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Vývoj od 3.10.2019 

 

1. Ekonomická analýza nákladovosti obou variant 

2. PTK 7.11.2019 – Zveřejnění celé ZD a technické specifikace pro 
obě varianty 

3. Úprava zadávací dokumentace - změny 

4. Přehodnocení subjektu zadavatele 

 

 



Ekonomická analýza nákladovosti 

Náklady JNN rok 2019 

 

 

• Provoz MHD 60,4 mil. Kč,  

• Provoz TT 11 19,7 mil Kč, 

• Dopravní obsluha Liberecký kraj 1 mil. Kč, 

• Provoz cyklobusů 0,2 mil Kč, 

• Celkem: 81,3 mil. Kč 

 



Ekonomická analýza nákladovosti 

 

Kalkulace vlastní dopravce 

Stěžejní položky: 

- Nákup vozidel (30 vozidel, 160 mil. Kč) 

- PHM (14,4 mil. Kč/rok) 

- Personální náklady (77 zaměstnanců, 44 mil. Kč/rok) 

- Náklady administrace nákupů  

- Výnosy 30 mil. Kč/rok (22,47 Kč/km) 

 

Celková kompenzace (náklad – výnos) 41,37 Kč/km 

• Posouzení Jablonecká dopravní 

• Kontraposouzení PRO CEDOP 



Ekonomická analýza nákladovosti 

 

Odhad externí dopravce (I) 

PTK = cca 50 Kč/km (bez výnosů a snížené 10 % sazby DPH) 

Průzkum = 56,79 Kč/km; 54,26 Kč/km; 49,41 Kč/km (bez výnosů a 
DPH - podklad důvodové zprávy) 

PHZ zadávací dokumentace = 52,45 Kč/km (bez výnosů a snížené 10 % 
sazby DPH; tj. 57,70 Kč/km vč. DPH) 

Výnosy dle kalkulace 22,47 Kč/km 

Celkový náklad (náklady - výnosy) cca 30 Kč/km bez snížené 10 % 
DPH sazby DPH, tj. cca. 33 Kč/km včetně DPH 



Ekonomická analýza nákladovosti 
 

Odhad externí dopravce (II) 

Interní kalkulace ceny za 1 km dopravního výkonu pro členskou obec DSOJ 

Cena bez DPH:       52,45 Kč/km 

Cena včetně DPH (10 %):     57,70 Kč/km 

Cena včetně DPH bez předpokládaných výnosů a příspěvků LK: 35,70 Kč/km*     

 

Cena pro JNN včetně DPH bez předpokládaných výnosů a s příspěvkem LK: 34,67 Kč/km* 

Cena pro ostatní obce DSOJ (mimo JNN) včetně DPH bez předpokládaných výnosů včetně 
příspěvků LK: 5,86 Kč/km* 

 

*Jedná se o částku předpokládanou, pokud nedojde od vychýlení vysoutěžené ceny a nezmění se 
mechanismus tržeb (státní kompenzace, tarif  IDS IDOL). V dané interní kalkulaci není započítán 
příspěvek LK na úhradu dopravního výkonu za hranicí města JNN, který pro rok 2019 a 2020 činí 11 
582 113 Kč/rok. Rozsah dopravního výkonu za hranicí města JNN je 402 059 km/rok = příspěvek LK 
na 1 km dopravního výkonu za hranicí města JNN 28,81 Kč. LK také přispívá částkou ve výši 1 369 
719 Kč/rok za zapojení všech spojů MHD do systému IDOL tj. 1 415 000 km/rok = příspěvek LK 
1,03 Kč/km. Celkový příspěvek LK pro obce DSOJ (mimo JNN) činí 29,84 Kč/km.  

