
Smlouva o veřejných službách v přepravě 
cestujících - výzva pro hospodárné a kvalitní služby

Chytrá a zdravá městská veřejná doprava

5. - 6. 4. 2011, Plzeň Mgr. Petr Dovolil



Právní kontext řešení – smlouva o veřejných 

službách v přepravě cestujících (1/2) 

Smlouva, případně 

také nabídkové 

řízení 

• zákon č. 194/2010 Sb.

• prováděcí právní 

předpisy

• zákon č. 215/2004 Sb.

• rozhodování ÚOHS

• Smlouva o fungování  

Evropské unie 

• Nařízení ES 1370/2007

• Rozhodnutí EK a ESD

Evropská unie: 

Veřejná podpora a veřejné zakázky

Česká republika 
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Právní kontext řešení – smlouva o veřejných 

službách v přepravě cestujících (2/2) 

SOUTĚŽIT !!!

• zákon č. 194/2010 Sb.

• prováděcí právní 

předpisy

• zákon č. 215/2004 Sb.

• rozhodování ÚOHS

• Smlouva o fungování  

Evropské unie 

• Nařízení ES 1370/2007

• Rozhodnutí EK a ESD

Evropská unie: 

Veřejná podpora a veřejné zakázky

Česká republika 

a/nebo

CENA A SMLUVNÍ 

PODMÍNKY -

ZÁKLADNÍ 

ZÁVAZNÁ 

PRAVIDLA !!!
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Důsledky právního kontextu řešení – smlouva                    

o veřejných službách v přepravě cestujících (1/2) 

CENA A SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZÁKLADNÍ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA !!!

SMLOUVA S DOPRAVCEM

Právní soulad !!!

SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

Jasnost a soulad 

s pravidly, délka 

smlouvy, změny 

smlouvy, 

přechod 

zaměstnanců

CENA  

Přiměřenost 

zisku
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Důsledky právního kontextu řešení – smlouva                    

o veřejných službách v přepravě cestujících (2/2) 

SOUTĚŽIT !!!

NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ 

Právní soulad !!!

ZÁKONNÝ POSTUP 

V ŘÍZENÍ

Soulad s právními 

pravidly

OSTATNÍ ZADÁVACÍ 

PODMÍNKY

Soulad s právními 

pravidly 

HODNOTÍCÍ 

KRITÉRIA

Soulad s právními 

pravidly 

KVALIFIKAČNÍ 

PŘEDPOKLADY 

Soulad s právními 

pravidly
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Ekonomický a politický kontext řešení – smlouva o 

veřejných službách v přepravě cestujících (1/2) 

Smlouva, případně 

také nabídkové 

řízení 

• Dopravci (soutěž)

• Uživatelé služeb 

(spotřebit. chování)

• Objednatelé služeb 

(dobrá cenotvorba)

• Objednatelé služeb        

(stát, kraje, města,              

obce)

• Částečně uživatelé 

služeb

Rozsah, kvalita, 

podmínky, organizace

Region. a soc. soudržnost, 

solidarita, hospod.rozvoj, životní 

prostředí, hospodárnost atd.Cena                       

(hodnota za peníze)
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Ekonomický a politický kontext řešení – smlouva o 

veřejných službách v přepravě cestujících (2/2) 

• Dopravci 

(soutěž/dobrá 

cenotvorba)

• Uživatelé služeb

• Objednatelé služeb

• Objednatelé služeb        

(stát, kraje, města,                  

společnosti)

• Částečně uživatelé 

služeb

Region. a soc. soudržnost, 

solidarita, hospod.rozvoj, životní 

prostředí, hospodárnost atd.

DOSTUPNOST 

VEŘ. DOPRAV. 

SLUŽEB !!!

a

DOSTUPNOST 

DALŠÍCH VEŘEJNÝCH 

SLUŽEB !!!

Rozsah, kvalita, 

podmínky, organizace
Cena                       

(hodnota za peníze)
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Důsledky ekonomického a politického kontextu řešení –

smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (1/2) 

SMLOUVA S DOPRAVCEM

Ekonomický a politický soulad !!!

