populační 

velikosti financují poměrně široké a nákladné spektrum sociálních služeb.  

Znatelný je růst výdajů ve skupině Bezpečnost státu a právní ochrana, který je přímo úměrný 

velikostním kategoriím obcí a měst. Zatímco obce a menší města v rámci této skupiny výdajů 

financují jednotky Sboru dobrovolných hasičů, města navíc financují obecní policii, případně i 

aktivity v oblasti civilní ochrany.         

Graf 5: Výdaje podle velikostních kategorií obcí a měst v letech 2010 – 2012 

 
Zdroj dat: Ministerstvo financí, vlastní výpočty 
Pozn.: Výdaje jsou uvedeny v tis. Kč. 

 

 

 
 



 
 

32 

 

Tabulka 8: Celkové výdaje podle velikostních kategorií obcí a měst v letech 2010 – 2012  

Kategorie poč. obyvatel 0 až 100 101 až 200 201 až 500 501 až 1 000 1 001 až 2 000 2 001 až 5 000 Celkem 

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 100 905 247 847 734 288 829 031 739 972 539 672 4 954 769 

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 717 059 2 520 269 9 660 893 13 335 868 13 633 822 15 366 988 204 513 702 

Služby pro obyvatelstvo 695 715 2 578 631 12 212 227 21 106 500 24 173 108 31 726 143 332 469 430 

Sociální věci a politika zaměstnanosti 15 013 20 304 147 632 483 499 709 722 2 667 517 69 464 491 

Bezpečnost státu a právní ochrana 38 099 159 940 644 341 1 026 377 1 269 561 1 651 478 23 783 492 

Všeobecná veřejná správa a služby 1 064 297 2 881 394 10 914 628 14 420 920 15 694 501 43 468 337 769 204 306 

Kategorie poč. obyvatel 
5 001 až 
10 000 

10 001 až 
20 000 

20 001 až 
50 000 

50 001 až 
100 000 

100 001 až 
1 000 000 

nad 1 000 000 
Průměr na 
obyv. ČR 

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 481 593 300 739 382 936 253 060 137 860 206 866 0,5 

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 10 199 463 9 028 627 11 776 136 14 533 253 23 735 236 80 006 089 19,5 

Služby pro obyvatelstvo 27 294 156 28 787 293 37 189 847 34 295 856 35 837 670 76 572 285 31,6 

Sociální věci a politika zaměstnanosti 9 249 127 12 562 261 14 718 961 10 378 982 8 631 877 9 879 596 6,6 

Bezpečnost státu a právní ochrana 1 905 514 1 949 753 2 551 962 2 542 691 3 282 621 6 761 156 2,3 

Všeobecná veřejná správa a služby 75 826 346 100 597 477 128 057 633 128 274 339 183 276 684 64 727 750 73,2 

Zdroj dat: Ministerstvo financí, vlastní výpočty 
Pozn.: Výdaje jsou uvedeny v tis. Kč. 
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4.2. Výdaje měst a obcí na oblast doprava 

 

Výdaje na dopravu tvoří prakticky u všech velikostních kategorií obcí a měst jen relativně 

malou část celkových výdajů. Výjimkou je hl. m. Praha, kde výdaje na dopravu tvoří 35 % 

celkových výdajů.   

Z rozpočtových kapitol v oblasti dopravy jsou z hlediska výdajů zásadní pouze tři kapitoly 

(paragrafy). Jedná se o paragrafy 2212 (silniční hospodářství), 2219 (ostatní pozemní 

komunikace) a 2221 (veřejná hromadná doprava).  

 
Graf 6: Výdaje obcí a měst na dopravu v letech 2011-13 (v tis. Kč) 

 
Zdroj dat: Ministerstvo financí, vlastní výpočty 

 
Z přehledu celkových výdajů obcí na dopravu (resp. výdajů v paragrafech 2212, 2219 a 2221) 

je zřejmé, že výdaje na dopravu rostou přímo úměrně s velikostní kategorií obcí a měst. 

Jedinou výjimkou z tohoto pravidla jsou kategorie měst mezi 5 a 10 tis. obyvateli a 10 a  

20 tis. obyvateli, kde byly v letech 2011 – 2013 zaznamenány nižší výdaje na dopravu, než  

v obcích a městech od 2 do 5 tis. obyvatel11.  

Z hlediska celkových výdajů na dopravu dále platí, že zatímco u kategorií nejméně lidnatých 

obcí (0 – 100 a 101 – 200 obyv.) se výdaje ve sledovaném období pohybovaly v řádu stovek 

mil. Kč (za všechny obce ve sledovaných kategorií), u obcí a měst nad 200 obyvatel to bylo již 

v řádu miliard Kč, a u měst nad 50 tis. obyvatel v řádu desítek miliard Kč, přičemž v Praze 

byly výdaje téměř čtyřnásobné oproti výdajům měst nad 100 tis. obyvatel (Liberec, Plzeň, 

                                                 
11 Celkové výdaje totiž spíše rostou v souvislosti s celkovým růstem počtu obyvatel mezi jednotlivými 
velikostními kategoriemi obcí a měst, než v souvislosti se samotnou velikostní kategorií obcí a měst. 
Rapidnější růst výdajů v přepočtu na obyvatele je zaznamenán až od kategorie měst nad 50 tis. 
obyvatel výše. 
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Ostrava a Brno). Z toho je zřejmé, že navzdory tomu, že velikostní kategorie obcí a měst 

počínaje kategorií obcí mezi 500 a 1 tis. obyvateli mají přibližně srovnatelný celkový počet 

obyvatel (od cca 950 tis. do 1 250 tis. obyvatel), celkové výdaje na dopravu jsou mezi těmito 

velikostními kategoriemi nevyrovnané, na čemž má podíl zejména Praha, kde jsou výdaje na 

dopravu mnohonásobně vyšší, než v jakékoliv jiné velikostní kategorii a dokonce i vyšší, 

než ve všech ostatních obcích a městech dohromady.  

Z toho vyplývá i rapidní rozdíl v celkových výdajích na dopravu v přepočtu na obyvatele mezi 

určitými velikostními kategoriemi obcí a měst. Nejnižší výdaje v přepočtu na 1 obyvatele  

v období 2011 – 2013 byly zaznamenány u velikostních kategorií obcí a měst od 100 do 20 

tis. obyvatel (všude v rozmezí od 4,4 do 5,6 tis. Kč), u nejmenších obcí (do 100 obyv.) a měst 

mezi 50 a 100 tis. obyvateli činily výdaje 9,1, resp. 10 tis. Kč. U největších měst s výjimkou 

Prahy to bylo 20,6 tis. Kč a u Prahy 59,2 tis. Kč.  

Zajímavé hodnoty vykazuje také podíl výdajů na dopravu na celkových výdajích obcí a měst. 

Nejnižší 4,25% podíl byl zaznamenán u měst mezi 10 a 20 tis. obyvateli, relativně nízký byl 

také u měst od 5 do 10 tis. a od 20 do 50 tis. obyvatel. Více než 10% podíl výdajů na dopravu 

byl zaznamenán u měst nad 100 tis. obyvatel (10,1%) a možná překvapivě také u obcí do 100 

(12,43%), resp. 200 (10,14%) obyvatel. U Prahy to však bylo již 35 %, tedy více než jedna 

třetina celkových výdajů města. 

 

Graf 7: Výdaje obcí a měst na rozpočtové kapitoly v dopravě v letech 2011-2013 (v tis. Kč) 

 
Zdroj: Ministerstvo financí, vlastní výpočty 
Pozn.: Z důvodu řádově vyšších hodnot chybí v grafu výdaje hl. m. Prahy.  
 

Z hlediska členění výdajů obcí a měst na jednotlivé rozpočtové paragrafy je zřejmá 

dominance výdajů v oblasti silničního hospodářství (pozemní komunikace) u obcí a měst do 

cca 20 tis. obyvatel. U velikostních kategorií měst nad 20 tis. obyvatel naopak strmě rostou 

výdaje na veřejnou hromadnou dopravu. U měst v kategorii 50 – 100 tis. obyvatel dokonce 
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tvoří výdaje na veřejnou hromadnou dopravu největší skupinu výdajů v oblasti dopravy. 

Výrazně dominantní skupinou výdajů v rámci dopravy jsou výdaje na veřejnou hromadnou 

dopravu v Praze12, kde bylo ve sledovaných letech na tuto oblast městem vydáno celkem 

36,4 mld. Kč oproti 18,3 mld. Kč na silniční hospodářství a 1,1 mld. Kč na ostatní pozemní 

komunikace. Ukazuje se tedy, že výdaje na veřejnou hromadnou dopravu jsou vysoké u 

středně velkých a velkých měst, která mají MHD či MAD, naopak u malých obcí, kde jsou tyto 

výdaje tvořené finančními transfery organizátorům regionální dopravní obslužnosti, jsou tyto 

výdaje v zásadě minimální13, a to i ve srovnání s výdaji na silniční hospodářství. Silniční 

hospodářství je přitom významnou výdajovou položkou u všech velikostních skupin obcí a 

měst, protože obce a města všech velikostních kategorií mají ve své správě místní 

komunikace, které musí každoročně udržovat a obnovovat. Výdaje na ostatní komunikace se 

nemalou měrou podílejí na výdajích v oblasti dopravy u všech velikostních kategorií obcí a 

měst, kromě zmíněného hl. m. Prahy, kde jsou řádově nižší, než výdaje na provozování a 

rozvoj velmi rozsáhlého systému MHD a výdaje na silniční hospodářství spojené  

s financováním velmi nákladných kapacitních komunikací. Specifikem hl. m. Prahy je  

z finančního hlediska skutečnost, že hlavní město v podstatě samo (byť s přispíváním dotační 

z ESIF) provozuje, udržuje a buduje jak velmi nákladné metro, tak páteřní silniční 

komunikace, které jsou u všech ostatních měst a obcí ve správě státu (resp. Ředitelství silnic 

a dálnic – ŘSD) či krajů (resp. krajských příspěvkových organizací).         

Přesnější představu o poměru výdajů v oblasti dopravy vzhledem k velikostním skupinám 

obcí a měst poskytuje přepočet výdajů na 1 obyvatele příslušné velikostní skupiny (viz 

Chyba! Chybný odkaz na záložku.). Z přepočtu je zřejmé, že u všech velikostních 

skupin obcí a měst s výjimkou měst nad  

50 tis. obyvatel je dominantní výdajovou položkou v oblasti dopravy silniční hospodářství. 

Zajímavé je ale zjištění, že v přepočtu na obyvatele jsou výrazně vyšší výdaje na silniční 

hospodářství u nejmenších velikostních skupin obcí (především u obcí do 100 obyvatel). To 

znamená, že výdaje na silniční hospodářství a potažmo dopravu více vyčerpávají právě 

rozpočty nejmenších obcí. To může být důsledkem obecně nižší efektivity dopravy a 

dopravní infrastruktury v nejmenších obcích, kde je zapotřebí udržovat relativně rozsáhlou 

síť místních komunikací k uspokojení potřeb relativně malého počtu obyvatel. Typicky tak 

budou nejvyšší relativní výdaje především u obcí s disperzním osídlením, kde charakter sídla 

určují solitérně stojící domy rozprostřené po velké ploše. Relativní výdaje na silniční 

hospodářství jsou kromě nejmenších obcí větší už pouze v Praze, kde ve sledovaném období 

činily 18,3 tis. Kč na jednoho obyvatele.  

                                                 
12 Praha v grafu není zahrnuta z důvodu řádově vyšších výdajů, které není možné zobrazit v grafu, aniž 
by došlo ke zhoršení čitelnosti grafu u ostatních velikostních kategorií obcí a měst. Praha má zároveň 
velmi odlišné příjmy a výdaje od ostatních velikostních skupin měst, protože zároveň plní funkci města 
i kraje. 
13 Z hlediska celorepublikového průměru. Mezi jednotlivými obcemi se však mohou výdaje na 
veřejnou dopravní obslužnost velmi lišit, a to především na základě výdajů na ostatní dopravní 
obslužnost. 
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Graf 8: Výdaje obcí a měst na rozpočtové kapitoly v dopravě v letech 2011-2013 v přepočtu 
na obyvatele (v tis. Kč) 

 
Zdroj: Ministerstvo financí, vlastní výpočty 
Pozn.: Z důvodu řádově vyšších hodnot chybí v grafu výdaje hl. m. Prahy.  

 
U všech velikostních kategorií obcí a měst až do 20 tis. obyvatel byly naopak zaznamenány 

relativně nízké výdaje na provoz veřejné hromadné dopravy. To je dáno především 

skutečností, že většina obcí a měst do 20 tis. obyvatel není objednatelem či provozovatelem 

veřejné hromadné dopravy na svém území14 a pouze přispívá na provoz jiným objednatelům 

(především krajským koordinátorům dopravní obslužnosti). To znamená, že obce a města do 

20 tis. obyvatel nenesou hlavní díl nákladů na veřejnou dopravní obslužnost svého území, 

která je především dotována z rozpočtu krajů15. U měst nad 20 tis. obyvatel rostou výdaje na 

ODO v přepočtu na obyvatele přímo úměrně s velikostní kategorií měst. To v podstatě 

znamená, že náklady na provoz a rozvoj systémů MHD rostou v poměru k rostoucímu počtu 

obyvatel města geometrickou řadou. Prudký růst nákladnosti MHD souvisí mj. s růstem 

investiční náročnosti provozů, které musí uspokojit poptávku po kapacitnějších linkách MHD 

budováním a provozováním investičně a provozně nákladných drážních systémů (trolejbusy, 

tramvaje, metro), i rapidním růstem dopravních výkonů u MHD větších měst (mj.  

v souvislosti s potřebnými kratšími intervaly spojů velké části linek MHD). Rapidní růst 

nákladů v přepočtu na osobu je pak nejvíce patrný při srovnání mezi největšími městy a hl. 

m. Prahou. Zatímco u měst v kategorii 100 tis. – 1 mil. obyvatel činily výdaje měst na MHD  

v letech 2011-13 v přepočtu na osobu 4,1 tis. Kč, u Prahy to bylo již 36,4 tis. Kč. Je však nutné 

připomenout, že tyto údaje nevypovídají přesně o hospodaření samotných dopravních 

podniků, které není ve zkoumaných datech zachycené, ale o transferech z rozpočtu města do 

                                                 
14 Alespoň do té míry, aby objednávka výrazně ovlivňovala výdaje obcí a měst na dopravní obslužnost.  
15 Ty se podílejí na financování veškerých výdajů na veřejnou přepravu cestujících 75 %, viz Sláma 
(2014a). 
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rozpočtu dopravního podniku (DP). Velmi vysoké příspěvky hl. m. Prahy „svému“ 

dopravnímu podniku tak odrážejí nejen celkově vyšší relativní nákladnost pražské MHD, ale i 

velké investiční akce DP realizované ve sledovaných letech, na jejichž financování se podílelo 

i samotné hlavní město. Mezi tyto investiční akce patřila např. výstavba prodloužení linky 

metra A v úseku Dejvická – Nemocnice Motol (V.A), která byla z velké části financovaná 

dotací z ESIF. Na druhou stranu je nutné podotknout, že valnou většinu výdajů z rozpočtu hl. 

m. Prahy na MHD tvořily ve sledovaném období neinvestiční transfery, tedy v podstatě 

provozní dotace pokrývající ztráty dopravního podniku.  

Celkové výdaje na pozemní komunikace (paragraf 2212, obecně nazývané silniční 

hospodářství) v zásadě rostou přímo úměrně s velikostní kategorií obcí a měst, výjimkou jsou 

však kategorie měst od 5 do 20 tis. obyvatel a od 50 do 100 tis. obyvatel, kde byly ve 

sledovaném období zaznamenány celkově nižší výdaje, než ve městech menší velikostní 

kategorie. Růst celkových výdajů je nejmarkantnější především ve výše zmíněném srovnání 

největších měst s hl. m. Prahou, kde byly celkové výdaje oproti největším městům přibližně 

pětinásobné. Růst výdajů s rostoucí velikostní kategorií obcí a měst však do značné míry 

odráží růst počtu obyvatel ve sledovaných kategoriích. Při přepočtu na obyvatele je naopak 

patrná velmi vysoká výše výdajů na silniční hospodářství u populačně nejmenších obcí, v 

přepočtu na obyvatele jsou výdaje vyšší již jen v hl. m. Praze.  

Graf 9: Výdaje obcí a měst na silniční hospodářství podle hlavních položek v l. 2011-2013 
(parag.2212) 

 
Zdroj dat: Ministerstvo financí, vlastní výpočty 
Pozn.: Výdaje jsou uvedeny v tis. Kč. 
 

Celkově nejnákladnější výdajovou položkou v oblasti silničního hospodářství jsou investice 

do budov, hal a staveb (6121), které odpovídají především investicím do budování nových 



 

38 
 

silničních (místních) komunikací. Další celkově nejnákladnější položkou jsou opravy a 

udržování (5171) silničních komunikací. Poměrně nákladnou položkou je také nákup 

ostatních služeb (5169), zahrnující především náklady na zimní a letní údržbu komunikací a 

ostatních ploch spojených s komunikací. Tyto tři položky dohromady tvoří cca 96 % 

celkových výdajů v oblasti silničního hospodářství. Význam jednotlivých výdajových položek 

se však mezi velikostními kategoriemi měst a obcí liší.  

Zatímco u měst nad 2 tis. obyvatel jsou největší výdajovou položkou v oblasti silničního 

hospodářství investice do budov a staveb (6121), u obcí a měst do 2 tis. obyvatel jsou to 

výdaje na opravy a udržování silničních komunikací (5171), které jsou zajišťované externími 

subjekty. To souvisí mj. s malými fiskálními kapacitami menších měst a obcí, které velmi 

limitují možnosti investic do nové infrastruktury. Dalším důvodem může být skutečnost, že 

podstatná část silničních komunikací obsluhujících území menších měst a obcí je zpravidla ve 

správě krajů (případně částečně i ŘSD), tudíž případné přeložky či rozšiřování této 

infrastruktury nejsou investiční akcí dotčených obcí a měst. Menší města a obce se tak  

v oblasti silničního hospodářství soustředí především na opravy a údržbu stávající silniční 

infrastruktury ve své správě a do nové infrastruktury investují pouze omezeně.  