 

 



Interní x externí dopravce 

• Interní dopravce 

• Výhoda: Dobrá kontrola 

• Nevýhoda: Menší efektivita – větší fixní náklady 

• Nevýhoda: Riziko včasného rozjetí (získání personálu,…) 

• Externí dopravce 
• Nevýhoda: Riziko ukončení smlouvy 

• Výhoda: Větší efektivita díky úsporám z rozsahu 

• Výhoda: Větší operativnost – může předisponovávat vozidla i řidiče z jiných 
provozů 

 

 

 



PTK 

 

- Zveřejnění + zaslání info  

- Připomínky zapracovány do dokumentace (technické i smluvní)  

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/17332515-e213-4ce7-a193-
8edef332a6c8/zakazka/P19V00000003 

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/6b1982d0-1cf0-4fbb-818f-
f1fbe2100448/zakazka/P19V00000002 
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Změny v zadávací dokumentaci 

 

- Přechodná doba pro zavedení provozně technických standardů (9-12m od 
podpisu) 

- Snížení nabídkové jistoty z 5 na 3 mil. a Bankovní záruky z 10 na 5 mil.  

- Změna valorizačního modelu v závislosti od vývoje mezd řidičů 

- Vyhrazená změna závazku (tzv. negativní opce) 
- smlouva počítá se situací předpokládané změny rozsahu plnění (snížení rozsahu 

zajišťování dopravní obslužnosti) v případě, když některá z členských obcí DSOJ 
přestane mít zájem na společném zajišťování dopravní obslužnosti (tj. vystoupí z DSOJ) 

- v příloze ke smlouvě bude zpracovaný transparentní a nediskriminační mechanizmus 
úpravy ceny dopravního výkonu v závislosti od velikosti změny rozsahu plnění, který 
bude zohledňovat změnu vstupů (nákladů) dopravce oproti výchozí kalkulaci základní 
ceny dopravního výkonu (za účelem neodrazení potenciálních dodavatelů od účasti v 
zadávacím řízení a současně nepřiměřeného navýšení nabídkové ceny dopravního 
výkonu)   



Subjekt zadavatele – externí dopravce 

DSOJ x JNN 

 

DSOJ rizika:  

• Stanovy DSOJ upravují výpověď členství liberálně 

• Nemožnost vázat výpověď na sankce, kompenzace (problém s platností) 

• Nemožnost omezit výpověď z pohledu času anebo důvodu bez změny stanov 
(není reálné přenášet změny na dopravce okamžitě a bez cenových následků) 

• Odrazující efekt na uchazeče (nežalovatelný smluvní partner, omezené ručení ) 

• Praxe přímé smlouvy mezi samosprávou a dodavatelem + smlouva o 
spolupráci (Liberecký kraj) 

• Nepředvídatelnost vývoje DSOJ v horizontu 10 let 

DSOJ výhody:  

• Limitovaná odpovědnost vůči dopravci  

 

 

 

 

 

 

 



Subjekt zadavatele – externí dopravce 

DSOJ x JNN 

 

JNN rizika:  

• Přímá odpovědnost mezi JNN a smluvním partnerem 

• Bude vyžadovat kapacitu na řízení agendy s dopravcem (výkazy, změny, 
odpovědnost) 

JNN výhody:  

• Operativnější řízení smlouvy  

• JNN nebude mít rozhodovací pravomoc dle výše příspěvku jako u DSOJ, 
ale 100%  

 

 

 

 

 

 

 



Subjekt zadavatele 

Smlouva o spolupráci 

 

• Závazek JNN zabezpečit dopravce v zadávacím řízení (+ liberační 
důvody) 

• Závazek JNN koordinovat dopravce jako objednatel 

• Závazek obcí spolupodílet se na financování  

• Koordinační a kontrolní ustanovení (právo obcí na kontrolu plnění) 

• Vypovězení smlouvy o spolupráci + kompenzace  

Liberecký kraj a obec (vzor smlouvy 10/2019) 

 



 

 

 

JABLONECKADOPRAVNI@MESTOJABLONEC.CZ 

CAK@AGMPARTNERS.CZ  

KATKOVCIN@AGMPARTNERS.CZ   
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