Vlastní dopravce Libereckého kraje je nejdražší ze všech
Tisková zpráva IPUR z 22. července 2020
Liberecký kraj má již druhým rokem vlastního autobusového dopravce. Původní vize,
že kraj bude mít úplnou kontrolu nad cenou dopravního výkonu a že vnitřní dopravce
bude jezdit levněji než soukromý dopravce vzešlý z výběrového řízení, se naplnila jen
z části. Podle analýzy Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR) jezdí krajský dopravce, tedy
ČSAD Liberec, v porovnání s ostatními dopravci aktuálně za nejvyšší ceny. Rozdíl činí
v přepočtu na počet ujetých kilometrů více než 20 milionů korun ročně.
IPUR zpracoval vlastní analýzu nákladů vnitřního dopravce v rámci grantu získaného z tzv.
Norských fondů, který se týká efektivity vynakládání veřejných prostředků v Libereckém
a Ústeckém kraji. Podle údajů prezentovaných Libereckým krajem se zdá, že krajský dopravce
jezdí za srovnatelné ceny jako dopravci soukromí. Není to však pravda.
Vedení Libereckého kraje totiž neprezentuje kompletní data a nepřiznává všechny související
náklady, když do konečné a skutečné ceny za kilometr u vlastního dopravce nezahrnuje další
náklady na jeho zřízení a provoz. Dosavadní náklady nezapočítané do ceny dopravního
výkonu činí již 116 milionů korun. Zahrnují zejména vklady do ČSAD Liberec a do společnosti
Autobusy LK, která je majoritním akcionářem ČSAD Liberec.
Součástí těchto „vícenákladů“ je i příplatek 3 mil. Kč na provoz společnosti Autobusy LK, který
byl schválen na mimořádném zasedání Libereckého kraje dne 28. 1. 2020. Lze předpokládat,
že tento model „příplatkového“ financování společnosti bude aplikován i v dalších letech.
Pokud tedy bude kraj na provoz společnosti vynakládat tři miliony ročně rovněž v následujících
devíti letech, po které bude platit stávající smlouva, narostou celkové náklady kraje na vnitřního
dopravce na 143 milionů korun.
Dle údajů kraje by měl vnitřní dopravce ČSAD Liberec v letošním roce jezdit o 0,47 Kč za km
dráž než soukromý BusLine. Při předpokládaném ročním výkonu 3 809 815 km v oblasti Sever
činí tento rozdíl 1,79 mil. Kč ročně. Do ceny dopravního výkonu ČSAD Liberec prezentované
Libereckým krajem však nejsou započítány výše uvedené náklady na zřízení a provoz
vnitřního dopravce ve výši 143 mil. Kč. Pokud tyto náklady rozložíme do 10 let, tak
při předpokládaném ročním objemu 3 809 815 km činí nárůst ceny dopravního výkonu 3,75
Kč za každý kilometr. Celkově tedy vychází, že vnitřní dopravce ČSAD Liberec bude jezdit
reálně o 4,22 Kč na km, a tedy o 16 077 419 Kč ročně dráž než srovnatelný BusLine.
Předpokládané hodnoty ceny dopravního výkonu v Kč/km pro rok 2020:
BusLine
ČSAD Liberec
Rozdíl

Údaj kraje
39,92
40,39
0,47

Výpočet IPUR
44,14
4,22

ČSAD Liberec stojí kraj ve skutečnosti ale ještě o další 1,57 Kč na km více. Jedná se o tzv.
kompenzaci k tržbám. Celkový rozdíl oproti BusLine pak činí ročně více než 20 mil. Kč.
Jiří Římánek, ředitel IPUR, tento výsledek vyhodnocuje stručně: „V současné době je vnitřní
dopravce Libereckého kraje, ČSAD Liberec, nejdražším dopravcem ze tří majoritních
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poskytovatelů autobusové dopravy v kraji. Cíl kraje, tedy mít levného vlastního dopravce, se
zatím nenaplnil. Naše doporučení je jasné: Kraj by měl nyní v první řadě zefektivnit provoz
vlastního podniku, tedy snížit provozní náklady, a měl by v té souvislosti dobře zvážit
i plánovaný nákup ČSAD Česká Lípa.“

Detailněji viz příloha:
Porovnání cen jednotlivých poskytovatelů autobusové dopravy pro Liberecký kraj

Kontakt:
Mgr. Jiří Římánek, ředitel IPUR, e-mail: rimanek@ipur.cz, tel. 777 124 879

Analýza byla vytvořena v rámci projektu „Společně a efektivně proti korupci 2020 ‐ 2021“.
Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské
společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu
občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České
republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti.
V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021.
Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování
ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce
s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a
dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska.“
The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The
programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds
capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy,
equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to
minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support
CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee
of Good Will ‐ the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from
EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute
towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in
Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation
between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It
supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech
Republic.”
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Projekt je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního
jednání“.
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