Naopak u měst nad 2 tis. obyvatel jsou největší výdajovou položkou investice do budov a 

staveb, což odráží jednak vyšší fiskální kapacity měst, které umožňují městům na rozdíl od 

malých obcí výrazněji investovat do infrastruktury, jednak rostoucí význam místních (ev. 

účelových) komunikací v rámci silniční infrastruktury měst. Investice do budov, hal a staveb 

jsou přitom dominantní položkou v hl. m. Praze, kde jsou na tuto položku vázány řádově 

vyšší výdaje, než na ostatní položky v oblasti silničního hospodářství.  
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Tabulka 9: Výdaje obcí a měst v oblasti silničního hospodářství v období let 2011-2013 (parag. 2212) 

Kategorie poč. obyvatel 0 až 100 101 až 200 201 až 500 501 až 1 000 
1 001 až 

2 000 
2 001 až 

5 000 
Celkem ČR 

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 703 8 179 33 218 51 003 60 192 73 128 454 179 

5169 Nákup ostatních služeb 16 364 46 328 154 191 209 042 222 278 332 881 8 565 286 

5171 Opravy a udržování 111 160 361 859 1 106 334 1 279 562 1 217 517 1 348 556 14 138 808 

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 0 0 0 0 6 823 306 716 

6121 Budovy, haly a stavby 81 190 186 397 858 844 1 048 893 1 215 624 1 665 802 30 294 372 

6130 Pozemky 280 582 2 156 2 342 7 597 12 732 221 397 

Neinvestiční výdaje celkem 132 330 426 870 1 339 058 1 602 074 1 556 955 1 894 925 23 776 886 

Investiční výdaje celkem 83 567 190 017 874 618 1 089 351 1 295 839 1 760 861 30 800 497 

Celkem 215 897 616 886 2 213 676 2 691 425 2 852 795 3 655 786 54 577 383 

V přepočtu na obyv. (v tis. Kč) 6,3 4,1 3,4 2,8 2,8 2,9 5,2 

Kategorie poč. obyvatel 
5 001 až 
10 000 

10 001 až 
20 000 

20 001 až 
50 000 

50 001 až 
100 000 

100 001 až 
1 000 000 

nad  
1 000 000 

Průměr na 
obyv. ČR 

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 39 006 15 517 589 1 554 5 923 164 167 43 

5169 Nákup ostatních služeb 506 329 756 254 1 232 372 1 315 008 1 865 362 1 908 878 815 

5171 Opravy a udržování 836 825 900 331 1 002 674 1 084 182 1 635 117 3 254 693 1345 

5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 19 373 18 897 82 888 141 060 37 675 0 29 

6121 Budovy, haly a stavby 1 517 703 1 261 743 1 773 470 1 367 101 2 006 363 17 311 240 2881 

6130 Pozemky 7 626 5 110 709 33 820 96 015 52 429 21 

Neinvestiční výdaje celkem 1 401 532 1 690 999 2 318 523 2 541 805 3 544 077 5 327 737 2261 

Investiční výdaje celkem 1 544 491 1 273 037 1 779 461 1 406 509 2 134 169 17 368 577 2929 

Celkem 2 946 023 2 964 036 4 097 984 3 948 314 5 678 246 22 696 314 5191 

V přepočtu na obyv. (v tis. Kč) 3,1 3,1 3,4 3,5 6,0 18,2 - 

Zdroj dat: Ministerstvo financí, vlastní výpočty. Pozn.: Výdaje jsou uvedeny v tis. Kč. 
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Graf 10: Výdaje obcí a měst na položky silničního hospodářství v letech 2011-2013 (parag. 
2212) 

Zdroj dat: Ministerstvo financí, vlastní výpočty. 
Pozn.: Pro přehlednost grafu nejsou zobrazeny výdaje v hl. m. Praze. Výdaje jsou uvedeny v tis. Kč. 
 

U větších měst rostou také výdaje na položku 5169 Nákup ostatních služeb. Jedná se 

především o zimní a letní údržbu, která je městy objednávaná buď od vlastních technických 

služeb (které mají mnohdy formu akciové společnosti), nebo od externích subjektů.  
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Graf 11: Výdaje obcí a měst na ostatní komunikace podle hlavních položek v l. 2011-2013 
(parag.2219) 

  
Zdroj dat: Ministerstvo financí, vlastní výpočty. Pozn.: Výdaje jsou uvedeny v tis. Kč. 

Graf 12: Výdaje obcí a měst na položky u ostatních komunikací v l. 2011-2013 (parag.2219) 

 
Zdroj dat: Ministerstvo financí, vlastní výpočty. Pozn.: Výdaje jsou uvedeny v tis. Kč. 
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Tabulka 10: Výdaje obcí a měst v oblasti ostatních komunikací v období let 2011-2013 (parag.2219) 

  
0 až 100 101 až 200 201 až 500 501 až 1 000 1 001 až 2 000 2 001 až 5 000 Celkem 

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 987 1 638 9 959 16 574 17 924 31 042 109 292 

5169 Nákup ostatních služeb 3 124 5 553 24 258 40 671 43 800 63 033 1 433 107 

5171 Opravy a udržování 39 075 68 275 236 088 241 697 261 815 318 824 2 777 531 

6121 Budovy, haly a stavby 27 441 99 919 441 240 736 996 843 540 1 312 315 8 926 115 

6122 Stroje, přístroje a zařízení 10 546 1 037 2 790 5 876 6 086 10 885 102 273 

Neinvestiční výdaje celkem 44 088 78 421 289 118 319 989 346 211 449 100 5 188 120 

Investiční výdaje celkem 39 608 102 919 457 658 756 345 869 758 1 353 828 9 398 866 

Celkem 83 696 181 340 746 776 1 076 334 1 215 969 1 802 928 14 586 986 

V přepočtu na obyv. (v tis. Kč) 2,5 1,2 1,1 1,1 1,2 1,4 1,4 

  
5 001 až 10 000 

10 001 až 
20 000 

20 001 až 
50 000 

50 001 až 
100 000 

100 001 až 
1 000 000 

nad  
1 000 000 

Průměr na 
obyv. ČR v KČ 

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 9 240 7 146 3 776 1 184 3 724 6 098 10 

5169 Nákup ostatních služeb 47 956 98 194 127 178 157 826 488 778 332 736 136 

5171 Opravy a udržování 236 537 287 931 397 215 373 213 219 127 97 734 264 

6121 Budovy, haly a stavby 1 093 255 716 089 1 371 987 1 144 656 865 717 272 960 849 

6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 910 10 843 9 982 6 295 34 389 634 10 

Neinvestiční výdaje celkem 311 459 409 434 558 784 589 618 748 908 1 042 992 493 

Investiční výdaje celkem 1 108 280 763 394 1 453 920 1 186 146 1 027 263 279 745 894 

Celkem 1 419 739 1 172 828 2 012 704 1 775 764 1 776 171 1 322 737 1387 

V přepočtu na obyv. (v tis. Kč) 1,5 1,2 1,7 1,6 1,9 1,1 - 

Zdroj dat: Ministerstvo financí, vlastní výpočty. 
Pozn.: Výdaje jsou uvedeny v tis. Kč. 
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Také u výdajů obcí a měst na Ostatní záležitosti pozemních komunikací (paragraf 2219, 

zahrnuje především správu, výstavbu a údržbu chodníků, odstavných ploch, parkovišť a 

cyklistických stezek) jsou nejvýznamnější rozpočtovou položkou investice do budov, hal a 

staveb (položka 6121, 61 % celkových výdajů). S velkým odstupem pak následují položky 

opravy a udržování (5171, 19 %) a nákup ostatních služeb (5169, 10 %). Všechny ostatní 

položky paragrafu Ostatní záležitosti pozemních komunikací se na celkových výdajích podílejí 

dohromady 10 %.  

Investice do budov a staveb je největší položkou paragrafu Ostatní záležitosti pozemních 

komunikací u všech velikostních skupin obcí a měst kromě nejmenších obcí do 100 obyvatel 

a hl. m. Prahy. Nejvyšší výdaje na budování infrastruktury zde byly zaznamenány u měst ve 

velikostních kategoriích 2 – 5, 5-10, 20-50 a 50 – 100 tis. obyv., kde byly tyto výdaje nejvyšší 

také v přepočtu na počet obyvatel.  

U nejmenších obcí jsou nejvýznamnější položkou opravy a udržování, což patrně souvisí  

s nízkou fiskální kapacitou pro realizaci investic, kvůli níž se nejmenší obce soustředí 

především na údržbu stávající infrastruktury. Naopak u Prahy jsou významnější ostatní 

výdajové položky16, což může souviset s přispíváním z rozpočtu hl. m. Prahy do rozpočtů 

jednotlivých městských částí, které se starají o údržbu ostatních komunikací. Právě 

kompetence městských částí hl. m. Prahy stojí také za relativně nízkými výdaji hl. m. Prahy 

na ostatní pozemní komunikace, protože ty jsou z velké části ve správě jednotlivých 

městských částí, které také zajišťují financování jejich údržby, obnovy a budování. 

Prezentovaná (a obdržená) data tak minimálně v případě hl. m. Prahy nezachycují celkové 

výdaje na ostatní pozemní komunikace. 

Zatímco téměř u všech velikostních kategorií obcí a měst jsou druhou nejvýznamnější 

výdajovou položkou také opravy a údržba ostatních pozemních komunikací, u největších 

měst podobně jako v případě silničního hospodářství výrazně rostou výdaje na nákup 

ostatních služeb, což je dokonce v případě Prahy největší položka hned po zmíněných 

neinvestičních příspěvcích a náhradách, což souvisí především s objednávkou nákladné letní 

a zimní údržby komunikací. Oproti silničnímu hospodářství je však u ostatních pozemních 

komunikací citelný rozdíl ve výši výdajů na výstavbu a údržbu. Zatímco u silničních 

komunikací jsou výdaje na údržbu na podobné výši jako výdaje na výstavbu, u Ostatních 

záležitostí pozemních komunikací jsou výdaje na výstavbu zpravidla markantně vyšší. To 

může souviset s nedostačujícím stupněm rozvinutí infrastruktury chodníků, parkovišť a 

cykloinfrastruktury oproti infrastruktuře silničních komunikací, která je plošně rozvinutá a u 

níž zpravidla dochází pouze ke zkapacitňování či budování přeložek a novostaveb u 

nevyhovujících úseků. Oproti tomu ostatní dopravní infrastruktura často zcela chybí v celých 

sídlech či částech měst, což se citelně projevuje s rostoucí intenzitou silniční dopravy. Dalším 

důvodem relativně nižších výdajů na opravy a údržbu ostatní dopravní infrastruktury je 

relativně nižší nákladnost způsobená jednak zmíněným menším rozsahem sítí a ploch ostatní 

                                                 
16 Nejvýznamnější výdajovou položku zde představovaly Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 
(5192). 
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dopravní infrastruktury, jednak i úspornějšími stavebními zásahy do této infrastruktury17 a 

jejím nižším průběžným opotřebováním18. 

U výdajů na provoz veřejné silniční dopravy (paragraf 2221) byly největší položkou 

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům (5213; 61 % výdajů). Jednalo 

se o kompenzace dopravcům, které mají sloužit k zajištění dopravní obslužnosti a úhradu 

prokazatelné ztráty, v tomto případě především DP hl.m. Prahy. Druhou největší položkou 

byly výdaje na dopravní územní obslužnost (5193; 16 %), které taktéž spočívaly  

v kompenzacích dopravcům, resp. objednatelům veřejné dopravní obslužnosti ze strany 

měst a obcí, které mají sloužit k zajištění dopravní obslužnosti a úhradu prokazatelné ztráty. 

Třetí nejvyšší položkou byly investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům 

(6313; 13 %), které připadaly na příspěvky měst svým dopravním podnikům na investice do 

infrastruktury či vozového parku MHD/MAD.  

Graf 13: Výdaje obcí a měst na provoz veřejné silniční dopravy v l. 2011-2013 

 
Zdroj dat: Ministerstvo financí, vlastní výpočty.  
Pozn.: Výdaje jsou uvedeny v tis. Kč. 

 
V případě výdajů na provoz veřejné silniční dopravy jsou největší rozdíly ve významu 

jednotlivých výdajových položek u jednotlivých velikostních skupin obcí a měst. Dominantní 

výdajové položky mají přitom obdobný charakter – příspěvků které slouží na pokrytí ztrát  

                                                 
17 Např. chodníky s povrchem z dlažby je možné opravovat bez složitější mechanizace, mnoho 
cyklostezek či odstavných ploch má pouze zhutněný přírodní povrch a není nutno je asfaltovat, apod. 
Na obnově chodníků, parkovišť a cyklostezek navíc města a obce šetří tím, že výtluky a další závady 
opravují v delších časových intervalech, mj. z důvodu že nemají tak markantní vliv na bezpečnost a 
plynulost provozu jako na silničních komunikacích.  
18 Oproti silničním komunikacím je zpravidla ostatní dopravní infrastruktura méně opotřebovaná, mj. 
protože na ní není provozována těžká doprava. 
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z provozování veřejné hromadné dopravy, případně i na financování jejího investičního 

rozvoje, což souvisí také se skutečností, že veřejnou hromadnou dopravu provozují, resp. 

objednávají jiné subjekty, než obce a města. Rozdíly ve významu položek mezi velikostními 

kategoriemi obcí a měst jsou přitom relativně malé, součet celkových výdajů obcí a měst 

však velmi ovlivňují výdaje hl. m. Prahy, které jsou řádově vyšší, než u ostatních velikostních 

kategorií. 

U všech obcí a měst s výjimkou hl. m. Prahy jsou největší výdajovou položkou v provozu 

veřejné silniční dopravy výdaje na dopravní územní obslužnost. U Prahy jsou nejvýznamnější 

výdajovou položkou neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům, které 

tvořily valnou většinu ze součtu veškerých výdajů všech obcí a měst na provoz veřejné 

silniční dopravy (více než 33 mld. Kč z 57,6 mld. Kč). Mezi těmito položkami však není reálně 

významný rozdíl, protože jsou obě využívány na financování veřejné dopravní obslužnosti ze 

strany měst, resp. úhrad prokazatelných ztrát ze závazku veřejné služby k zajištění dopravní 

obslužnosti. Výdaje na dopravní územní obslužnost u menších měst a obcí odpovídají 

smluvně zakotveným platbám měst a obcí organizátorům regionální dopravy (především 

krajským koordinátorům) či platbám dopravcům, jejichž výkony si města a obce objednávají 

nad rámec dopravní obsluhy objednávané zmíněnými koordinátory. Naopak položka 

neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům odkazuje spíše na úhrady ze 

strany měst vlastním dopravním podnikům za stejným účelem. V praxi však dochází  

k zaměňování obou položek a proto je jejich vypovídací hodnota pro rozlišení kompenzací 

regionálním koordinátorům dopravy a vlastním dopravním podnikům sporná.  

Také položka investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům je naplňována 

především výdaji hl. m. Prahy (cca 7,4 mld. Kč). Ty souvisely především s investičními 

dotacemi města dopravnímu podniku na pokrytí nákladů souvisejících s výstavbou metra A  

v úseku Dejvická – Nemocnice Motol (V.A). Je zvláštní, že tato položka i celková výše 

investičních výdajů na provoz veřejné silniční dopravy byla velmi nízká u ostatních velkých 

měst, což mohlo být zapříčiněno absencí velkých investic do infrastruktury MHD ve 

sledovaném období v těchto městech. 
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Tabulka 11: Výdaje obcí a měst v oblasti veřejné silniční dopravy v období let 2011-2013 

  
0 až 100 101 až 200 201 až 500 501 až 1 000 1 001 až 2 000 2 001 až 5 000 Celkem 

5169 Nákup ostatních služeb 883 2 171 4 440 5 383 2 205 3 845 124 739 

5171 Opravy a udržování 758 1 615 8 485 5 611 3 537 9 608 51 243 

5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 3 214 20 157 103 645 182 848 247 439 277 037 9 229 931 

5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subj. 70 0 123 53 0 136 35 080 140 

6121 Budovy, haly a stavby 2 311 5 901 20 150 20 929 39 796 22 305 386 690 

6313 Inv. transfery nefin. podnik. subj. 0 0 0 0 0 61 7 428 475 

Neinvestiční výdaje celkem 6 099 27 326 134 829 223 678 292 070 336 474 45 261 236 

Investiční výdaje celkem 2 386 5 979 20 632 21 769 41 000 24 421 12 373 120 

Celkem 8 484 33 305 155 461 245 446 333 070 360 895 57 634 356 

V přepočtu na obyv. (v tis. Kč) 0,25 0,22 0,24 0,26 0,33 0,29 5,48 

  
5 001 až 10 000 

10 001 až 
20 000 

20 001 až 
50 000 

50 001 až 
100 000 

100 001 až 
1 000 000 

nad  
1 000 000 

Průměr na 
obyv. ČR v KČ 

5169 Nákup ostatních služeb 8 376 3 437 4 990 82 369 6 638 0 124 739 

5171 Opravy a udržování 4 771 3 448 4 779 8 203 341 88 51 243 

5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 198 211 353 998 1 440 415 3 178 986 3 223 982 0 9 229 931 

5213 Neinv. transfery nefin. podnik. subj. 854 45 490 168 799 1 050 356 630 872 33 183 389 35 080 140 

6121 Budovy, haly a stavby 119 098 60 803 52 068 36 852 5 548 929 386 690 

6313 Inv. transfery nefin. podnik. subj. 668 72 3 662 33 784 776 7 389 452 7 428 475 

Neinvestiční výdaje celkem 246 922 446 981 1 758 667 4 368 604 3 864 070 33 555 516 45 261 236 

Investiční výdaje celkem 120 728 61 255 74 710 168 317 6 324 11 825 599 12 373 120 

Celkem 367 651 508 236 1 833 378 4 536 922 3 870 394 45 381 115 57 634 356 

V přepočtu na obyv. (v tis. Kč) 0,38 0,53 1,51 4,00 4,09 36,40 5,48 

Zdroj dat: Ministerstvo financí, vlastní výpočty. Pozn.: Výdaje jsou uvedeny v tis. Kč. 
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4.3. Shrnutí  

Výdaje obcí a měst na dopravu představovaly ve sledovaném období 2011 – 2013 přibližně 

12,5 % celkových výdajů obcí a měst. Tento údaj však nevypovídá zcela přesně o významu 

výdajů na dopravu v rámci hospodaření měst a obcí. Na jednu stranu je údaj zkreslený 

skutečností, že v největší skupině výdajů – Všeobecné veřejné správě a službách jsou 

započítány rozsáhlé převody mezi účty obcí a měst, které sice vypovídají o cash flow místních 

samospráv, ale zkreslují reálný obraz o financování provozu, investic, správy a dalších 

záležitostí, které přímo ovlivňují život v obcích a městech. Na druhou stranu je údaj 

reprezentativní pouze pro jednu velikostní kategorii obcí – paradoxně nejmenší obce, 

zatímco v hl. m. Praze je podíl výdajů na dopravu na celkových výdajích výrazně vyšší (35%) a 

u všech ostatních velikostních kategorií obcí a měst naopak nižší.     

