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NÁZEV:  Spolufinancování prokazatelné ztráty MHD na rok 2023 
Změny tarifů MHD 

                
PŘEDKLÁDÁ:  Rada města 
ZPRACOVAL:  Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M., starosta města  

 
NÁVRH NA USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí po projednání  
Usnesením č. 
I. Bere na vědomí  
a) dokument Analýza možností ekonomických a provozních ukazatelů provozování MHD 

Táborské aglomerace (textová část) dle přílohy. 
b) ZM na vědomí dokument Analýza možností ekonomických a provozních ukazatelů 

provozování MHD Táborské aglomerace (textová část) dle přílohy. 
II. Souhlasí  
s úpravou tarifů MHD dle čl. 5.4 Analýzy možností ekonomických a provozních ukazatelů 
provozování MHD Táborské aglomerace (textová část) dle přílohy. 
III. Schvaluje 
a) uzavření smlouvy o dotaci se Sdružením měst a obcí okresu Tábor, sídlem Žižkovo náměstí 

3, 390 15 Tábor, IČ: 65943058, ve výši 18.804.047,00 Kč účelově určené na 
spolufinancování prokazatelné ztráty MHD provozované společností COMETT PLUS, spol. 
s r.o. v aglomeraci Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí pro rok 2023, dle předloženého 
návrhu; 

b) členský příspěvek města Sezimovo Ústí ve Sdružení měst a obcí okresu Tábor, sídlem 
Žižkovo náměstí 3, 390 15 Tábor, IČ: 65943058, pro rok 2023 ve výši 105.270,00 Kč (15 
Kč/obyv.) a 4.000 Kč (500 Kč/1.000 obyv.);  

IV. Ukládá 
starostovi města projednat v orgánech Sdružení měst a obcí okresu Tábor: 
a) zvýšení členského příspěvku města a obcí ve Sdružení měst a obcí okresu Tábor na 30 

Kč/obyv. a 500 Kč/500 obyv.; 
b) úpravu slevového systému pro cestující nad 65 let v MHD dle důvodové zprávy.  
  
DŮVODOVÁ ZPRÁVA: 
Rada města předkládá RM informaci o usnesení výboru SMOOT ve věci úpravy tarifního 
systému MHD, kalkulaci a výpočtu prokazatelné ztráty z provozu MHD na rok 2023 a 
souvisejících plateb města Sezimovo Ústí v r. 2023 tak, jak bylo předloženo na jednání výboru 
a bude předloženo ke schválení valné hromadě SMOOT.  
 
Zároveň rada města předkládá návrhy na zvýšení příjmů do systému MHD, a to zvýšením 
členských příspěvků obcí a úpravou zapojení cestujících ve věku 65 až 75 let do systému 
financování MHD. 
 



 Návrh na úpravu tarifního systému 
Společensko-ekonomická situace přináší ekonomické problémy se zabezpečením trvale 
udržitelné veřejné dopravy v celé České republice. Základní zdroje jsou významně narušené 
nárůstem cen základních komodit, jako jsou PHM, spotřebního a provozního materiálu, 
služeb a mezd zaměstnanců. Pro trvale udržitelnou veřejnou autobusovou hromadnou 
dopravu Táborské aglomerace je důležité zmapování možnosti optimálních regulačních 
opatření, a to jak v nákladových cenách, tj. cenách za službu dodavatele, tak v cenách 
dostupného jízdného při využívání MHD obyvateli celé aglomerace. Nastavení optimálních 
podmínek pro zabezpečení trvale udržitelné veřejné dopravy tedy bude jistě předpokládat 
jak opatření v nákladových položkách, tak ve výnosových položkách – tržbě od cestujících. 
 
Město Tábor zadalo Analýzu možností ekonomických a provozních ukazatelů provozování 
MHD táborské aglomerace společnosti B&C Dopravní systémy s. r. o. Na základě výsledků 
analýzy předkládáme zastupitelstvu města k posouzení níže popsaná opatření. 
 
Analýza výnosových položek – tržeb vychází ze stávajícího tarifu, který je členěn do 
jednotlivého jízdného a do časového jízdného. Je skutečností, že právě úpravy tarifů můžou 
významně narušit zájem obyvatel o využívání veřejné dopravy. Je skutečností, že poskytování 
služeb veřejné dopravy je i sociální službou, která je dostupná jak dětem, studentům, 
školákům tak i seniorům. Tato skutečnost pak významně determinuje samotná regulační 
opatření v sociálně společenském smyslu, chování obyvatel ve vztahu k ekologii a využívání 
komunikací města individuální osobní dopravou. 
 
Provozování veřejné hromadné autobusové dopravy v táborské aglomeraci je rámcováno 
uzavřenou smlouvou, kde základní vstupní hodnoty jsou definovány realizovaným 
výběrovým řízením – uzavřenou smlouvou o provozování veřejné autobusové hromadné 
dopravy. Jsou zde definovány parametry vstupních cen vybraných komodit, mezd a ostatních 
položek, které v součtu představují cenu dopravního výkonu. Dále jsou definovány základní 
mechanismy regulace nákladové ceny, a to formou vyhrazených změn a je stanoven 
dopravní výkon. Uvedené skutečnosti významně ovlivňují možnosti regulačních opatření cen 
dodavatele a objednavatele. 
 