DOSTUPNOST VEŘEJNÝCH DOPRAVNÍCH SLUŽEB A DALŠÍCH 

VEŘEJNÝCH SLUŽEB 

(ZDRAVOTNICKÉ, SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVACÍ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ, POŠTOVNÍ, 

„ÚŘEDNÍ“ AJ. SLUŽBY)

SMLUVNÍ 

PODMÍNKY  

Jasnost a soulad 

s pravidly, délka 

smlouvy

CENA  

Přiměřenost 

zisku

RIZIKA  

Optimální 

rozložení rizik 

mezi 

objednatelem a 

dopravcem

VÝKON  

Odpovídající 

kvalita, motivace 

k výkonu a délka 

smlouvy 

VĚCNÉ ŘEŠENÍ 

Optimální 

rozsah, kvalita a 

organizace 

odpovídající 

zdrojům
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Důsledky ekonomického a politického kontextu řešení –

smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (1/2) 

DOSTUPNOST VEŘEJNÝCH DOPRAVNÍCH SLUŽEB A DALŠÍCH 

VEŘEJNÝCH SLUŽEB 

(ZDRAVOTNICKÉ, SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVACÍ, KULTURNÍ, SPORTOVNÍ, POŠTOVNÍ, 

„ÚŘEDNÍ“ AJ. SLUŽBY)

NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ 

Ekonomický soulad!!!

ZÁKONNÝ POSTUP 

V ŘÍZENÍ

Soulad s právními 

pravidly 

OSTATNÍ ZADÁVACÍ 

PODMÍNKY

Soulad s ekonom. 

pravidly

HODNOTÍCÍ 

KRITÉRIA

Soulad s ekonom. 

pravidly 

KVALIFIKAČNÍ 

PŘEDPOKLADY 

Soulad s ekonom. 

pravidly
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Optimální postup – smlouva a nabídkové řízení

PŘÍPRAVNÁ FÁZE REALIZAČNÍ FÁZE

etapa 1

Plány 

dopravní 

obsluž. 

území

Studie 

proveditel-

nosti 

konkrétní 

zakázky

Předběžné 

oznámení

Kvalifikační 

předpoklady, 

dokumentac

e 

nabídkového 

řízení, vč. 

smlouvy

Nabídkové 

řízení

Realizace 

smlouvy / 

monitoring 

smlouvy

etapa 2 etapa 3 etapa 4 etapa 5 etapa 6
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Optimální postup – smlouva (přímé zadání)

PŘÍPRAVNÁ FÁZE REALIZAČNÍ FÁZE

etapa 1

Plány 

dopravní 

obsluž. 

území

Studie 

proveditel-

nosti 

konkrétní 

zakázky

Smlouva

Realizace 

smlouvy / 

monitoring 

smlouvy

etapa 2 etapa 4 etapa 5
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Předběžné 

oznámení

etapa 3



Závěr: základní otázky kvality smlouvy         

o veřejných službách v přepravě cestujících

1. Je smluvní vztah založen na dobře zpracovaném plánu dopravní 

obslužnosti území?

2. Zaručuje smlouva služby dopravce v odpovídající kvalitě?

3. Motivuje smlouva dopravce k hospodárnosti?

4. Jsou správně rozložena rizika mezi objednatele a dopravce?

5. Je zisk dopravce přiměřený?

6. Jak účinně kontrolovat skutečný výkon dopravce?

7. Jak zorganizovat kvalitní nabídkové řízení na nového dopravce?

8. Jak využívat informace od dopravce k další optimalizaci veřejných 

dopravních služeb?
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„Když nevíte, kam jdete, pravděpodobně                        

dojdete někam jinam.“

bývalý chytač baseballového týmu                                       

New York Yankees Yogi Berra
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Děkuji Vám za pozornost

Mgr. Petr Dovolil

E: petr.dovolil@mottmac.com

T: +420 602 382 380

F: +420 221 412 810

www.mottmac.com
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www.mottmac.com
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