Výdaje obcí a měst na dopravu vykazovaly v období let 2011 - 2013 ve vztahu k velikostním 

kategoriím obcí a měst následující tendence: 

 U velikostních kategorií obcí a měst od 200 obyvatel do cca 20 tis. obyvatel výdaje 

rostou v závislosti na celkovém počtu obyvatel, tedy v přepočtu na obyvatele se 

výdaje pohybovaly na srovnatelné hladině (od 4,4 do 5,1 tis. Kč v přepočtu na 

obyvatele). 

 U nejméně lidnatých obcí byly rapidně zvýšené výdaje v přepočtu na obyvatele (9,1 

tis. Kč v přepočtu na obyvatele u obcí do 100 obyvatel), což souvisí především  

s relativně vysokými výdaji na pozemní komunikace (silniční hospodářství). 

 U měst nad 20 tis. obyvatel byl zaznamenán dynamický růst výdajů v přímé úměře  

k počtu obyvatel (od 6,8 tis. Kč ve městech do 50 tis. obyvatel až po 59,2 tis. Kč na 

obyvatele v Praze), a to především v souvislosti s rostoucími náklady na dopravní 

obslužnost měst 

 Mimořádně vysoké výdaje, zejména v přepočtu na obyvatele byly zaznamenány v hl. 

m. Praze. To bylo dáno jednak masivními provozními19 a investičními20 dotacemi 

města dopravnímu podniku, jednak velmi vysokými investičními výdaji v oblasti 

silničního hospodářství21. 

Z hlediska členění výdajů obcí a měst na jednotlivé rozpočtové paragrafy je zřejmá 

dominance výdajů v oblasti silničního hospodářství (pozemní komunikace) u obcí a měst do 

cca 20 tis. obyvatel. U velikostních kategorií měst nad 20 tis. obyvatel naopak strmě rostou 

výdaje na veřejnou hromadnou dopravu. Výrazně dominantní skupinou výdajů v rámci 

dopravy jsou výdaje na veřejnou hromadnou dopravu v Praze.  

Silniční hospodářství (pozemní komunikace) je významnou výdajovou položkou u všech 

velikostních skupin obcí a měst (dohromady cca 39 % výdajů na dopravu), protože obce a 

města všech velikostních kategorií mají ve své správě místní komunikace, které musí 

každoročně udržovat a obnovovat. Relativně vysoké výdaje jsou u nejméně lidnatých obcí, 

                                                 
19 Kompenzace ztrát velmi nákladného provozu DPP. 
20 Výdaje na stavbu metra. 
21 Výdaje na stavbu tunelového komplexu Blanka. 
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které mnohdy spravují poměrně dlouhou síť místních komunikací a v přepočtu na obyvatele 

jsou zde vysoké výdaje jak na související údržbu, tak na investice. U menších obcí přitom 

převažují výdaje na údržbu komunikací, u měst jsou naopak vyšší investiční výdaje. U velkých 

měst také rapidně rostou výdaje na nákup ostatních služeb (zimní a letní údržba, apod.)  

v oblasti silničního hospodářství.  

Výdaje na veřejnou hromadnou dopravu (dohromady cca 41 % výdajů na dopravu) jsou 

vysoké u středně velkých a velkých měst, která mají MHD či MAD, naopak u malých obcí, kde 

jsou tyto výdaje tvořené především finančními transfery organizátorům regionální dopravní 

obslužnosti, jsou tyto výdaje v zásadě minimální22. Výdaje zde jak v absolutních tak 

relativních číslech zpravidla rostou přímo úměrně s velikostními kategoriemi obcí a měst, 

rapidní růst nastává především u měst nad 20 tis. obyvatel, která většinou dotují systém 

MHD/MAD. Dominantní část výdajů tvoří příspěvky dopravcům, resp. objednatelům dopravy 

na pokrytí prokazatelných ztrát vzniklých provozováním veřejné dopravní obslužnosti. 

Investiční výdaje do veřejné dopravy jsou vysoké pouze u hl. m. Prahy, i tak jsou zde ale 

výrazně nižší než provozní příspěvky Dopravnímu podniku hl. m. Prahy.   

Výdaje na ostatní záležitosti pozemních komunikací (dohromady cca 10 % výdajů na 

dopravu) se nemalou měrou podílejí na výdajích v oblasti dopravy u všech velikostních 

kategorií obcí a měst, kromě hl. m. Prahy, v jehož rozpočtu mají relativně malý význam, 

protože příslušnou infrastrukturu spravují a z velké části financují jednotlivé městské části. U 

nejméně lidnatých obcí jsou největší položkou opravy a údržba stávající infrastruktury, u 

všech ostatních velikostních kategorií s výjimkou Prahy jsou to investice do budování 

příslušné infrastruktury, což může být odpověď na všeobecně nedostatečně rozvinutou 

infrastrukturu chodníků, dopravy v klidu a komunikací pro cyklisty. Pouze v Praze, kde jsou 

údaje zkreslené nezahrnutím výdajů jednotlivých městských částí, je největší položkou 

výdajů v oblasti ostatních záležitostí pozemních komunikací nákup ostatních služeb.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Některé malé obce však mají poměrně velké výdaje na ODO (např. obce okolo Prahy). 
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5. Analýza rizik a příležitostí z pohledu měst a obcí 
 
Analýza rizik a příležitostí úspor z pohledu měst a obcí se skládá ze dvou dílčích kapitol, 

jejichž hlavní poznatky jsou následně shrnuty v závěru této kapitoly. První kapitola se 

detailněji věnuje problematice silničního hospodářství a analyzuje hlavní rizika a příležitosti 

úspor v oblasti výdajů veřejných rozpočtů na pozemní a ostatní komunikace (položky 

paragraf 2212 a 2219 dle druhového třídění rozpočtové skladby). Druhá kapitola se věnuje 

specifikaci rizik a příležitostí úspor v oblasti dopravní obslužnosti (paragraf 2221 dle 

druhového třídění rozpočtové skladby). 

 

5.1. Rizika a příležitosti úspor v oblasti silničního hospodářství 

Síť veřejných komunikací v průběhu let neustále roste. Český statistický úřad uvádí, že jen od 

roku 2005 do roku 2012 vzrostl počet místních komunikací ze 72 927 na 74 919 kilometrů, 

což představuje nárůst délky silniční sítě o téměř 2 000 kilometrů. Další dlouhodobě obecný 

trend v oblasti silničního hospodářství je dlouhodobé podfinancování dopravní 

infrastruktury, což má za následek prodražování případných budoucích oprav, resp. 

rekonstrukcí komunikací.  

Vzhledem k tomu, že obce a města jsou vlastníky této infrastruktury, náklady na výstavbu i 

údržbu a provoz těchto komunikací jsou nárokovány v rámci rozpočtů měst a obcí. Vzhledem 

k tomu, že výdaje na oblast silničního hospodářství činily v roce 2013 cca 50% výdajů na 

dopravu měst a obcí je zde značný potenciál na realizaci úsporných opatření, která budou 

respektovat principy racionálních úspor. 

Obecně lze říci, že výdaje obcí a měst v oblasti silničního hospodářství závisí na mnoha 

faktorech, které vyvolávají rozdílné nároky na veřejné rozpočty jednotlivých správců dané 

sítě a na změnu těchto faktorů má obec často minimální vliv. Jedná se mimo jiné o níže 

uvedené faktory: 

 rozloha silniční sítě ve správě daného subjektu, tzn.  pakliže se jedná o sídlo s disperzním 

osídlením, lze předpokládat, že síť komunikací bude rozsáhlá a následně i náklady na 

provoz a údržbu daných komunikací budou vyšší, než u obcí s rozdílnou sídelní 

strukturou. Naopak sídla s hustou zástavbou často řeší v oblasti silničního hospodářství 

dopravní problémy spojené s vysokou hustotou dopravy, což s sebou často přináší složitá 

technická řešení např. nadjezdů, mostů, parkovišť atd.  

 technický stav komunikací (mnohdy dlouhodobé odkládání rekonstrukcí a oprav přináší 

prodražení budoucích investic do rekonstrukce silniční sítě) a objektivní příčiny zvedající 

výdaje na nutné opravy, rekonstrukce a investice v oblasti silničního hospodářství. 

Pakliže silniční sít dané municipality je charakteristická existencí mostů, podchodů, lávek 

atd., budou výdaje na oblast silničního hospodářství nákladnější než u municipalit 

majících silniční síť bez těchto technických specifik.    

 vyšší dopravní vytíženost silniční sítě (zejména pak těžkou nákladní dopravou a tranzitní 

dopravou) zvyšuje nároky na obnovu a údržbu z důvodu vyššího opotřebení. 
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 limitované fiskální možnosti jednotlivých municipalit. Obce nejmenší velikostní kategorie 

charakterizují často omezené prostředky na investice do silničního hospodářství, což 

s sebou mnohdy přináší dlouholetou podfinancovanost dané oblasti. Obce nejmenší 

velikosti většinou koncentrují prostředky pouze do nutné údržby komunikací a drobných 

oprav, což s sebou mnohdy přináší prodražování budoucí potřebné rekonstrukce 

(odložená rekonstrukce komunikace zvyšuje její opotřebování) a zátěž v oblasti 

každoročních nutných oprav daných komunikací.   

Obec, jako vlastník dopravní infrastruktury má ze zákona povinnost spravovat daný majetek 

hospodárně, efektivně a účelně. Výše byly specifikovány obecné faktory mající vliv na výši 

výdajové položky v oblasti silničního hospodářství a nyní specifikujeme obecně známá rizika 

plýtvání a příležitosti pro úspory, se kterými se v oblasti silničního hospodářství města a obce 

v menší či větší míře shledávají: 

 Nesystematický přístup k problematice silničního hospodářství, často chybějící 

strategický přístup k problematice silničního hospodářství. 

o v případě, že daná municipalita nemá stanovenou např. prioritizaci místních 

komunikací s ohledem na funkci, kterou v dopravním systému plní, intenzitu 

dopravy, nehodovosti a např. napojení na komunikace vyššího řádu (v některých 

případech může být vhodné i rušení vybraných místních komunikací, což se však 

setkává s odporem dotčené veřejnosti), hrozí riziko neúčelnosti v oblasti 

silničního hospodářství, tzn., může docházet k realizaci aktivit, které nejsou pro 

dané území prioritní.  

o nedostatečný a nereálný přehled o technickém stavu dopravní infrastruktury, 

tzn. problematika „nereálného“ vedení pasportizace komunikací a následné 

nesystematické využívání informací vyplývajících z povinné pasportizace 

dopravní infrastruktury. Tento stav může následně vyústit v realizaci 

neefektivního systému údržby komunikací, což následně výrazně prodražuje 

budoucí nutné opravy silniční sítě. Např. včasné neodhalení poškození/narušení 

ložných vrstev vozovek, následnou rekonstrukci/modernizaci podstatně 

prodražuje. 

o nesystematický přístup k plánování zimní a letní údržby komunikací, např. 

nerespektující pravidla prioritizace, kdy je nutné postupovat od nejdůležitějších 

k méně důležitým komunikacím a chybějící systematické kontroly reálně 

provedených výkonů ve vazbě na reálně potřebné výkony v území opět přináší 

neúčelnost a případně i neefektivnost do systému silničního hospodářství.  

 Nedostatečná racionalizace přípravy samotné stavby. 

o časté podcenění přípravné fáze stavby (příprava projektové dokumentace, 

posouzení reálného stavu komunikace, návrh variantních řešení atd.) s sebou 

přináší následné problémy v době realizace stavby. Úspory v přípravné fázi 

staveb často přinášejí vyvolané výdaje v průběhu realizace staveb, tzn. je nutné 

důsledně kontrolovat realizované úspory v přípravné fázi v návaznosti na 

požadovanou kvalitu výstupu. 

o nedostatečně posouzený technologický přístup k jednotlivým opravám místních 

komunikací („záplatování“), realizace investičních akcí, které mohou vyústit 

v následné snížení životnosti komunikací.  
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o neposouzení variantních řešení přístupu k opravám/ rekonstrukcím komunikací 

a nevyužití typových přístupů (ověřených v praxi) při řešení obdobných 

staveb/prací.  

o neefektivní optimalizace časového průběhu stavby, nenastavení harmonogramu 

stavby odpovídající potřebám území, délce stavby i potřebám z pohledu 

technologických postupů. 

 Nedostatečná kontrola hospodárnosti vynakládaných prostředků a kvality stavby/ 

poskytované služby. 

o důsledné sledování cen stavebních zakázek a cenové strategie nakupovaných 

služeb – v případě, že municipalita již při oceňování jednotlivých investičních a 

jiných prací v oblasti silničního hospodářství nerespektuje doporučené cenové 

normativy a stavební ceníky, dochází k nadměrnému přeceňování zakázek. 

Naopak je nutné sledovat i opačný dopad hospodárnosti, a to v případě, že by 

snižování cen zakázek měl dopad na kvalitu výstupu. I tento přístup je nutné 

považovat za nehospodárný. U velkých investičních akcí do nových místních 

komunikací by si město mělo ověřit společenský přínos dané investice, tedy 

mělo by dojít k ověření, že přestože je projekt investičně náročný, je pro 

obyvatele daného území potřebný a společensky přínosný. Pro toto ověření lze 

využít metodik analýzy přínosů a nákladů pro společnost, tzv. CBA.  

o nedostatečná kontrola realizace stavebních zakázek, případně nedostatečná 
opatření eliminující vícepráce realizovaných investičních akcí – kvalitní a 
systematicky zavedený technický dozor stavby včetně důsledné kontroly dodržení 
smluvních podmínek s dodavateli (reklamace, záruční podmínky atd.)  

 

 Nedostatečná vytíženost externích finančních zdrojů. 

o obecný nedostatek finančních prostředků není dostatečně kompenzován 
hledáním externích finančních zdrojů, které by napomohly financovat/ 
spolufinancovat dané výdaje (především pak dotací z ESIF, Státního fondu 
dopravní infrastruktury, či např. poplatků za užívání veřejných silničních 
komunikací a ostatních komunikací). 

 
Toto jsou hlavní rizika plýtvání, se kterými se obecně města a obce v menší či větší míře 
shledávají.   V jednotlivých velikostních skupinách lze vysledovat rozdílnou prioritu daných 
rizik. 

Obce nejmenší velikostní kategorie (do 5 tis. obyvatel) charakterizují v oblasti silničního 

hospodářství především vyšší výdaje na opravy a udržování dopravní infrastruktury.  

V návaznosti na rostoucí velikost sídla lze specifikovat i rostoucí výdaje v oblasti investic do 

dopravní infrastruktury. Tento trend je způsoben omezenými fiskálními možnostmi 

nejmenších obcí, které často přes 50 % výdajů v oblasti pozemních komunikací věnují 

opravám stávajících komunikací a na nákladné investiční akce nemají dostatek prostředků. 

Tento stav nadále prohlubuje podfinancovanost pozemních komunikací nejmenších měst a 

prodražuje budoucí potenciální rekonstrukce problematických komunikací. Systém zimní a 

letní údržby pozemních komunikací a ostatních ploch je často realizován vlastními 

zaměstnanci/ organizací zřízenou městem a případně nákupem externích služeb. Největším 

rizikem plýtvání a příležitostí pro úspory v oblasti silničního hospodářství u dané velikostní 
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skupiny jsou tedy především výdaje na opravy a údržbu pozemní komunikací. Ke zvýšení 

hospodárnosti v oblasti silničního hospodářství však může přispět také převedení tranzitní 

silniční dopravy na nadřazenou infrastrukturu, ať už v souvislosti s nepřímými intervencemi 

(lobbing a podpora výstavby přeložek nadřazené komunikační sítě) či s přímými 

intervencemi (zklidňování a regulace dopravy na místních komunikacích). Zklidnění dopravy 

uvnitř obcí a měst může z hlediska výdajů vést k úsporám v rámci údržby místních 

komunikací a parkovišť, zajišťování bezpečnostních prvků, apod. 