Analýza vychází ze zjištěných skutečností, které bylo možné získat vlastním zjištěním 
základních parametrů jízdních řádů a informací u dopravce. 
 
Základem analýzy jsou ukazatele: 
- dopravní výkon v km dle platných jízdních řádů za období 2019, 2020, 2021 
- základní ekonomické ukazatele – cena dopravního výkonu na základě skutečného plnění 
- analýza tržeb za období roku 2019 (jako hodnota skutečného využívání MHD obyvateli 
Táborské aglomerace) a 2020, 2021 jako hodnota při omezení provozu z důvodu opatření v 
souvislosti s nemocí Covid 19. 
 
V provozu je celkem 15 linek MHD, které jsou obsluhovány ve špičce 31 autobusy. Síť je 
tvořena pěti hlavními směry linek. První směr je obsluhován linkami 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 
a 50, druhý linkami 20 a 21, třetí linkami 30 a 31, čtvrtý linkou 40 a pátý linkami 60 a 61. 
Dopravní výkon je dále rozložen do týdenních hodnot podle pracovních dní, sobot, nedělí a 
svátků. Pracovní dny tvoří základní páteř dopravy, představují 1 415 481 km/rok. Soboty, 



neděle a svátky pak zbývajících 312 407 km/rok. V denním výjezdu je v pracovní den 644 
spojů. Provoz je zabezpečován po celou dobu 24 hodin. 
 
Podrobná analýza, která je přílohou tohoto materiálu obsahuje mimo jiné návrhy změn. 
Stávající tarif byl navržen a používá se od 2012 a to jak do struktury, tak cen. Pro úpravy je 
možné zvolit dva přístupy. Přístup zachování struktury a pouhé navýšení jednotlivých cen 
nebo zjednodušení struktury a úpravu ceny jednotlivých kategorií dle zjednodušené 
struktury. 
Chronologie úpravy cen jízdného ve sledovaném období: 
Od 1.1.2012. Od té doby platí základní jednotlivé jízdné. 
Od 1.9.2015 byly zavedeny SMS a SEJF jízdenky. 
Od 1.1.2016 zrušen noční tarif. 
Od 1.9.2016 zavedeno jednotné předplatní jízdné 20,- Kč pro děti (žáky) 6-12 let. 
Od 1.1.2017 sníženo předplatní časové jízdné. Zrušen firemní tarif – nebyl vůbec využíván. 
Od 1.1.2020 zavedena možnost platby jednotlivé jízdenky v autobusu platební bankovní 
kartou. 
 
Výbor Sdružení měst a obcí okresu Tábor projednal předložené podklady dne 01.11.2022 a 
doporučuje realizovat Úpravu II. - změnu struktury a aplikace běžných cen jízdenek, čl. 5.4, 
str. 50 a 51 Analýzy, jež je přílohou tohoto materiálu. Je patrné, že MHD Tábor používá 
ceny, které již dnes neodráží ani 50 % nákladů spojených s realizací služby. Ceník byl sestaven 
v roce 2012, resp. 2017, a dodnes používá tyto ceny. Analýza rovněž ukazuje, jak se v 
jednotlivých městech měnila cena jízdenek a na srovnatelných velikostech měst a používání 
autobusové MHD uvedla jednotlivé hodnoty cen jízdenek. Při realizaci popsaných opatření 
na základě provedené analýzy lze očekávat nárůst tržeb na 128,8%, ve vztahu k modelovým 
číslům roku 2021 z tržeb 29.627.419 Kč (2021) na 38.159.506 Kč (2023). Z výše popsaných 
důvodů předkládáme zastupitelstvu města tento materiál s doporučením pověřit zástupce 
města Tábor ve Sdružení měst a obcí okresu Tábor projednat a hlasovat v orgánech Sdružení 
měst a obcí okresu Tábor pro realizaci Úpravy II. – změna struktury a aplikace běžných cen 
jízdenek, čl. 5.4, str. 50 a 51 Analýzy, jež je přílohou tohoto materiálu. 
 

 Dofinancování prokazatelné ztráty MHD 
Výpočet spolufinancování prokazatelné ztráty ze závazků veřejné služby v MHD pro rok 2023 
byl sestaven na základě smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s dopravcem, firmou 
COMETT PLUS, spol. s r.o. Odborný odhad je zkalkulován již souhrnně pro všechny linky 
MHD, na jejichž financování se podílejí všechny obsluhované obce, konkrétně Tábor, 
Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Slapy, Košín, Radimovice u Tábora, Radimovice u Želče, 
Dražičky, Nasavrky a Svrabov (dosud byla zvlášť kalkulována vnitroměstská linka střed - linky 
č. 60 a 61, kterou financují pouze města Tábor a Planá nad Lužnicí). Částkou 5,8 mil. Kč by se 
na financování v roce 2023 měl podílet také Jihočeský kraj, který část spojů na linkách MHD 
vyjíždějících mimo město Tábor zahrnul do základní dopravní obslužnosti kraje.  
 
