DŮVODOVÁ ZPRÁVA
pro zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště konané dne 7. 12. 2020
Příspěvek k pokrytí protarifovací ztráty z uznávání vybraných jízdních dokladů tarifu
městské hromadné dopravy v příměstské dopravě v roce 2021.
Důvod předložení:
Příspěvek měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice na dopravní obslužnost
Zlínského kraje z důvodu pokrytí protarifovací ztráty z uznávání měsíčních a čtvrtletních
občanských jízdenek tarifu městské hromadné dopravy souměstí Uherského Hradiště,
Starého Města a Kunovic na vybraných linkách příměstské autobusové dopravy.
Základní fakta:
Od 1. 1. 2021 mění Zlínský kraj systém zajištění veřejné dopravy na území kraje a jeho
financování. Z krajského systému veřejné dopravy kraj vyloučil městskou hromadnou
dopravu v jednotlivých městech. Dále Zlínský kraj schválil nový tarifní systém pro veřejnou
dopravu, který je odlišný od nastaveného tarifního systému veřejné dopravy v Uherském
Hradišti. Tato opatření vedou k narušení v minulosti funkční integrace městské a příměstské
dopravy v Uherském Hradišti, kdy občan nemusel rozlišovat, jakým autobusem se po městě
pohybuje. Při nástupu do autobusu v rámci autobusových zastávek města uhradil cestující
jednotné jízdné nebo se prokázal příslušnou časovou nebo slevovou jízdenkou. Je cílem
města, aby tento jednotný tarifní systém v městské i příměstské dopravě fungoval i nadále.
Po opakovaných jednáních a různých příslibech ze strany Zlínského kraje byl městům
Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice předložen v pátek 4. 12. 2021 návrh smlouvy
na pokrytí odborného odhadu ztráty způsobené v systému příměstské dopravy v důsledku
akceptování měsíčních občanských a čtvrtletních občanských jízdenek tarifu MHD Uherské
Hradiště v linkách autobusové příměstské dopravy provozovaných společností ČSAD BUS,
a.s. na území souměstí Uherské Hradiště – Staré Město – Kunovice ve výši 1 501 500 Kč.
Tato ztráta se vztahuje na rok 2021.
Dle dosavadní procentuální dělby příspěvků na veřejnou dopravu je výše příspěvku pro
jednotlivá města následující:
Město Uherské Hradiště
Město Staré Město
Město Kunovice

73,1 %
15,7 %
11,2 %

1 097 596,50 Kč
235 735,50 Kč
168 168,00 Kč

V návrhu smlouvy je stanovena úhrada smluvené částky ve 2 splátkách (ve výši 50%),
a to v termínech do 1. 7. 2021 a 31. 12. 2021. Výše jedné splátky pro město Uherské
Hradiště činí 548 798,25 Kč.
Kraj je povinen předložit první finanční vypořádání poskytnutého příspěvku poskytovatelům
do 31. 8. 2021 a druhé do 28. 02. 2022. Finanční vypořádání bude založeno na vyčíslení
míry skutečného využití uznávání vybraných jízdních dokladů tarifu městské hromadné
dopravy souměstí Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic na linkách příměstské
autobusové dopravy. Pro účel finančního vypořádání podle této smlouvy se má dle dohody
smluvních stran za to, že všichni cestující, kteří využijí uznávání vybraných jízdních dokladů
tarifu městské hromadné dopravy, by bez této možnosti uhradili dopravci jízdné dle tarifu
integrované dopravy Zlínského kraje.

Závěr – doporučení zpracovatele:
Zpracovatel doporučuje Zastupitelstvu města Uherské Hradiště schválit uzavření smlouvy
na zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v
přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
od poskytovatele v rozsahu dle platných jízdních řádů. Kraj použije poskytnuté finanční
prostředky na vyrovnání protarifovací ztráty z uznávání měsíčních a čtvrtletních občanských
jízdenek tarifu MHD souměstí Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic na vybraných
linkách příměstské autobusové dopravy v závazku veřejné služby Zlínského kraje dopravce
ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. mezi městem Uherské Hradiště, IČ 00291471,
DIČ CZ00291471, se sídlem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01, městem
Staré Město, IČ 00567884, DIČ CZ00567884, se sídlem náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré
Město, městem Kunovice, IČ 00567892, DIČ CZ00567892, se sídlem nám. Svobody 361,
686 04 Kunovice a Zlínským krajem, IČ 70891320, DIČ CZ70891320, se sídlem třída
Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, a to dle přílohy.
Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku kraji za účelem uvedeným
v předchozím odstavci v celkové částce 1 501 500 Kč. Podíl města Uherské Hradiště činí
1 097 596,50 Kč.

Zpracoval:
Bc. Dušan Pavlíček
Odbor správy majetku města
odd. správy komunikací, zeleně a ostatního majetku

Příloha:
- návrh smlouvy (součástí není příloha „Formulář finančního vypořádání finančního
příspěvku“ – nebyla Zlínským krajem předložena)