 

Jak již bylo specifikováno výše, pro zajištění racionálních úspor a optimalizaci výdajů v dané 

oblasti je nutné zajistit důslednou evidenci reálného stavu komunikací, která následně zajistí 

dostatek potřebných informací pro efektivní nastavení plánů oprav komunikací, a dále např. 

důslednou a efektivní kontrolou reklamačních lhůt, přesnou specifikaci životnosti komunikací 

atd. V případě systematického a důsledného využití daných informací vyplývajících 

z pasportu komunikací lze zajistit, že opravy a údržby komunikací budou realizovány účelně 

(tzn.  budou realizovány ty aktivity, které mají být realizovány) a efektivně (tzn. budou 

realizovány správnou technologií). Jako velice přínosné zpracovatel shledává propojení 

pasportizace komunikací s mapovými podklady – zapojení moderních technologií do 

pasportizace komunikací včetně souhrnného přehledu městských chodníků, silnic nebo 

například dopravního značení, což vnese do péče o místní komunikace potřebný systém, a 

navíc městu často ušetří čas i peníze. U pasportů jde především o úplnost dat, včasnost a 

vhodnost připojených údajů.  

Následně je nutné monitorovat hospodárnost jednotlivých aktivit, včetně nastavení 

důsledné kontroly stanovené cenové politiky výdajových položek.  U nejmenších měst lze 

hlavní potenciál v realizaci úsporných opatření shledávat v dodržení obecných aspektů 

principů 3E. V případě, že obec realizuje opravy a údržby silniční sítě nákupem služeb, je 

nutné mimo jiné zajistit: 

 kvalitní projektovou přípravu – důkladný diagnostický průzkum specifikující potřebu 

opravy/údržby,  

 expertní posouzení volby technologie opravy/ údržby (zajištění účelnosti a 

efektivnosti výdajů), 

 ověření výše rozpočtu projektu dle doporučených cenových normativů dané zakázky 

(hospodárnost), 

 realizovat poptávkové/ výběrové řízení dodavatele služeb (zajištění hospodárnosti), 

 důslednou kontrolu plnění díla včetně eliminace víceprací zakázek, 

 důslednou kontrolu dodržování pravidel záruční doby a případných reklamací díla, 

 v případě uzavření dlouhodobé spolupráce s jedním dodavatelem nutné ověřit 

stanovenou cenu v průběhu let. 

V případě, že obec vykovává správu a údržbu komunikací vlastními zaměstnanci / vlastní 

organizací (např. technickými službami města) je nutné systematicky a v pravidelných 

cyklech sledovat výkony jednotlivých pracovníků, vytíženost pracovníků, průměrné náklady 

na vykonávané služby porovnávat s cenami nabízenými na relevantním trhu atd. Těmito 

postupnými kroky obec zajistí omezení plýtvání v oblasti údržby a opravy komunikací. 
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Další výraznou výdajovou položkou silničního hospodářství nejméně lidnatých měst a obcí 

jsou investice v oblasti pozemních komunikací, které jsou významné především u měst nad 2 

tis. obyvatel, kdy dochází k převýšení těchto výdajů nad výdaje na údržbu. Hlavní rizikové 

faktory, které lze shledat v oblasti investic do silničního hospodářství lze stručně specifikovat 

především do oblastí: 

 Nesystematického přístupu k problematice silničního hospodářství, často chybějící 

strategický přístup k problematice silničního hospodářství - nenastavení prioritních 

pozemních komunikací ve vazbě na pasport komunikací identifikující aktuální stav a 

potřeby investic. 

 Nedostatečná racionalizace přípravy samotné stavby, rezignace na přípravnou fázi 
spočívající v: 

o nedostatečné identifikaci stávajícího stavu stavebního objektu (stáří, 

opotřebovanost, funkčnost/poruchovost, vytyčení všech inženýrských sítí, 

vyjádření provozovatelů infrastruktury ke stavu infr. atd. – podklad pro 

projektovou dokumentaci a volbu technického řešení), nerealizace 

detailního diagnostického průzkumu atd. 

o nezpracování expertních a podpůrných analýz prokazujících stávající stav 

objektu – statické zkoušky, hlukové studie, zátěžové testy, zaměření 

stávajícího stavu, hloubkové sondy, archeologické průzkumy, geologické 

průzkumy atd., 

o nedostatečné ověření navrženého technického řešení a výsledné projektové 

dokumentace např. nezávislým projektantem – ověření a kontrola zvoleného 

postupu, chybná volba technologie investice, neověřený technologický 

postup nezávazným expertem, volba technologie nevycházející z kvalitního 

průzkumu stavu řešení akce (geologický průzkum, podloží, únosnost atd.), 

o nedostatečné spolupráci projektant – právník pří přípravě zadávacích 

podmínek výběrového řízení (VŘ) – zpracování zadávací dokumentace k VŘ 

ve spolupráci s projektantem – právní řešení vzniku případných budoucích 

dodatečných prací. 

 Nedostatečná kontrola hospodárnosti vynakládaných prostředků a kvality stavby 

o předražená zakázka – neefektivně naceněný rozpočet, který nerespektuje 

doporučené ceníky stavebních prací a cenové normativy pozemních 

komunikací,   

o realizace víceprací, které nelze považovat za nepředvídatelné, 

o nedůsledná kontrola samotné realizace stavby, nekvalitní technický dozor 

investora, 

o nedodržení podmínek vyplývajících ze smlouvy o provedení díla – záruční a 

reklamační podmínky.  

 Nedostatečné vyhledávání a vytíženost externích finančních zdrojů. 

Oproti méně lidnatým obcím mají menší města (5 tis. – 20 tis. obyvatel) vyšší fiskální 

kapacity, a tím pádem větší možnosti intervence v oblasti silničního hospodářství. Menší 

města v oblasti silničního hospodářství realizují především investiční výdaje a na druhém 

místě se nacházejí výdaje na provoz a údržbu komunikací.  Jak již bylo specifikováno výše, 

pro zajištění racionálních úspor a optimalizace výdajů v dané oblasti je nutné zajistit 
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důslednou evidenci a stav komunikací, který následně napomůže s identifikací aktuálního 

stavu komunikací, realizovaných údržbových prací, reálnou životností komunikací, 

nastavením plánu oprav, důsledným hlídáním reklamačních lhůt a v případě systematického 

a důsledného využití daných informací lze zajistit, že budoucí Investice a opravy i údržba 

komunikací budou realizovány účelně (budou realizovány ty aktivity, které jsou skutečně 

zapotřebí). Hlavní rizikové faktory, které lze shledat v oblasti investic do silničního 

hospodářství lze stručně specifikovat především do oblastí: 

 Nedostatečná racionalizace přípravy samotné stavby, rezignace na přípravnou fázi 
spočívající v: 

o nedostatečné identifikaci stávajícího stavu stavebního objektu. (stáří, 

opotřebovanost, funkčnost/poruchovost, vytyčení všech inženýrských sítí, 

vyjádření provozovatelů infrastruktury ke stavu infr. atd. – podklad pro 

projektovou dokumentaci a volbu technického řešení), nerealizace 

detailního diagnostického průzkumu atd. 

o nezpracování expertních a podpůrných analýz prokazující stávající stav 

objektu – statické zkoušky, hlukové studie, zátěžové testy, zaměření 

stávajícího stavu, hloubkové sondy, archeologické průzkumy, geologické 

průzkumy atd., 

o nedostatečné ověření navrženého technického řešení a výsledné projektové 

dokumentace např. nezávislým projektantem – ověření a kontrola zvoleného 

postupu, chybná volba technologie investice, neověřený technologický 

postup nezávazným expertem, volba technologie nevycházející z kvalitního 

průzkumu stavu řešení akce (geologický průzkum, podloží, únosnost atd.), 

o nedostatečné spolupráci projektant – právník pří přípravě zadávacích 

podmínek VŘ – zpracování zadávací dokumentace k VŘ ve spolupráci  

s projektantem – právní řešení vzniku případných budoucích dodatečných 

prací. 

 Nedostatečná kontrola hospodárnosti vynakládaných prostředků a kvality stavby/ 
poskytovaných služeb 

o předražená zakázka – neefektivně naceněný rozpočet, který nerespektuje 

doporučené ceníky stavebních prací a cenové normativy pozemních 

komunikací,   

o realizace víceprací, které nelze považovat za nepředvídatelné, a tím dochází 

k prodražení investičních akcí, 

o nedůsledná kontrola samotné realizace stavby, nekvalitní technický dozor 

investora, 

o nedodržení podmínek vyplývající ze smlouvy s provedení díla – záruční a 

reklamační podmínky.  

V oblasti výdajů na opravy a údržbu pozemních komunikací větších měst lze za hlavní 

rizikové faktory oblasti úspor výdajů identifikovat nedostatečnou evidenci reálného stavu 

komunikací a následnou nedostatečnou vytíženost informací plynoucích z pasportu 

komunikací. Dále nedostatečnou kontrolu cenové politiky realizovaných aktivit a nezajištění 

zadávání oprav a udržovacích prací silničního hospodářství ve shodě s principy 3E. (Detailní 

popis postupových kroků lze považovat za obdobný, jako u nejmenších měst).  
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V případě meších měst je správa a údržba komunikací často realizována vlastními 

zaměstnanci/ vlastní organizaci (např. technickými službami). Jako rizikový faktor z pohledu 

racionálních úspor v dané oblasti lze shledávat nedostatečnou systematickou a v pravidelnou 

kontrolu výkonů celé organizace (Technických služeb), včetně specifikace průměrných 

nákladů na vykonávané služby, které je nutné porovnávat s cenami nabízenými na 

relevantním trhu. Těmito postupovými kroky daná municipalita zajistí omezení plýtvání 

v oblasti údržby a opravy komunikací. 

 
U středně velkých měst (cca 20 tis. – 100tis. obyvatel) lze za hlavní výdajové položky v oblasti 

silničního hospodářství považovat investiční výdaje v oblasti pozemních komunikací. Středně 

velká města již většinou ve vztahu ke svým fiskálním a kapacitním možnostem aktivně pracují 

na strategickém přístupu v oblasti dopravní politiky. V případě, že město nemá zpracovanou 

samostatnou studii věnující se této oblasti, zcela určitě je daná problematika řešena ve 

strategických plánech měst (oblast doprava, životní prostředí). Zároveň lze často 

předpokládat, že středně velká města mají personálně zajištěné kapacity, které se dané 

oblasti věnují intenzivně, což u měst a obcí menší velikosti často chybí. Následně je tedy za 

hlavní riziko plýtvání v oblasti investic do pozemních komunikací považována přípravná fáze 

stavby a samotná realizace stavby.  Vzhledem k tomu, že v daných fázích nebyl shledán 

odlišný přístup této velikostní skupiny v realizaci úsporných opatření a eliminaci plýtvání 

v oblasti silničního hospodářství, nebudou se na tomto místě opakovat identifikovaná rizika a 

příležitosti racionálních úspor uvedené u předcházející velikosti měst a obcí do 20tis. 

obyvatel – jedná se tedy především o eliminaci rizika rezignace na přípravnou fázi zakázky a 

neracionální snižování výdajů přípravné fáze projektu, které následně mohou zapříčinit 

nárůst ceny samotné zakázky. Dalším rizikovým faktorem plýtvání je fáze samotné realizace 

staveb a nerealizace kontinuální kontroly nákladů v celém cyklu stavby.  Z pohledu 

identifikace příležitostí pro úspory v oblasti silničního hospodářství lze názorně specifikovat 

aplikaci principu 3E od návrhu záměru po realizaci fakturace.  

Vzhledem k vyšším fiskálním možnostem středně velkých měst, je nutné důsledně 
kontrolovat systém zadávání zakázek, kde se opět nachází prostor pro omezení plýtvání 
veřejnými financemi. Vzhledem k tomu, že silniční síť středně velkých měst je často 
charakterizována vysokou hustotou a technickými specifiky odpovídajícími zástavbě, 
vytíženosti a prostorové kapacitě každého města, je nutné s větší mírou sledovat parametry 
zvyšující cenu zakázek.  Jmenovitě se jedná o: 

 Mosty, podjezdy, nadjezdy – starší komunikace a mosty jsou téměř vždy buď příliš 
úzké, nebo mají příliš nízké podjezdy, anebo mají nedostatečnou únosnost. 
V takových případech zpravidla nelze během rekonstrukcí postupovat jinak, než 
takový objekt demontovat či odstranit a postavit na jeho místě nový – 
v odpovídajících parametrech dle současných požadavků. 

 Přechody pro chodce – přechod pro chodce, tvořený donedávna jen „Zebrou“, dnes 
musí být z bezpečnostních důvodů vybavený intenzivním bílým světlem – další zdroj 
zvýšených výdajů. 

 Odvedení dešťové vody – v reakci na problémy s odvodněním komunikací vznikla 
poměrně přísná legislativní úprava (norma ČSN 75 9010 nebo TNV 75 9011), která 
velmi omezuje dosud běžné vypouštění vody z komunikací do kanalizací a vodních 
toků. Prioritně je povinnost stékající dešťovou vodu za přesně stanovených 
podmínek vsakovat, což se u nejdražších místních komunikací ve městech a obcích 
opět neobejde bez speciálních zařízení v podobě podzemních vsakovacích 
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a retenčních systémů, které se však musí průběžně kontrolovat, čistit a udržovat 
(TNV 75 9011 doporučuje interval kontrol 1 měsíc).  

 Ostatní – např. zařízení dopravní telematiky (inteligentní systémy sledování a řízení 
silničního provozu), protihluková opatření, či nové požadavky na dopravní značení, 
anebo záchytné a bezpečnostní prvky. To vše jsou nové, ať už přímé či nepřímé 
náklady na silniční síť. 

Obrázek 2: Aplikace principu 3E 

 
Zdroj: Ministerstvo financí – výklad zákona o finanční kontrole 

U středně velkých měst rostou také výdaje na položku 5169 Nákup ostatních služeb. Výdaje 

na tuto položku se především u velkých měst blíží výdajům na investice do budov a staveb, 

což je způsobeno především rozlohou ostatních ploch a silniční sítě, které je nutné 

spravovat. Údržbu komunikací upravuje zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a 

prováděcí Vyhlášky 104/1997 Sb. V tomto zákoně je určena povinnost správce komunikace 

zajistit zmírnění závad ve sjízdnosti. Údržba místních komunikací je upravována především 

vyhláškou daného města a také plánem zimní údržby, který obsahuje konkrétní informace: 

 seznamy udržovaných komunikací, chodníků, schodišť, lávek a dalších prostorů, 

 časové rozpětí, do kdy by měla být údržba provedena, 

 postup při vyvážení sněhu z města, 

 postup řešení kalamitních situací, 

 štáb zimní údržby – jeho složení a kontakty na odpovědné pracovníky 

Letní údržba komunikací, která spočívá v samotném čištění komunikací lze rozdělit do 

několika fází: 

 úklid po zimě, 

 jarní (někde i podzimní) blokové čištění, 

 průběžné čištění komunikací a chodníků. 

Pro realizaci daných prací je využívána technika pro údržbu různých typů komunikací jako 

např. stroje pro letní čištění - zametací stroje a stroje pro zimní údržbu – převážně vozidla 
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vybavená sypačovou nástavbou a čelní radlicí. Dále pak jsou často využívány stroje 

chodníkové a stroje na údržbu zeleně.  

 

 Rizika plýtvání v dané oblasti lze shledávat především v: 

 nesystémovém nastavení letní a zimní údržby – nastavení frekvence, cenové politiky 

a kontroly hospodárnosti vynakládaných prostředků, nájem techniky/ nákup 

techniky, kontrola vytíženosti techniky/ zaměstnanců technických služeb atd. 

 nízké flexibilitě a kontrole reálně vykonaných prací ve vztahu ke klimatickým 

podmínkám zimní a letní údržby – nerealizace kontroly reálně odvedených výkonů 

v průběhu zimní a letní údržby (platba za neprovedené/ nepotřebné výkony).   

 nesledování cenové politiky nastavené pro dané služby – porovnání cen obvyklých 

na trhu a variantního řešení cenové politiky daných služeb, 

 neefektivním propojení nakupovaných služeb s informacemi uvedenými v pasportu 

komunikací. 

Důsledným monitoringem daných oblastí lze předpokládat, že výdaje v dané oblasti budou 

efektivní a případné úspory racionální.  

U měst nad 100 tis. obyvatel, která lze často charakterizovat složitou a rozsáhlou silniční sítí, 

vysokou technickou náročností dané infrastruktury a zároveň i vysokou vytížeností dané 

infrastruktury, lze identifikovat nejvyšší výdajové položky v oblasti výstavy nové a 

rekonstrukci stávající dopravní infrastruktury a následně výdaje na údržbu stávající 

infrastruktury. Vzhledem k tomu, že dominance položky investic v oblasti silničního 

hospodářství je natolik výrazná, je u velkoměst nezbytně nutné hledat potenciál racionálních 

úspor především v oblasti investic.  

V dané oblasti lze předpokládat, že velkoměsta již mají nastavenou dopravní politiku 

efektivně, a tudíž systematicky pracují s výběrem efektivních a účelných investic, tzn. 

investice posuzují z pohledu potřebnosti a priority pro město, následně zvolené technické 

řešení je posuzováno z pohledu účelnosti a socioekonomických přínosů pro společnost. 