Smluvní vztah mezi SMOOT a COMETT a pravidla vzájemného vyúčtování zejm. pravidla pro 
vyrovnání ceny dopravního výkonu jsou od r. 2019 dány nově uzavřenou koncesní smlouvou. 
V odhadech pro rok 2023 je zapracováno zachování stávajícího rozsahu MHD v souladu 
s koncesní smlouvou.  
   



Město Sezimovo Ústí je od roku 1996 členem Sdružení měst a obcí okresu Tábor (SMOOT). SMOOT 
podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, které má s dopravcem firmou COMETT PLUS, spol. s 
r.o. uzavřenu smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění městské autobusové dopravy. Na jejím 
základě SMOOT hradí dopravci smluvenou částku. V návaznosti na tuto smlouvu jsou uzavírány 
samostatné dotační smlouvy s těmi členy SMOOT, na jejichž území je MHD provozována – Tábor, 
Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Radimovice u Tábora, Slapy a Košín. Zbývající obce – Dražičky, 
Radimovice u Želče, Nasavrky a Svrabov, kam MHD rovněž zajíždí, ale nejsou členy SMOOT, uzavírají 
smlouvu přímo s dopravcem. Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 85 odst. j) je v tomto případě 
rozhodování vyhrazeno zastupitelstvu.  

 
Dotace mezi městy Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí je rozdělována v poměru podle 
počtu obyvatel dle údajů ČSÚ. Dle předchozích jednání a shodně jako v r. 2020 nesou 
náklady spojené s provozem vnitroměstských linek č. 60 a 61 města Tábor a Planá nad 
Lužnicí, dopad snížení tržeb o 1,3 mil. Kč za jízdné pro děti do 12 let hradí město Tábor. Na 
financování ztráty se příspěvkem ve výši 15 Kč/obyvatele podílejí i všechny obce SMOOT. 
Nadto obce hradí příspěvek ve výši 500 Kč/1.000 obyv. dle stanov. 
 
Orientační výpočet spolufinancování prokazatelné ztráty byl proveden na základě odhadu 
nákladů k 14.10.2022. Při navrhované úpravě tarifů se vypočtená dotace města Sezimovo 
Ústí na dofinancování prokazatelné ztráty navýší z 11.456.673 Kč v r. 2022 na 18.804.047 Kč, 
tj. o 64,13 %. 
 

 Navýšení členského příspěvku obcí 
Jak bylo uvedeno, členské obce SMOOT hradí členský příspěvek ve výši 15 Kč/obyvatele a 
500 Kč/1.000 obyvatele. I jejich obyvatelé používají při svých cestách MHD. V případě cest 
dětí do škol či seniorů k lékaři jde však většina nákladů na vrub městům aglomerace. Výše 
uvedených členských příspěvků se dlouhodobě neměnila. S ohledem na razantní nárůsty 
nákladů se jeví jako nezbytné členské příspěvky navýšit. Návrh starosty města, který bude 
následně předložen na výboru SMOOT, předpokládá nárůst o 100 %. I tak to je v absolutních 
číslech pro rozpočty dotčených obcí zanedbatelná částka. Pro příklad: Město Mladá Vožice, 
2.694 obyvatel, stávající příspěvek 40.410 Kč + 1.500 Kč, navrhovaný příspěvek 80.820 Kč + 
3.000 Kč. 

 

 Úprava slevového systému pro cestující 65+ 
V případě úpravy zapojení osob nad 65 let do financování systému MHD schválilo ZM 
Sezimovo Ústí usnesením č. 62/2012/15 dne 23.10.2012 návrh, že pro cestující od 65 let do 
70 let by platilo seniorské jízdné ve výši nejnižšího občanského jízdného a pro cestující od 70 
do 75 let by platilo snížené seniorské jízdné ve výši 50 % nejnižšího občanského jízdného. 
V současné době cestující od 65 let do 70 let hradí snížené seniorské jízdné ve výši 50 % 
občanského jízdného, senioři 70+ mají jízdné zdarma. V případě úpravy tarifů a aplikace 
uvedeného usnesení by cestující od 65 let do 70 let hradili jízdné 16 Kč a cestující od 70 let 
do 75 let jízdné ve výši 8 Kč. 
 
PŘÍLOHY: 

- Příloha č. 1 – Analýza možností ekonomických a provozních ukazatelů provozování 
MHD Táborské aglomerace (textová část) - POUZE NA ÚLOŽIŠTI 

- Příloha č. 2 – Výpočet spolufinancování prokazatelné ztráty z provozu MHD na r. 2023 
- Příloha č. 3 – Návrh smlouvy 