V oblasti přípravy staveb lze předpokládat, že vzhledem k četnosti zakázek a investic, která 

daná velkoměsta ročně realizují, mají nastavený efektivní systém přípravné fáze projektů, 

spočívající v dodržení optimalizačních faktorů jmenovaných u měst menší velikosti. V oblasti 

realizace staveb a zdrojů financování těchto staveb lze opět v případě dodržení obecně 

platných pravidel racionálních úspor předpokládat, že prostor na eliminaci plýtvání je 

především v oblasti zadávání zakázek, důsledné kontrole realizace a eliminaci víceprací 

staveb. Velký prostor pro optimalizaci racionálních úspor velkoměst lze spatřit i  

v optimalizaci realizace náročných technických staveb, jejichž příčinou vzniku je zejména 

skutečnost, že v hustě osídleném území už prakticky není kam umisťovat novou dopravní 

infrastrukturu. Ta se proto musí budovat buď nad zemí (mosty, estakády), nebo častěji pod 

zemí (tunely)23.  Provoz takové infrastruktury mnohdy vyžaduje nepřetržité svícení, větrání, 

čištění vzduchu v místě vypouštění na povrchu terénu (prachové filtry a jejich výměna), 

činnost celé řady kontrolních a bezpečnostních systémů (např. hlásiče požáru), což rozpočet 

města zatěžuje dalšími provozními náklady. Prostor pro optimalizaci výdajové stránky 

                                                 
23 Silniční tunely buduje a spravuje pouze hl. m. Praha, v ostatních městech jsou silniční tunely 
zpravidla ve správě ŘSD či krajských organizací.  
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velkoměst lze nalézt v oblasti technických staveb a eliminaci nehospodárného zatěžování 

rozpočtu velkoměst v oblasti investic do technických staveb a následných nákladů spojených 

s provozováním těchto staveb. 

 Z pohledu financování investičních projektů v oblasti výstavby a rekonstrukce místních a 

ostatních komunikací dochází k výpadku financování těchto staveb v rámci fondů EU. 

V novém programovém období 2014+ nebudou místní komunikace financovány, čímž dojde 

k výraznému tlaku na hledání alternativních finančních prostředků, ze kterých budou dané 

investice hrazeny. Zapojení soukromého sektoru, efektivní čerpání národních zdrojů a 

důsledný monitoring dotačních příležitostí ESIF 2014+, to jsou oblasti, které povedou 

k optimalizaci úspor v oblasti silničního hospodářství. Lze předpokládat, že ESIF 2014+ budou 

financovat např. částečnou rekonstrukci chodníků ve vztahu k bezbariérovosti, výstavbu 

parkovišť ve vazbě na veřejnou dopravu, cyklostezky atd. proto je nutné sledovat a 

monitorovat nové finanční příležitosti v dané oblasti.  

5.2. Rizika a příležitosti úspor v oblasti dopravní obslužnosti  

Úspory výdajů ze strany obcí a měst v oblasti dopravní obslužnosti závisí především na pozici 

příslušných obcí a měst v rámci objednávky veřejné dopravní obslužnosti, která do značné 

míry souvisí s velikostní kategorií obcí a měst. V analýze výdajů na oblast dopravy bylo 

zjištěno, že výdaje na veřejnou dopravní obslužnost prudce rostou ve městech nad 20 tis. 

obyvatel, která zpravidla provozují vlastní systém MHD/MAD, či objednávají velké množství 

spojů nad rámec krajské ZDO. Právě u měst této velikostní kategorie je největší potenciál k 

úsporám ve výdajích na veřejnou dopravní obslužnost. Menší města a obce zřizují vlastní 

dopravní podniky jen omezeně a také zpravidla objednávají spoje nad rámec krajské ZDO jen 

v menší míře. Výdaje na veřejnou dopravní obslužnost jsou v případě menších měst a obcí 

tvořené především příspěvky nadřazeným koordinátorům, resp. objednatelům dopravní 

obslužnosti (zpravidla krajským koordinátorům) a možnosti (především racionálních) úspor 

jsou zde poměrně omezené. 

V případě neracionálních úspor hrozí snížení rozsahu a kvality veřejné dopravy v takové míře, 

že dojde ke zvýšení intenzity IAD. Tím pádem také dojde k přenesení nákladů do oblasti 

silničního hospodářství, kde se vyšší intenzita IAD projeví potřebami vyšších výdajů. Naopak 

zvýšení rozsahu a kvality veřejné hromadné dopravy mlže mít odezvu ve snížení IAD a tím 

pádem zvýšené výdaje v jedné oblasti mohou být kompenzovány úsporami v oblasti druhé. 

Veřejná hromadná doprava a silniční doprava tak jsou do značné míry spojitými nádobami a 

proto je při intervencích v rámci jedné oblasti zapotřebí uvažovat i o vzájemných 

souvislostech.    

Potřeby v zajišťování dopravní infrastruktury a obslužnosti obcí a měst jsou ve výrazné míře 

ovlivňovány jak velikostní strukturou obcí a měst a jejich polohou v sídelním systému, tak 

parametry zástavby, např. lokalizací hustě obydlených oblastí nebo území s vysokou 

koncentrací pracovních příležitostí, tedy faktory, ovlivňujícími přepravní poptávku a průběh 

přepravních proudů. V zásadě platí, že čím větší (lidnatější) je dané město, tím vyšší je zde 

poptávka po přepravě osob a tím vyšší jsou nároky na dopravní infrastrukturu a financování 

údržby a rozvoje dopravní infrastruktury a zajišťování dopravní obslužnosti.  
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Obce nejmenší velikostní kategorie tak charakterizuje (při odhlédnutí od tranzitní dopravy) 

na jedné straně poměrně nízká poptávka po přepravě osob a kapacitách dopravní 

infrastruktury, na druhé straně mají tyto obce jen velmi omezené fiskální (a případně i 

administrativní) nástroje k intervencím v oblasti dopravy na svém území. Takové obce jsou 

téměř zcela závislé na nadřazené dopravní infrastruktuře (především na silnicích II. a III. třídy 

ve správě krajů) a základní dopravní obslužnosti (ZDO) zajišťované regionální linkovou 

dopravou objednávanou kraji, resp. krajskými koordinátory dopravy. To se projevuje i ve 

velmi malém vlivu na rozhodování o investicích do silniční infrastruktury i o objednávce 

spojů ZDO. Nejmenší obce mají také velmi omezené prostředky na údržbu a obnovu silniční 

infrastruktury ve své správě (místní komunikace) a zejména u nákladnějších investic jsou 

zcela odkázány na dotace od krajů, státu či z fondů EU. Zajišťování potřeb občanů těchto 

obcí z hlediska obsluhy veřejnou hromadnou dopravou tak ve vysoké míře závisí na 

parametrech osídlení a poloze obce. Zpravidla jsou tak lépe obslouženy intravilány obcí a 

obce lokalizované v blízkosti větších měst či na významných dopravních tazích, naopak hůře 

se zajišťuje obslužnost místních částí (zejména u plošně rozsáhlých obcí s velkým množstvím 

menších sídel v extravilánu) a obcí s periferní polohou jak v rámci systému osídlení, tak  

v rámci sítí dopravní infrastruktury. Vzhledem k fiskálním omezením zpravidla nemají obce 

nejmenší velikostní kategorie prostředky k objednávce pravidelné dopravní obsluhy nad 

rámec ZDO. Řešením však může být sdružování těchto obcí do svazků, které mohou v rámci 

meziobecní spolupráce24 dopravní obsluhu objednávat, či ji zajišťovat vlastními prostředky25. 

I když tyto obce nemají příliš velký vliv na objednávku ZDO, mají určitou volnost při 

vyjednávání o výši finančních transferů koordinátorům ZDO (tedy plateb obcí za jejich 

dopravní obsluhu prostřednictvím ZDO, resp. ODO zajišťované v rámci dopravní obslužnosti 

kraje), které se zpravidla nese v politickém, resp. obchodním duchu. Výše transferů tak do 

značné míry závisí na vedení, resp. zastupitelstvech obcí. Malé obce tak zpravidla nemají 

nástroje ke zvyšování efektivity veřejné dopravní obslužnosti. Úspor mohou sice hypoteticky 

dosáhnout snížením plateb koordinátorům ZDO, to by však mohlo vést k omezení 

provozuschopnosti ZDO a zhoršení vztahů obcí s kraji, v krajním případě i k redukci ZDO  

s dopady na dopravní obslužnost obce. U obcí jsou tak velmi omezené možnosti racionálních 

úspor ve výdajích na veřejnou hromadnou dopravu. Racionální úspory mohou být z iniciativy 

obcí dosaženy v případě objednávky dopravní obslužnosti nad rámec ZDO, a to jak zvýšením 

hospodárnosti doplňkové dopravní obslužnosti prostřednictvím její optimalizace, tak 

zvýšením její efektivity např. prostřednictvím kvalitní soutěže na dopravce, která povede ke 

snížení nákladů v přepočtu na dopravní výkony, nebo rozložením nákladů mezi více obcí, 

např. prostřednictvím objednávání či provozování dopravní obslužnosti svazkem obcí. 

Rizikem může být naopak nízká hospodárnost a efektivita doplňkové dopravní obslužnosti 

objednávané obcemi, která může vést nejen ke zvýšeným výdajům obcí, ale i k případnému 

zrušení objednávky doplňkové dopravní obslužnosti a tím pádem i kvality dopravní obsluhy 

zájmového území. Právě rušení objednávky ODO může být v některých případech příkladem 

neracionálních úspor. Obcemi objednávaná ODO se totiž zpravidla týká spojů v dopravním 

sedle, kterými se doplňuje mezera v nabídce spojů v rámci celodenního jízdního řádu. 

K zajištění spojů ODO se tak využívá stejných vozidel a řidičů, kteří jsou potřeba pro zajištění 

                                                 
24 Např. ve formě dobrovolných svazků obcí či místních akčních skupin.  
25 Např. Sdružení obcí Kokořínska, DP Kněžmost.  
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spojů v dopravní špičce v rámci ZDO. Zrušením spojů ODO v dopravním sedle se tak ušetří 

pouze variabilní náklady (za pohonné hmoty apod.), ale fixní náklady zůstanou (za odpisy 

vozidla, režii apod.). Ušetří se tak jen část nákladů. Jakékoliv rušení spojů je tudíž nutné 

porovnat z hlediska skutečných úspor i ztracených výnosů, resp. tržeb z jízdného, zdali se 

takové opatření vůbec vyplatí. 

Oproti méně lidnatým obcím mají menší města vyšší fiskální kapacity a tím pádem i možnosti 

intervencí jak v oblasti silničního hospodářství, tak v oblasti dopravní obslužnosti. U mnoha 

měst do cca 20 tis. obyvatel dlouhodobě funguje určitý systém veřejné hromadné dopravy 

objednávané městem. Tyto systémy jsou mnohdy pozůstatkem historické hierarchie  

v oblasti dopravní obslužnosti, kdy nebylo snadné skloubit městskou veřejnou dopravu  

s příměstskou a regionální linkovou dopravou, ať už z důvodu odlišných přepravních tarifů, či 

různých objednatelů veřejné dopravní obslužnosti (ODO) a v neposlední řadě i 

nekompatibilním vozovým parkem provozovatelů ODO (zejména nevyhovujícími parametry 

linkových autobusů pro provoz v rámci MAD). Pro mnoho měst se také stalo provozování 

MAD otázkou politické prestiže, a ani zlepšené provozní podmínky pro integraci regionální 

dopravy s městskou dopravou je nepřivedly k nahrazení vlastních MAD regionálními linkami. 

Právě tyto systémy „kvazi“ městské autobusové dopravy skýtají možnosti racionálních úspor, 

resp. zvýšení hospodárnosti v rámci případné optimalizace linek veřejné hromadné dopravy 

na území měst. Optimalizační potenciál zde vězí především v možnostech vyššího využívání 

regionálních linek a spojů objednávaných krajskými koordinátory k obsloužení města. Ty 

mohou za určitých podmínek buď zcela nahradit MAD, nebo ji doplňovat např. prokládáním 

spojů ve špičkách za účelem zkrácení intervalu.     

Možnosti menších měst v oblasti úspor ve výdajích na veřejnou dopravní obslužnost jsou 

odvislé od jejich pozice v objednávce ODO. Pokud města přímo provozují, či objednávají 

dopravní obslužnost, mají rozhodující slovo při stanovování dopravních výkonů a parametrů 

obsluhy, čili mohou snížit výdaje např. snížením objednávaných výkonů. Pokud města pouze 

přispívají na provoz nadřazeného systému (např. IDS kraje), který zajišťuje dopravní obsluhu 

území, jsou možnosti měst k zavádění úspor velmi omezené. Podobně jako u obcí i zde 

zpravidla platí možnost výhledového snížení příspěvků nadřazeným objednatelům dopravy, 

to však může vést k omezení objednávky ODO v dotčeném území a ve výsledku se tak jedná 

spíše o neracionální formu úspory. K racionálním úsporám spojeným s potenciálním 

snížením příspěvků měst na veřejnou dopravní obslužnost objednávanou krajskými 

koordinátory může dojít např. v případě optimalizace krajského IDS spojené se zvýšením 

jeho hospodárnosti, což je však proces, na který nemají samotná města výrazný vliv. 

Racionální úspory se však nabízejí městům, která objednávají či provozují linky veřejné 

hromadné dopravy nad rámec ZDO kraje. V takových případech mohou mít racionální úspory 

formu výše zmíněné optimalizace MAD a její integrace do IDS, či úplného nahrazení MAD 

krajským či regionálním IDS. Racionální forma úspor zde spočívá v možnosti snížit celkové 

objednávané výkony (počet vozidlových km) při relativním zachování parametrů dopravní 

obslužnosti (dochází k nahrazování některých spojů MAD regionálními spoji, které se nově 

zaměřují také na obsluhu území města). Další racionální úspory se nabízejí ve zvýšení 

efektivity provozu MAD, např. snížením ceny vstupů formou soutěží (vysoutěžení 

objednávaných dopravních výkonů za nižší cenu), či snížením provozních a případně i 
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investičních nákladů volbou efektivnějších technologií (např. zaváděním midibusů na k tomu 

vhodných linkách).  

Z hlediska výdajů menších měst na veřejnou hromadnou dopravu mohou potenciální hrozbu 

představovat především ekonomicky nehospodárné provozy MAD, které mohou zatěžovat 

rozpočet města natolik, že bude nucené rapidně snížit objednávané výkony. U obcí a 

menších měst mohou závažnou hrozbu představovat také problémy ve financování krajské 

ZDO, která je důležitá pro dopravní obsluhu zájmového území. V obou případech může dojít 

k redukci objednávky s negativními důsledky na kvalitu ODO, či naopak k růstu výdajů na 

zajištění ODO. Některá města mohou při snahách o snížení výdajů na dopravní obslužnost 

zavádět neracionální úspory, které se projevují např. neuváženým rušením linek a spojů  

s negativními dopady na kvalitu dopravní obslužnosti území, či odkládáním obnovy vozového 

parku MAD s dopady na stáří vozového parku, náklady na jeho údržbu i dopady na kulturu 

cestování a spolehlivost spojů MAD.       

Překážkou pro optimalizaci systémů MAD s IDS je u měst této velikostní kategorie často 

politická situace, kdy se politické reprezentace měst obávají reakce cestující veřejnosti a 

občanů na případné změny v dopravní obslužnosti. Prakticky každá změna totiž negativně 

ovlivní určitou část cestujících, což mnohdy (alespoň krátkodobě) zastíní přínosy změn  

v systému veřejné hromadné dopravy. I proto je vhodné tyto změny realizovat v delších 

časových odstupech a plánovat dlouhodobě. 

U středně velkých měst (cca 20 tis. – 100 tis. obyvatel) je existence systémů MAD/MHD 

běžná, parametry systému i jeho náklady se však mohou velmi lišit. U měst do cca 50 tis. 

obyvatel není obvyklý jiný prostředek městské dopravy, než autobus. V tomto směru jsou 

výjimkou pouze Mariánské Lázně (cca 13 300 obyvatel), kde je v provozu trolejbusová síť, 

která byla vybudována po zrušení tramvajové dopravy v r. 1952, budoucnost tohoto 

ojedinělého provozu je však zejména z ekonomických důvodů nejistá26. Trolejbusy jsou dále  

v provozu již jen ve městech nad cca 50 tis. obyvatel27, s výjimkou souměstí, ve kterých 

trolejbusové linky zasahují do území menších měst, jako např. Chomutov – Jirkov, Ústí nad 

Labem – Trmice, Zlín – Otrokovice, Pardubice – Lázně Bohdaneč, apod.28. To samé platí i o 

tramvajích, které jsou provozovány v rámci 7 systémů MHD (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, 

Liberec – Jablonec, Olomouc a Most – Litvínov). I zde tak tramvajové linky zasahují do území 

menších měst a obcí, ale pouze v rámci systémů s jádrem ve větších městech. Drážní systémy 

(tramvaje, trolejbusy) v rámci MHD jsou velmi nákladné na investice i na údržbu a pořizování 

nových vozidel a v zásadě platí, že jsou efektivní pouze ve velkých městech či obecně  

v relacích, kde je velká přepravní poptávka, kterou by jen stěží kapacitně uspokojovala 

autobusová doprava. V rámci provozní efektivity je zapotřebí, aby trolejbusové a tramvajové 

                                                 
26 Původní vedení města prosadilo postupný útlum trolejbusové dopravy do r. 2017, nové vedení 
města však tento záměr zatím údajně nepřejalo (Český rozhlas 2015). Nejen u tohoto lázeňského 
města však význam trolejbusů spočívá také v bezemisním provozu šetrném vůči kvalitě ovzduší. S 
novými, šetrnějšími technologiemi (elektrobusy, šetrné autobusy na CNG/LPG, apod.) ovšem i tato 
výhoda trolejbusů ztrácí na svém původním významu. 
27 I když v některých městech se populace vlivem dlouhodobého úbytku snížila pod uvedenou hranici. 
28 Trolejbusy jsou v ČR provozovány v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Chomutově a 
Jirkově, Jihlavě, Mariánských Lázních, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Teplicích, Ústí nad Labem a 
Zlíně a Otrokovicích.  



 

62 
 

linky dosahovaly velkých přepravních výkonů, mj. spojených s krátkými intervaly spojů. 

Přepravní výkony však byly po roce 1990 výrazně ovlivněny strukturálními změnami 

ekonomiky i změnami dopravního chování obyvatelstva, v jejichž důsledku byly v mnoha 

městech oslabeny dříve silné dopravní proudy, na jejichž kapacitní obsloužení byly budovány 

právě trolejbusové a tramvajové systémy. Tyto systémy jsou v mnoha středně velkých 

městech dědictvím minulosti a v případě nutnosti obnovy drážní infrastruktury mohou být 

některá města postavena před otázku, zdali investovat do nákladné obnovy infrastruktury a 

zachovat drážní provoz, či jej nahradit autobusy. Při snižující se přepravní poptávce se totiž 

také odbourává konkurenční výhoda drážních systémů v elektrické trakci oproti autobusům 

– a to sice nižší provozní náklady v přepočtu na ujetou vzdálenost – které jsou za 

předpokladu dostatečných dopravních výkonů zárukou hospodárnosti drážního provozu. 

Podobným problémem je často velké stáří vozového parku i zastaralost a nevyhovující 

technický stav drážní infrastruktury29. I když bude i v období 2014-2020 možné získat dotační 

prostředky ze ESIF na modernizaci drážní infrastruktury a vozového parku, mnoho 

dopravních podniků bude mít i vzhledem ke zhoršené finanční kondici30 omezené možnosti 

čerpání těchto dotací, zejména v souvislosti s nedostatkem prostředků na spolufinancování 

těchto projektů.  

V současné době tak hned několik měst uvažuje o útlumu drážní dopravy v rámci svého 

MHD, či útlum připravuje. To se týká nejen zmíněných Mariánských Lázní, ale mj. i 

Chomutova a Jirkova, kde však dlouhodobější záměry útlumu trolejbusové dopravy nejsou 

zatím vzhledem k obměně vedení měst po loňských komunálních volbách potvrzeny. 

Zatímco v případě Mariánských Lázní se i vzhledem k omezené přepravní poptávce o 

možném rušení trolejbusové dopravy diskutuje pravidelně již dlouhodobě, v jiných městech 

mohou úvahy o rušení trolejbusové dopravy odrážet aktuální potíže dopravních podniků (mj. 

potřebu rapidní obměny vozového parku či rekonstrukce trolejového vedení) spíše než 

dlouhodobější perspektivy veřejné hromadné dopravy ve městě. Právě dlouhodobější 

plánování může do rozhodování o budoucnosti veřejné dopravy ve městech přinést 

požadavek Evropské komise, aby všechna města nad 50 tis. obyvatel31, která budou chtít 

čerpat podporu ze ESIF na projekty v oblasti veřejné dopravy (ze specifického cíle 1.2 

Integrovaného regionálního operačního programu – IROPu) budou muset zpracovat Plán 

udržitelné městské mobility. Přesto však lze v zásadě konstatovat, že v důsledku rapidních 

změn přepravní poptávky v uplynulých desetiletích by měla prakticky všechna města v zájmu 

zvýšení ekonomické efektivity systémů veřejné hromadné dopravy na svém území přistoupit 

k jejich optimalizaci, která může v případě drážní dopravy znamenat i rušení dílčích úseků a 

linek a v krajních případech i trolejbusového či tramvajového provozu jako celku32. 

                                                 
29 To je mj. důsledkem dlouhodobě neefektivního hospodaření některých dopravních podniků a 
nesystematického přístupu některých měst, která nebyla ochotná zajišťovat dostatečné dofinancování 
obnovy vozového parku či náležité údržby infrastruktury. 
30 Mnoho dopravních podniků je ve ztížené finanční situaci mj. v důsledku realizace velkých dotačních 
projektů v končícím období 2007-2013, kdy je finančně vyčerpalo spolufinancování dotačních 
projektů. Mnohé dopravní podniky jsou i v této souvislosti zatíženy dlouhodobými finančními závazky.   
31 K 1.1.2014. 
32 Rušení tramvajové dopravy v některé ze 7 výše zmíněných aglomerací však v současné době i 
vzhledem k realizovaným či připravovaným investicím není pravděpodobné.  
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Právě stárnutí drážní infrastruktury, vozového parku a případně i nízká hospodárnost 

drážních systémů (nejen) ve středně velkých městech vedou k ohrožení provozuschopnosti 

drážních systémů. Z toho vyplývá hrozba případného rušení drážních systémů, či naopak 

jejich udržování za velmi vysokých nákladů a souvisejících výdajů z rozpočtů měst. Vysoká 

nákladnost však nemusí být doménou pouze u MHD s drážními systémy a může být také 

výsledkem provozně neefektivního uspořádání MHD. Proto by mělo být hledání racionálních 

úspor založeno na dlouhodobé koncepci provozu a rozvoje systémů MHD/MAD, která může 

vzniknout např. při zpracování Plánů udržitelné městské mobility, kterou musí povinně 

zpracovat všechna města nad 50 tis. obyvatel, pokud budou chtít čerpat podporu z SC 1.2 

IROPu či SC 1.4 Operačního programu doprava v dotačním období 2014-2020. Racionální 

úspory by mohly být založeny na optimalizaci systému MHD/MAD, která může být případně 

spojena také se zapojením MAD/MHD středně velkých měst do systémů IDS. Integrace 

městských MAD/MHD může být vhodným impulsem pro optimalizaci dopravní obslužnosti  

v území, mj. spočívající ve výše zmíněném využití příměstských a regionálních spojů pro 

prokládání spojů na městských linkách a případném odstranění duplicitních souběhů spojů a 

linek. Případné úspory nákladů na straně měst však v takovém případě záleží na smluvních a 

finančních vztazích příslušných dopravních podniků s koordinátorem IDS.   

U měst nad 100 tis. obyvatel jsou výdaje z rozpočtu města na veřejnou dopravní obslužnost  

v přepočtu na obyvatele velmi podobné jako u měst mezi 50 a 100 tis. obyvateli. To je dané 

mj. podobnou strukturou systémů MHD, jejichž páteř zpravidla tvoří trolejbusové a 

tramvajové systémy doplněné autobusovými linkami. O řád vyšší jsou však v přepočtu na 

obyvatele výdaje na veřejnou dopravní obslužnost hl. m. Prahy, kde jsou však i o řád vyšší 

dopravní výkony systému MHD (z hlediska vozových km)33 i výrazně vyšší investiční náklady, 

zejména v souvislosti s výstavbou metra. Právě výstavba a provoz metra jsou faktory, které 

výrazně přispívají k nákladnosti systému Pražské integrované dopravy (PID), a to jak  

z hlediska velmi vysokých investičních nákladů, tak z hlediska vysokých provozních nákladů34.  

Právě enormní investiční i provozní náklady systémů MHD v největších městech a zejména  

v Praze mohou výhledově ohrožovat provozuschopnost těchto systémů a vyčerpávat 

rozvojový potenciál měst, kterým mohou v souvislosti s dopady výdajů na MHD (a případně i 

silniční a ostatní dopravní infrastrukturu) omezovat fiskální vitalitu. Na druhou stranu je však 

právě u největších měst možné odůvodnit vysoké výdaje na veřejnou dopravu objektivně 

prokázaným přetížením měst individuální automobilovou dopravou (IAD) a snahou o snížení 

důsledků přetížení města IAD na kvalitu života ve městě.  

Hospodaření dopravních podniků a náklady dopravní obslužnosti v největších městech 

mohou velmi citelně poznamenat také velké investiční akce, které ovlivní hospodaření 

dopravních podniků na dlouhá léta dopředu, a to nejen ve formě investičních nákladů, ale 

např. i souvisejících splátek úvěrů a v neposlední řadě i z hlediska provozních nákladů. 

Příkladem mohou být velmi kritizované investice hl. m. Prahy do prodloužení linek metra C a 

                                                 
33 Dopravní výkony z hlediska vozových km rostou u velkých měst přímo úměrně s počtem obyvatel.  
V případě DPP tak vyšší dopravní výkony samy o sobě neodůvodňují řádově vyšší výdaje z rozpočtu 
města na dopravní obslužnost v přepočtu na obyvatele.  
34 Podle Výroční zprávy Dopravního podniku hl. m. Prahy 2012 činily provozní náklady PID na 1 vozový 
km u metra 106,5 Kč, u tramvají 60 Kč a u autobusů 52,5 Kč.  
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A o úseky Ládví – Letňany (IV.C2), resp. Dejvická – Nemocnice Motol (V.A), které jsou 

charakteristické velkými závleky a je u nich kritizována poměrně nízká investiční, resp. 

provozní hospodárnost vyjádřená poměrem dosahovaných či očekávaných přepravních 

výkonů vůči investičním a provozním nákladům. Kritiku tak kromě již realizovaných úseků 

pražského metra vyvolávají i některé záměry na budování nových tramvajových tratí, což se 

týká např. projektu vybudování tramvajově tratě na sídliště Liberec Rochlice – Dobiášova, 

které mají tramvaje spojit s terminálem Fügnerova také jen za cenu velkého závleku přes 

ulice Jablonecká a na Bídě, kde vede stávající tramvajová trať do Vratislavic a Jablonce nad 

Nisou. Kritika u výše zmíněných tratí, resp. úseků metra se týká především skutečnosti, že 

efektivní drážní systém, který tvoří páteř MHD, by měl vést co nejpřímější trasou, aby 

dosáhnul jednak co nejkratší cestovní doby a jednak co nejnižších investičních a provozních 

nákladů. Závleky jsou v tomto případě užitečné za předpokladu, že povedou k obsloužení 

významné zdrojové oblasti přepravní poptávky (např. lidnatého sídliště, nebo oblasti  

s vysokou hustotou pracovních příležitostí). U zmíněných projektů však byly vyvolány 

především nevhodným zvolením konečné stanice (v případě metra C i A, byť zde bylo 

uvažováno o dalším budoucím prodloužení), resp. snahou o využití již existující infrastruktury 

a minimalizace rizik při přípravě projektu (u projektu tramvajově tratě na Liberecké sídliště 

Rochlice odbočující z existující tratě do Jablonce nad Nisou). Proto je u podobných 

investičních projektů důležité odpovědně zvažovat přínosy a náklady projektu i  

v dlouhodobém měřítku a realizovat je v rámci dlouhodobé koncepce rozvoje dopravního 

systému ve městě.   

I u velkých měst, resp. dopravních podniků měst existuje nemalý optimalizační potenciál. 

Ten zde spočívá mj. v hledání efektivní koexistence různých modů veřejné hromadné 

dopravy, a to nejen mezi drážními a autobusovými subsystémy MHD, ale i v plnohodnotné 

integraci železniční osobní dopravy do systému MHD a v kombinaci IAD a veřejné dopravy 

formou záchytných parkovišť P+R na okraji města doplněných kvalitní obsluhou MHD. 

Optimalizace a zvýšení hospodárnosti může dále spočívat např v zavádění inteligentních 

dopravních systémů a prvků preference vozidel MHD v rámci městské dopravy. Nemalý 

potenciál v oblasti racionálních úspor má také preciznější zvažování velkých investičních akcí, 

především pak do drážní infrastruktury se záměrem maximalizace hospodárnosti vznikajících 

úseků drážních systémů, které jsou často velmi nákladné a přitom nemají dostatečný 

přepravní potenciál, který by tyto nákladné investice ospravedlňoval. Velké rezervy  

v efektivitě výdajů DP jsou také ve výběrových řízeních zaměřených na jakékoliv statky a 

služby poptávané dopravními podniky, u nichž bylo v minulosti poukazováno na mnoho 

problematických výsledků VŘ s negativními dopady na hospodaření dopravních podniků.  

5.3. Shrnutí rizik a příležitostí 

Tabulka 12: Rizika a příležitosti obcí a měst do 5 tis. obyvatel 

Obce a města do 5 000 obyvatel 

Silniční hospodářství 

Rizika Příležitosti 
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 nesystematický přístup k problematice 
silničního hospodářství, často chybějící 
strategický přístup k problematice 
silničního hospodářství 

 stanovení pořadníku komunikací dle 
priority řešení 

 nedostatečný a nereálný přehled o 
technickém stavu dopravní 
infrastruktury 

 důsledné vedení pasportizace 
komunikací včetně využití moderních 
technologií 

 nesystematický přístup k cenové politice 
služeb a projektů 

 systematické porovnání cen se 
stavebními normativy a stavebními 
ceníky včetně porovnání ceny výkonu s 
cenou v místě a čase obvyklou na 
daném trhu  

Dopravní obslužnost 

Rizika Příležitosti 

 nízká hospodárnost doplňkové dopravní 
obslužnosti 

 optimalizace doplňkové dopravní 
obslužnosti 

 nízká hospodárnost dopravních podniků 
provozovaných obcemi 

 meziobecní spolupráce při objednávce 
doplňkové dopravní obslužnosti 

  vysoutěžení nižších cen výkonů ODO 

 redukce objednávky krajské ZDO 
 optimalizace obecních DP a jejich 

výkonů 
 
Tabulka 13: Rizika a příležitosti malých měst 

Města od 5 000 do 20 000 obyvatel 

Silniční hospodářství 

Rizika Příležitosti 

 nesystematický přístup k problematice 
silničního hospodářství, často chybějící 
strategický přístup k problematice 
silničního hospodářství 

 stanovení pořadníku komunikací dle 
priority řešení 

 nedostatečný a nereálný přehled o 
technickém stavu dopravní 
infrastruktury 

 důsledné vedení pasportizace 
komunikací včetně využití moderních 
technologií 

 rezignace na přípravnou fázi projektů 
 posílit význam přípravné fáze projektů 

se všemi potřebnými kroky 

 nesystematický přístup k cenové politice 
služeb a projektů 

 systematické porovnání cen se 
stavebními normativy a stavebními 
ceníky včetně porovnání ceny výkonu s 
cenou v místě a čase obvyklou na 
daném trhu  

Dopravní obslužnost 

Rizika Příležitosti 

 růst výdajů v důsledku nehospodárnosti 
systémů MAD 

 optimalizace MAD 

 redukce obslužnosti v důsledku 
nehospodárnosti systémů MAD 

 nahrazení MAD krajským IDS 
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 neuvážené rušení linek v rámci úspor 
ODO 

 využití krajských linek pro posílení a 
nahrazení spojů MAD 

 stárnutí vozového parku v důsledku 
nedostatečného financování obnovy 

 vysoutěžení nižších cen výkonů ODO 

 redukce objednávky krajské ZDO 
 úspory prostřednictvím zavádění 

midibusů 
 
Tabulka 14: Rizika a příležitosti středně velkých měst 

Města od 20 000 do 100 000 obyvatel 

Silniční hospodářství 

Rizika Příležitosti 

 nesystematický přístup k problematice 
silničního hospodářství, často chybějící 
strategický přístup k problematice 
silničního hospodářství 

 stanovení pořadníku komunikací dle 
priority řešení 

 
 supervize přípravné fáze nezávislým 

expertem 

 rezignace na přípravnou fázi projektů 
 posílit význam přípravné fáze projektů, 

výběr projektanta na základě referencí 

 nedostatečná kontrola hospodárnosti 
vynakládaných prostředků a kvality 
výstupu 

 cenový audit, porovnání průměrných 
cen výkonu s cenou obvyklou na trhu 

Dopravní obslužnost 

Rizika Příležitosti 

 růst výdajů v důsledku nehospodárnosti 
systémů MAD/MHD 

 optimalizace MAD/MHD 

 redukce obslužnosti v důsledku 
nehospodárnosti systémů MAD/MHD 

 využití krajských linek pro posílení a 
nahrazení spojů MAD 

 růst ztrátovosti v důsledku provozu 
naddimenzovaných drážních systémů 

 optimalizace, případně i útlum 
naddimenzovaných drážních provozů 

 rušení drážních systémů v důsledku 
zastaralé infrastruktury 

 obnova drážních systémů 
prostřednictvím dotací z ESIF (SC 1.4 
OPD) 

 stárnutí vozového parku v důsledku 
nedostatečného financování obnovy 

 obnova vozového parku s pomocí dotací 
z ESIF (SC 1.2 IROPu) 

 zhoršení ekonomické kondice DP v 
důsledku nehospodárného vynakládání 
prostředků 

 zefektivnění hospodaření DP 
prostřednictvím profesionalizace 
kontrolních orgánů 

 přetrvávající nehospodárnost provozů 
MAD/MHD v důsledku nekoncepčního 
rozhodování 

 Koncepční rozvoj MHD v důsledku 
přípravy SUMPů 

   úspory prostřednictvím zavádění 
midibusů 

 
Tabulka 15: Rizika a příležitosti velkoměst 

Města nad 100 000 obyvatel 
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Silniční hospodářství 

Rizika Příležitosti 

 rezignace na přípravnou fázi projektů 
 supervize přípravné fáze nezávislým 

expertem 

 nedostatečná kontrola hospodárnosti 
vynakládaných prostředků a kvality 
výstupu 

 posílit význam přípravné fáze projektů, 
výběr projektanta na základě referencí 

 
 cenový audit, porovnání průměrných 

cen výkonu s cenou obvyklou na trhu 

Dopravní obslužnost 

Rizika Příležitosti 

 růst výdajů v důsledku nehospodárnosti 
systémů MHD 

 optimalizace MHD 

 redukce obslužnosti v důsledku 
nehospodárnosti systémů MHD 

 využití regionálních a příměstských 
(např. železničních) linek k posílení a 
nahrazení linek MHD 

 růst ztrátovosti v důsledku budování 
nehospodárných drážních systémů 

 koncepční plánování rozvoje MHD a 
zejména drážních systémů v návaznosti 
na urbanistický rozvoj 

 stárnutí vozového parku v důsledku 
nedostatečného financování obnovy 

 obnova vozového parku s pomocí dotací 
z ESIF (SC 1.2 IROPu) 

 zhoršení ekonomické kondice DP v 
důsledku nehospodárného vynakládání 
prostředků 

 zefektivnění hospodaření DP 
prostřednictvím profesionalizace 
kontrolních orgánů 

 přetrvávající nehospodárnost provozů 
MAD/MHD v důsledku nekoncepčního 
rozhodování 

 Koncepční rozvoj MHD v důsledku 
přípravy SUMPů 

   úspory prostřednictvím zavádění 
midibusů 

6. Doporučení pro další kroky 
 
Doporučení pro další kroky v oblasti dopravy z pohledu měst a obcí se skládá ze dvou dílčích 

kapitol. První kapitola se detailněji věnuje problematice silničního hospodářství a specifikuje 

doporučení v oblasti úspor výdajů na pozemní a ostatní komunikace (položky paragraf 2212 

a 2219 dle druhového třídění rozpočtové skladby). Druhá kapitola se věnuje specifikaci 

doporučení v oblasti dopravní obslužnosti (paragraf 2221 dle druhového třídění rozpočtové 

skladby). 

6.1. Doporučení v oblasti silničního hospodářství 

Obec, jako vlastník dopravní infrastruktury má ze zákona povinnost spravovat daný majetek 

hospodárně, efektivně a účelně. V předcházející kapitole byly specifikovány obecné faktory 

mající vliv na výši výdajových položek v oblasti silničního hospodářství a nyní dochází ke 
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specifikaci doporučení v oblasti realizace racionálních úspor silničního hospodářství a 

optimalizace výdajové stránky veřejných rozpočtů. Obecně se jedná o důsledné dodržení 

základních faktorů racionálních úspor: 

 Systematický přístup k problematice silničního hospodářství, důsledný strategický 

přístup k problematice silničního hospodářství. 

o stanovení prioritizace místních komunikací s ohledem na funkci, kterou 

v dopravním systému plní, intenzitu dopravy, nehodovosti a např. napojení 

na komunikace vyššího řádu = zajištění účelnosti silničního hospodářství, 

o stanovení skutečné analýzy potřebnosti jednotlivých výdajových položek 

silničního hospodářství v čase = zajištění účelnosti silničního hospodářství, 

o reálný přehled o technickém stavu dopravní infrastruktury, tzn. důsledné 

vedení pasportizace komunikací a následné systematické využívání informací 

vyplývajících z povinné pasportizace dopravní infrastruktury = zajištění 

efektivity silničního hospodářství, 

o systematický přístup k plánování zimní a letní údržby komunikací, který opět 

respektuje pravidla prioritizace komunikací a obsahuje systematickou 

kontrolu reálně provedených výkonů ve vazbě na reálně potřebné výkony  

v území = účelnost a efektivita systému silničního hospodářství.  

 Racionalizace přípravy samotné stavby/ služby. 

o důsledná realizace přípravné fáze stavby, příprava projektové dokumentace, 

posouzení reálného stavu komunikace – důkladný diagnostický průzkum, 

návrh variantních řešení atd.), trend racionálně zvyšovat výdaje na 

přípravnou fázi realizovaných projektů, 

o důsledné posouzení harmonogramů investičních a udržovacích akcí a zajistit 

jejich optimalizaci – realizace případných úspor z rozsahu, 

o expertiza (supervize) projektů investic, důsledné posouzení navrženého 

technologického postupu, stanovení finančních ale i ekonomických 

(společenských) přínosů a nákladů pro dané území. Nových technologických 

postupů je celá řada, ale v řadě případů je potřeba „zázračné“ technologie 

brát se značnou rezervou, protože se jedná pouze o propagaci/marketingový 

tah firem s nimi spojených. Proto je nezbytně nutné vždy zajistit dostatečné 

množství informací o stávajícím stavu řešení infrastruktury a zajistit 

důslednou přípravu projektové dokumentace vycházející z důkladné znalosti 

problému a následné volby vhodného technologického postupu.  

o systém výběru projektanta/konzultanta na základě nejnižší nabídkové ceny 

nahradit zavedenými metodami pro výběr projektanta preferující kvalitu 

výsledného řešení (reference atd.),  

o posouzení variantních řešení přístupu k opravám/rekonstrukcím komunikací 

a využití typových přístupů (ověřených v praxi) při řešení obdobných 

staveb/prací, 

o posouzení variantních řešení poskytovaných služeb – realizace vlastními 

zaměstnanci + nákup potřebného vybavení/zajištění služeb dodavatelsky, 

o efektivní optimalizace časového průběhu investice/služby, nastavení 

harmonogramu investice/poskytované služby odpovídající potřebám území 

atd. 
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 Kontrola hospodárnosti vynakládaných prostředků a kvality stavby/poskytovaných 

služeb. 

o kontinuální proces sledování nákladů v celém životním cyklu projektů/ 

poskytovaných služeb (přípravná fáze, realizace, provoz), 

o cenový audit staveb/služeb - důsledné sledování cen stavebních zakázek a 

cenové strategie nakupovaných služeb – limit cen dle doporučených ceníků a 

normativů včetně ověření cen obvyklých na trhu za obdobné služby, 

o kontrola realizace stavebních zakázek – kvalitní a systematicky zavedený 

technický dozor stavby včetně důsledné kontroly dodržení smluvních 

podmínek s dodavateli (reklamace, záruční podmínky atd.), 

o kontrola reálného plnění poskytovaných služeb, ve vztahu k nasmlouvané 

frekvenci poskytovaných služeb, 

o výběr dodavatele služeb a staveb na základě nejnižší cenové nabídky – po 

splnění stanovených kvalifikačních předpokladů, 

o významné objekty (mosty, podchody) zpracovávat ve variantách, popřípadě 

s využitím typových nebo opakovaných řešení, 

o důsledná eliminace víceprací, důsledná kontrola plnění smluvních podmínek 

Smlouvy o dílo. 

 

 Nedostatečná vytíženost externích finančních zdrojů. 

o důsledný monitoring externích finančních zdrojů (především ESIF, ale i 

zdrojů ze SFDI, krajských dotačních titulů, apod.) včetně aktualizace pořadí 

investičních akcí dle zajištění finančních výdajů z vlastních/externích zdrojů, 

o efektivní vytěžování dostupných finančních zdrojů, 

o etapizace projektů dle dostupných finančních zdrojů.  

Toto jsou hlavní doporučení pro realizaci racionálních úspor, se kterými se obecně města a 

obce v menší či větší míře shledávají. V jednotlivých velikostních skupinách lze vysledovat 

rozdílnou váhu daných doporučení, a to dle struktury výdajových položek v oblasti silničního 

hospodářství. 

Nejmenší města a obce (do 5 tis. obyvatel) vynakládají v oblasti silničního hospodářství 

především výdaje do provozu a údržby stávajících komunikací a jejich limitující rozpočtové 

možnosti jim nedovolují realizovat náročné investiční akce, tudíž doporučení v oblasti 

racionálních úspor oblasti silničního hospodářství směřují především do: 

 zavedení systematického přístupu v oblasti silničního hospodářství 

o kvalitní pasport komunikací, chodníků, parkovišť a dalších infrastruktury 

související s dopravou využívající moderní technologie, 

o stanovit pořadník prioritních komunikací, 

 racionalizace přípravy stavby/nakupovaných služeb 

o volba správné technologie opravy a údržby ověřená nezávislým expertem, 

o využití typových technologií obdobných oprav/údržbových prací, 

o posouzení nové technologie a přínosy variantních řešení, 

 kontrola hospodárnosti  
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o kontinuální proces sledování nákladů v celém životním cyklu 

projektů/poskytovaných služeb (přípravná fáze, realizace, provoz), 

o eliminace opatření zvyšující náklady na opravy v následujících letech – 

posouvání výdajů na další období 

 

Menší a středně velká města a obce (od 5 tis. do 100 tis. obyvatel) vynakládají v oblasti 

silničního hospodářství především výdaje na investice v silničním hospodářství, tudíž 

doporučení v oblasti racionálních úspor oblasti silničního hospodářství směřují především 

do: 

 zavedení systematického přístupu v oblasti silničního hospodářství 

o zavedení systematického přístupu k dopravní politice města včetně 

následného stanovení pořadníku prioritních komunikací, 

o kvalitní pasport komunikací, chodníků, parkovišť a další infrastruktury 

související s dopravou využívající moderní technologie, 

 racionalizace přípravy samotné stavby 

o důsledná realizace přípravné fáze stavby, příprava projektové dokumentace, 

posouzení reálného stavu komunikace – důkladný diagnostický průzkum, 

návrh variantních řešení atd.),  

o expertiza (supervize) projektů investic, důsledné posouzení navrženého 

technologického postupu,  

o systém výběru projektanta preferující kvalitu výsledného řešení, 

 kontrola hospodárnosti vynakládaných prostředků a kvality stavby 

o kontinuální proces sledování nákladů v celém životním cyklu projektů, 

o cenový audit staveb,  

o kontrola realizace stavebních zakázek – kvalitní a systematicky zavedený 

technický dozor stavby včetně důsledné kontroly dodržení smluvních 

podmínek s dodavateli (reklamace, záruční podmínky atd.), 

o důsledná eliminace víceprací, důsledná kontrola plnění smluvních podmínek 

Smlouvy o dílo. 

 zvýšení vytíženosti externích finančních zdrojů 

o důsledný monitoring externích finančních zdrojů včetně aktualizace pořadí 

investičních akcí dle zajištění finančních výdajů z vlastních/externích zdrojů, 

o efektivní vytěžování dostupných finančních zdrojů. 

Velká města (nad 100tis obyvatel) vynakládají v oblasti silničního hospodářství především 

výdaje na investice v silničním hospodářství, tudíž doporučení v oblasti racionálních úspor 

oblasti silničního hospodářství směřují především do: 

 racionalizace přípravy samotné stavby 

o důsledná realizace přípravné fáze stavby, příprava projektové dokumentace, 

posouzení reálného stavu komunikace – důkladný diagnostický průzkum, 

návrh variantních řešení atd.),  

o expertiza (supervize) projektů investic, důsledné posouzení navrženého 

technologického postupu,  

o systém výběru projektanta preferující kvalitu výsledného řešení, 

 kontrola hospodárnosti vynakládaných prostředků a kvality stavby 



 

71 
 

o kontinuální proces sledování nákladů v celém životním cyklu projektů, 

o cenový audit staveb,  

o kontrola realizace stavebních zakázek – kvalitní a systematicky zavedený 

technický dozor stavby včetně důsledné kontroly dodržení smluvních 

podmínek s dodavateli (reklamace, záruční podmínky atd.), 

o důsledná eliminace víceprací, důsledná kontrola plnění smluvních podmínek 

Smlouvy o dílo. 

 zvýšení vytíženosti externích finančních zdrojů. 

o důsledný monitoring externích finančních zdrojů včetně aktualizace pořadí 

investic dle zajištění finančních výdajů z vlastních/externích zdrojů, 

o efektivní vytěžování dostupných finančních zdrojů. 

 

6.2. Doporučení v oblasti dopravní obslužnosti 

Možnosti zavedení racionálních úspor ve výdajích na veřejnou dopravní obslužnost ze strany 

obcí a měst souvisejí především s pozicí příslušných obcí a měst v objednávce dopravní 

obslužnosti. Ta je do značné míry odvislá také od populační velikosti. V zásadě tedy platí, že 

čím lidnatější je příslušné město, tím větší má výdaje na dopravní obslužnost a tím širší má 

možnosti k zavádění racionálních úspor.   

Nejmenší velikostní kategorie sídel – obce a malá města tak mají zpravidla jen velmi 

omezené možnosti k zavádění racionálních úspor ve výdajích na veřejnou dopravní 

obslužnost. Racionální úspory mohou být z iniciativy obcí dosaženy v případě objednávky 

dopravní obslužnosti nad rámec ZDO, a to jak zvýšením hospodárnosti doplňkové dopravní 

obslužnosti prostřednictvím její optimalizace35, tak zvýšením její efektivity např. 

prostřednictvím kvalitní soutěže na dopravce, která povede ke snížení nákladů v přepočtu na 

dopravní výkony, nebo rozložením nákladů mezi více obcí, např. prostřednictvím 

objednávání či provozování dopravní obslužnosti dobrovolným svazkem obcí. Příklady obcí, 

které samy zřizují dopravce provozující veřejnou dopravní obslužnost v území (zejména DP 

Kněžmost) však ukazují, že cesta zajišťování dopravní obsluhy území prostřednictvím 

vlastního dopravního podniku nemusí být hospodárná, a že v takovýchto výjimečných 

případech může být potenciál k úsporám prostřednictvím optimalizace provozu či jeho 

zrušení nebo privatizace a zajištění příslušných dopravních výkonů běžnou objednávkou 

dopravní obslužnosti36.   

V rámci hledání racionálních úspor v dopravní obslužnosti malých měst může být vhodným 

nástrojem optimalizace dopravní obsluhy území. Optimalizační potenciál zde vězí především 

v možnostech vyššího využívání regionálních linek a spojů objednávaných krajskými 

koordinátory k obsloužení města. Ty mohou za určitých podmínek buď zcela nahradit MAD, 

nebo ji doplňovat např. prokládáním spojů ve špičkách za účelem zkrácení intervalu. Druhé 

zmíněné řešení umožňuje dopravní obsluhu území města ve špičkách při minimalizaci nároků 

                                                 
35 Další možností zvýšení hospodárnosti dopravní obsluhy menších obcí a měst je zavádění autobusů 
na zavolání (radiobusů), které část své trasy uskuteční jen na základě předchozího zavolání ze strany 
cestujícího. Tímto se dají ušetřit výkony za málo vytížené závleky v rámci vedení linky. 
36 Viz Forenzní audit DP za rok 2013, http://www.knezmost.cz/soubory/dopravni_podnik/audit.pdf.  
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na zajištění špičkových intervalů vlastními prostředky (vozovým parkem, řidiči) MAD. 

Vzájemné propojení či nahrazení MAD regionálními linkami je umožněno mj. díky postupné 

integraci systémů MAD do IDS krajů. Ne vždy je však tarifní integrace spojena i s optimalizací 

linkového vedení a četnosti spojů. Integraci do nadřazeného IDS a související optimalizaci 

(resp. nahrazení MAD linkami nadřazeného IDS) v minulosti úspěšně realizovalo např. město 

Říčany. Opačným příkladem jsou např. města Brandýs nad Labem či Benešov u Prahy, která 

stále provozují své MAD i navzdory pokrytí nemalé části přepravní poptávky prostřednictvím 

spojů IDS (PID/Středočeské integrované dopravy), které se částečně dublují se spoji MAD37.     

 

U středně velkých měst spočívá ekonomický potenciál optimalizace zejména v reorganizaci 

linkového vedení za účelem snížení nároků na dopravní výkony MAD/MHD (počet 

vozokilometrů za sledované období) a velikost vozového parku, resp. personální zabezpečení 

dopravy. Počet ujetých vozokilometrů jako základní kritérium nákladnosti dopravní 

obslužnosti může být redukován jak zrušením některých linek či zkrácením trasy linek, tak 

snížením četnosti spojů, resp. prodloužením intervalů linek. První jmenovaný případ má 

zjevné negativní dopady na kvalitu dopravní obslužnosti dotčeného území a zpravidla 

znamená značný odpor dotčené cestující veřejnosti. Snížení četnosti spojů objednávaných 

městem může mít sice podobně negativní dopady, na druhou stranu může být 

kompenzováno výše zmíněným prokládáním spoji MAD/MHD příměstskými a regionálními 

spoji, které v případě jednotného přepravního tarifu (např. prostřednictvím IDS) mohou 

přispět k úsporám dopravních výkonů při minimalizaci negativních důsledků na cestující 

veřejnost. Velikost vozového parku či počet řidičů je možné v některých případech snížit 

systémovou optimalizací trasování linek a délky intervalů spojů na linkách. Systémové 

(optimální) řešení umožňuje takové oběhy vozidel, kdy je provozované linky možné pokrýt  

s minimalizovanými nároky na počet vozidel38. Nasazovaná vozidla tak jsou v optimálním 

případě stále v provozu a nemají velké prostoje. Naopak u nesystémových intervalů je nutné 

obsluhu linek zajistit větším množstvím vozidel, která se pak sjíždějí na konečných, kde mají 

delší přestávky. Při optimalizaci je tak možné případně dosáhnout nejen snížení provozních 

nákladů v důsledku snížení celkového nájezdu vozidel hromadné dopravy, ale v důsledku i 

redukce vozového parku (a tím pádem snížení nákladů na obnovu a údržbu vozového parku) 

a snížení počtu řidičů. I v tomto případě může dojít k dílčímu zhoršení dopravní obslužnosti 

dotčeného území (např. prodloužením intervalů či přesměrováním některých linek), na 

druhou stranu lze v mnoha případech snížit počet provozovaných vozidel při relativně 

mírném prodloužení intervalů. Při systémovém řešení dopravní obslužnosti a náležitém 

zapojení příměstské a regionální dopravy do obsluhy území města je tak možné dosáhnout 

nemalých úspor při relativně omezených dopadech na kvalitu dopravní obslužnosti. 

Relativně levný provoz, který přitom zajišťuje poměrně kvalitní dopravní obsluhu, má mnoho 

středně velkých měst v SRN. V těchto městech byl zaveden model linek, které se v taktovém 

                                                 
37 Pro srovnání: výdaje Říčan v r. 2014 na provoz veřejné silniční dopravy činily 2 459 tis. Kč, tedy cca 
170 Kč na obyvatele, v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi to bylo 3 355 tis. Kč, tedy cca 180 Kč na 
obyvatele a v Benešově u Prahy to bylo 4 945 tis. Kč, tedy cca 299 Kč na obyvatele (Ministerstvo 
financí 2015).  
38 Tedy např. objednávané výkony se snižují tak, aby bylo možné snížit počet vozidel v oběhu (včetně 
řidičů) a ne jen proběh (počet ujetých km) jednotlivých vozidel (což vede k nižší hospodárnosti z 
důvodu přetrvávajících fixních nákladů).     
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intervalu rozbíhají a sbíhají v jednom ústředním terminálu, případně v části intravilánu 

města, kde linky souběžně obsluhují několik zastávek. Každá linka přitom obsluhuje určitou 

výseč intravilánu a případně i extravilánu města, velká část linek přitom obsluhuje dvě 

takové protilehlé výseče, tudíž projíždí centrálním přestupním terminálem dvakrát během 

jednoho oběhu linky. Díky tomu a zavedení systémových intervalů se spoje jednotlivých linek 

rozjíždějí a sjíždějí na centrálním přestupním terminálu ve stejnou dobu, tudíž jsou zde 

ideální přestupní vazby mezi všemi linkami. U středně velkých měst, kde tento systém 

funguje (např. v saské Žitavě39, nebo v hesenském Limburgu40) je přitom každá linka 

obsloužena pouze jedním autobusem, čili počet autobusů v provozu odpovídá počtu linek, 

čemuž odpovídá i poměrně dlouhý interval (zpravidla 30 nebo 60 minut). Ve špičkách však 

bývají spoje jednotlivých linek prokládány spoji regionálních linek, které sice nemusí mít 

zcela totožnou trasu, ale obsluhují alespoň hlavní zastávky příslušné linky. Díky tomu bývá 

dosahován špičkový interval odpovídající polovině intervalu v sedle (tedy např. 15 nebo 30 

minut) a navyšuje se špičková přepravní kapacita linek. Území středně velkého města tak lze 

podle výše popsaného vzoru pokrýt menším množstvím linek s cca 30-60 minutovým taktem 

a velmi nízkými nároky na počet vozidel a personální zabezpečení zajišťujících dopravní 

obsluhu. Takový systém sice spíše zajišťuje základní dopravní obslužnost území se 

zaměřením na cílové skupiny, které nemohou nebo nechtějí využívat IAD, spíše než 

alternativu konkurující IAD s cílem snížení zatížení města IAD, na druhou stranu je však 

otázkou, zdali je ambicí hromadné dopravy ve městech této velikostní kategorie konkurovat 

IAD.  

U největších měst (především v aglomeracích Prahy, ale částečně i Brna a Ostravy) skýtá 

nemalý potenciál k převzetí velkých dopravních výkonů v rámci MHD železnice, a to za 

relativně nízkých investičních nákladů, resp. nepříliš velkého zvýšení provozních nákladů. 

Železnice se tak může stát jedním z páteřních subsystémů MHD a může převzít výkony 

mnoha souběžných linek MHD a přispět tak k úsporám provozních nákladů. Navíc může 

vzhledem ke kratším cestovním dobám v řadě relací konkurovat i IAD a převzít tak část 

výkonů IAD a částečně ulevit městům přetíženým IAD. Kromě výše zmíněných možností 

systémových úprav linkového vedení a intervalů spojů mohou ke snížení provozních nákladů 

(či zvýšení přepravních výkonů a tím pádem i tržeb) přispět také investice do infrastruktury 

spojené se zaváděním inteligentních dopravních systémů a prvků preference vozidel MHD  

v rámci městské dopravy, které mohou především přispívat ke zkrácení jízdních dob, 

minimalizaci prostojů vozidel MHD v dopravních zácpách, úsporám paliva či racionálnějšímu 

řízení a plánování provozu MHD. V rámci MHD velkých měst se také osvědčilo i nasazování 

velkých kloubových autobusů, které jsou hospodárnější, protože při představují oproti 

standardním vozům jen o cca 20 % vyšší náklady, ale až o 50 % vyšší kapacitu (ROPID 2014). 

Velmi důležitou oblastí potenciálních racionálních úspor je samotné hospodaření dopravních 

podniků zřizovaných městy, kde dochází často k neefektivnímu vynakládání prostředků, 

zejména v rámci obchodních vztahů dopravních podniků s vnějšími subjekty. V minulosti se 

bohužel často ukazovalo, že dopravní podniky (podobně jako další společnosti ve veřejném 

vlastnictví) uzavírají nevýhodné smlouvy se svými dodavateli, což má mj. negativní důsledky 

                                                 
39 více viz www.zvon.de. 
40 viz Kyrielis (2014).  
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na hospodářské výsledky dopravních podniků, které jsou existenčně závislé na příspěvcích  

z rozpočtů měst a obcí. Ke zvýšení efektivity hospodaření dopravních podniků může přispět 

např. zkvalitnění dohledu měst nad jejich hospodařením, a to mj. prostřednictvím 

obsazování míst v dozorčích radách odborníky.   

Možnosti dílčích úspor nákladů poskytuje při dopravní obsluze všech velikostních kategorií 

obcí a měst používání minibusů či midibusů, které mají zpravidla nižší pořizovací i provozní 

náklady. Nasazování minibusů je však efektivní pouze na relacích, kde je nižší přepravní 

poptávka (typicky např. na obsluhu méně lidnatých okrajových částí měst) či kde je možné 

zajistit vyšší kapacity prostřednictvím dalších spojů. Midibusy jsou ve větším rozsahu 

nasazovány zejména v hl. m. Praze, a to především na linkách, které vedou místy, která mají 

sníženou prostupnost pro standardní autobusy (úzké ulice, nízké podjezdy, apod.). Kromě 

Prahy jsou midibusy nasazovány i v řadě dalších měst (např. v Brně, Ostravě, Jihlavě a 

Táboře), a to jak pro obsluhu linek se sníženou propustností pro standardní autobusy (tedy  

z důvodu provozuschopnosti), tak pro obsluhu relací s nižší přepravní poptávkou (tedy  

z důvodu úspor, resp. vyšší hospodárnosti provozu).     
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7. Závěr  
 

Výdaje obcí a měst na oblast dopravy představovaly v období 2011 – 2013 přibližně 12,5 % 

celkových výdajů.   

U nejméně lidnatých obcí byly zaznamenány rapidně zvýšené výdaje v přepočtu na obyvatele 

(9,1 tis. Kč na obyvatele u obcí do 100 obyvatel), což souviselo především s relativně 

vysokými výdaji na pozemní komunikace. U velikostních kategorií obcí a měst od 200 

obyvatel do cca 20 tis. obyvatel výdaje rostly v závislosti na celkovém počtu obyvatel, tedy  

v přepočtu na obyvatele se výdaje pohybovaly na srovnatelné hladině (od 4,4 do 5,1 tis. Kč  

v přepočtu na obyvatele). U měst nad 20 tis. obyvatel byl zaznamenán dynamický růst výdajů 

v přímé úměře k počtu obyvatel (od 6,8 tis. Kč ve městech do 50 tis. obyvatel až po 59,2 tis. 

Kč na obyvatele v Praze), a to především v souvislosti s rostoucími výdaji na dopravní 

obslužnost měst. Mimořádně vysoké výdaje, zejména v přepočtu na obyvatele byly 

zaznamenány v hl. m. Praze. To bylo dáno jednak masivními provozními41 a investičními 

dotacemi města dopravnímu podniku, jednak velmi vysokými investičními výdaji v oblasti 

silničního hospodářství. 

U obcí a měst do cca 20 tis. obyvatel je zřejmá dominance výdajů v oblasti silničního 

hospodářství (pozemní komunikace). U velikostních kategorií měst nad 20 tis. obyvatel 

naopak strmě rostou výdaje na veřejnou hromadnou dopravu. Výrazně dominantní skupinou 

výdajů v rámci dopravy jsou výdaje na veřejnou hromadnou dopravu v Praze.  

Silniční hospodářství (pozemní komunikace) je významnou výdajovou položkou u všech 

velikostních skupin obcí a měst (dohromady cca 39 % výdajů na dopravu), přitom jsou 

relativně vysoké výdaje u nejméně lidnatých obcí, které mnohdy spravují poměrně dlouhou 

síť místních komunikací. Umenších obcí přitom převažují výdaje na údržbu komunikací, u 

měst jsou naopak vyšší investiční výdaje. U velkých měst také rapidně rostou výdaje na 

nákup ostatních služeb v oblasti silničního hospodářství.  

Výdaje na veřejnou hromadnou dopravu (dohromady cca 41 % výdajů na dopravu) jsou 

vysoké u středně velkých a velkých měst, která mají MHD či MAD, naopak u malých obcí, kde 

jsou tyto výdaje tvořené finančními transfery organizátorům regionální dopravní obslužnosti, 

jsou tyto výdaje minimální. Výdaje zde jak v absolutních, tak relativních číslech zpravidla 

rostou přímo úměrně s velikostními kategoriemi obcí a měst, rapidní růst nastává především 

u měst nad 20 tis. obyvatel, která většinou dotují systém MHD/MAD.  

Výdaje na ostatní záležitosti pozemních komunikací (dohromady cca 10 % výdajů na 

dopravu) se nemalou měrou podílejí na výdajích v oblasti dopravy u všech velikostních 

kategorií obcí a měst, kromě hl. m. Prahy, v jehož rozpočtu mají relativně malý význam, 

protože příslušnou infrastrukturu spravují a z velké části financují jednotlivé městské části. U 

nejméně lidnatých obcí jsou největší položkou opravy a údržba stávající infrastruktury, u 

                                                 
41 Kompenzace ztrát velmi nákladného provozu DPP. 
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všech ostatních velikostních kategorií s výjimkou Prahy jsou to investice do budování 

příslušné infrastruktury, v Praze je to nákup ostatních služeb.   

Obecným rizikem v oblasti silničního hospodářství je nesystematické a nehospodárné 

vynakládání prostředků na obnovu, údržbu a investice do silničních a ostatních komunikací. 

To může souviset jednak s nedostatečnou evidencí, resp. pasportizací silničních komunikací, 

absencí relevantní prioritizace údržby, obnovy a rozvoje silničních komunikací, nedostatky  

v projektové přípravě investičních akcí, neefektivním výběrovým řízením, nevýhodným 

nastavením smluvních vztahů investora se zhotovitelem stavby, nedostatečným technickým 

dozorem investora, či nedostatečným využíváním vnějších finančních zdrojů. Všechny tyto 

faktory mohou vést k nehospodárnému vynakládání prostředků municipalit, které se 

projevuje jednak plýtváním veřejnými prostředky, jednak omezeným přínosem realizovaných 

akcí a v neposlední řadě i přetrvávajícím nevyhovujícím stavem nemalé části (mnohdy 

přitom dopravně významných) silničních a ostatních komunikací.      

Doporučení pro města a obce v oblasti silničního hospodářství spočívají v systematizaci 

přístupu k silničnímu hospodářství, racionalizaci přípravy investičních akcí a služeb, kontrole 

hospodárnosti vynakládaných prostředků a kvality stavby/služeb a maximalizaci využívání 

externích finančních zdrojů. Systematický přístup k problematice silničního hospodářství má 

být založen mj. na důsledném vedení pasportizace komunikací, stanovení prioritizace 

místních komunikací z hlediska dopravního významu a potřeb v oblasti investic a údržby a 

systematickém přístupu k plánování zimní a letní údržby, včetně důsledné kontroly 

provedené údržby. To má ve výsledku vést k racionálnímu rozhodování o investicích a údržbě 

v oblasti silničního hospodářství. Příprava investičních akcí a služeb v oblasti silničního 

hospodářství má být založena na důsledné realizaci přípravné fáze stavby, optimalizaci 

harmonogramů investičních a udržovacích akcí, supervizi projektů investic vč. důsledného 

posouzení navrženého technologického postupu, preferencí kvality při výběru projektanta a 

posouzení variantních řešení. Kvalitní příprava může v důsledku eliminovat neočekávané 

potíže či prodražení v rámci realizační fáze a budoucí vícenáklady spojené např.  

s nevhodným použitím technologických postupů či harmonogramu prací. Kontrola 

hospodárnosti vynakládaných prostředků může spočívat v cenovém auditu investic/služeb, 

kvalitním a systematickém technickém dozoru, kontrole plnění nasmlouvaných aktivit a 

služeb, výběru nejnižší cenové nabídky při splnění kvalifikačních požadavků, variantním 

řešení nákladných objektů a důsledné kontrole plnění smluvních podmínek a eliminaci 

víceprací. Kontrola hospodárnosti může vést jak k minimalizaci ceny díla, tak k maximalizaci 

kvality provedeného díla a jeho životnosti. Maximalizaci využívání externích zdrojů umožňuje 

důsledný monitoring externích finančních zdrojů a provázání monitoringu s prioritizací 

záměrů, efektivní vytěžování dostupných zdrojů a etapizace projektů dle dostupných zdrojů. 

Pro plnění výše popsaných úkonů je nezbytná existence kvalitního procesního a 

projektového řízení na městských a případně i obecních úřadech. Zatímco větší města si 

mohou dovolit najmout týmy expertů či firmy, které sledují potřeby území, připravují 

projekty, provádí jejich dozor a zajišťují získání externích finančních zdrojů, menší města a 

obce mají vzhledem k fiskálním omezením se zajištěním těchto činností potíže. Možným 

řešením pro ně může být meziobecní spolupráce v zajištění těchto činností. Příkladem je 



 

77 
 

třeba zajištění projektového managementu a získávání vnějších finančních zdrojů 

prostřednictvím místních akčních skupin či dobrovolných svazků obcí.   

Obecným rizikem v oblasti financování dopravní obslužnosti je růst výdajů měst a obcí na 

dopravní obslužnost v důsledku snižující se hospodárnosti veřejné hromadné dopravy a také 

v důsledku růstu nákladů ODO na straně jedné (růst ceny objednávaných dopravních výkonů, 

růst osobních a provozních nákladů), a poklesu příjmů ODO na straně druhé (pokles 

poptávky – přepravených cestujících). To se může projevit v nutnosti vyšších výdajů obcí a 

měst jak ve formě příspěvků na ODO objednávané krajskými/regionálními koordinátory, tak 

ve formě příspěvků na pokrytí ztrát vlastních DP či plateb soukromým dopravcům.  

U obcí a nejmenších měst je rizikem potenciální omezení krajské ZDO, případně snižování 

hospodárnosti ODO objednávané či provozované samotnými obcemi a městy. Snížená 

hospodárnost hrozí také u malých a středně velkých měst provozujících neoptimalizované 

systémy MAD/MHD. V těchto případech může být rizikem omezení ODO v důsledku 

neracionálních úspor. U středně velkých a velkých měst jsou potenciálním rizikem také 

některé zastaralé drážní systémy, které jsou vůči dnešní poptávce naddimenzované. U 

těchto systémů hrozí buď útlum, nebo dlouhodobě zvýšené výdaje na hrazení ztrát 

souvisejících s jejich provozem či investiční obnovou. Specifickou hrozbou velkých měst jsou 

neuvážené investice do nákladné drážní infrastruktury, které mohou znamenat nejen 

mimořádné investiční náklady, ale dlouhodobě zvýšené provozní náklady nových linek a 

nenaplněná očekávání ohledně tržeb z přepravy mohou vést k většímu zatížení rozpočtů DP 

a v důsledku i měst. Rizikem je stárnoucí vozový park mnoha DP, což vede ke zvýšeným 

nákladům na údržbu vozidel, sníženému komfortu a spolehlivosti přepravy a v krajním 

případě k ohrožení provozuschopnosti. Přetrvávající hrozbou je nehospodárné nakládání  

s prostředky DP. Tyto faktory mohou vést města k neracionálním úsporám a následnému 

omezení rozsahu a kvality dopravní obslužnosti.   

Všeobecnou příležitostí z hlediska hospodárnosti provozů ODO je jejich optimalizace. Ta 

může vést jak ke zvýšení hospodárnosti krajských IDS, tak městských MAD a MHD při 

přiměřených důsledcích na uspokojení poptávky cestujících. Velký potenciál ke zvýšení 

hospodárnosti dopravní obslužnosti měst má integrace regionální, městské a příměstské 

dopravy, a to nikoliv pouze ve smyslu tarifní integrace, ale i optimalizace, která vede  

k odstranění duplicitních souběhů regionálních a městských linek a nahrazení vybraných 

spojů MAD/MHD regionálními spoji.  

Obce a nejmenší města, které jsou odkázány na obsluhu krajskou ZDO, resp. krajským IDS, 

mohou v případě potřeby efektivněji řešit potřebu dodatečné objednávky spojů (ostatní 

dopravní obslužnosti) v rámci meziobecní spolupráce. U menších měst provozujících či 

objednávajících MAD se nabízí zajištění potřeb prostřednictvím IDS, kde efektivní řešení 

spočívá v nahrazení části spojů MAD regionálními spoji. To samé mohou realizovat i středně 

velká města, kde mohou regionální spoje prokládat spoje optimalizovaných linek k zajištění 

špičkového intervalu, resp. větší přepravní kapacity ve špičce. Optimalizace MAD/MHD může 

spočívat jak ve změně linkového vedení, tak v zavedení systémových intervalů za účelem 

minimalizace nároků na počet vozidel MAD/MHD nezbytných pro zajištění provozu. Města 

provozující drážní systémy mohou být postavena před potřebu optimalizace či útlumu těchto 
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systémů z důvodu snížené přepravní poptávky a hospodárnosti oproti době vzniku těchto 

systémů i zastaralé infrastruktury a vozového parku. Naopak tam, kde se města v souladu  

s dlouhodobou koncepcí rozhodnou pro zachování a rozvoj drážních systémů mohou využít 

možnosti čerpání dotační podpory z ESIF jak na modernizaci a rozvoj drážní infrastruktury, 

tak na modernizaci vozového parku. Nezbytnou podmínkou však bude soulad s Plány 

udržitelné mobility měst, jejichž příprava a přijetí může vnést potřebný prvek koncepčního a 

dlouhodobého rozhodování o rozvoji dopravy ve městech. U největších měst může 

optimalizace MHD vést také k plnohodnotné integraci železniční osobní dopravy do dopravní 

obslužnosti měst, potenciál a hospodárnost drážních systémů může podpořit vhodné 

propojení drážních systémů s urbanistickým rozvojem měst. Potenciál ke zvýšení 

hospodárnosti má zavádění alternativních a inovativních technologií, např. zavádění 

midibusů pro zajištění obslužnosti na přepravně méně vytížených linkách, nebo zavádění 

inteligentních dopravních systémů, které mohou zvýšit provozní efektivitu MHD.      
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