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Hodnotící zpráva  

k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí, krajů a 

hlavního města Prahy za léta 2012–2013. 

Hodnotící zpráva upozorňuje na některé nedostatky krajských úřadů, zejména uvádí: „Opakující se 

nedostatky v oblasti dopravy byly zaznamenány při kontrolách KÚ Plzeňského kraje – z tohoto 

důvody byly zařazeny opakované kontroly.“ Pochybení například v souvislosti s jízdními řády, 

neprovádění kontrol u osobní linkové dopravy či nedodržováním správních lhůt byly nalezeny na řadě 

krajských úřadů. V souvislosti s dopravou v obcích a městech problematiku nenalezneme. Analýza 

výkonu veřejné správy upozorňuje: „Rozsah přenesené působnosti malé obce administrativně zatěžuje 

a současně nemohou být všechny úkoly na této úrovni vždy řešeny v požadované kvalitě. 

Nejvhodnějším způsobem je výrazná redukce funkcí vykonávaných v přenesené působnosti na této 

úrovni.“ Konkrétně se ale jednotlivým oblastem nevěnuje.  

 

Požadavek zadavatele 

Doprava – Prostřednictvím Metodiky meziobecní spolupráce pro efektivnější výkon státní správy a 

samosprávy na platformě MAS, příruček dobré praxe, workshopů a rozvoji meziobecní spolupráce se 

zvýší úroveň znalostí starostů.  

 

Definice tématu 

Dopravou rozumíme takovou činnost, která na určitém území vede „k propojení všech funkčních 

složek území a odehrává se pomocí dopravní infrastruktury“. Osobní doprava slouží k přemisťování 

osob. Dopravní infrastruktura má být budována účelně, efektivně, moderně a v souladu s územním 

plánem. Má mít minimální negativní vliv na životní prostředí. Z hlediska definice tématu jsou klíčové 

tři pojmy, a to mobilita, dopravní obslužnost a dopravní dostupnost. Mobilitu chápeme jako možnost 

přepravy obyvatel, která je zajišťována prostřednictvím dopravní obslužností. Zákon č. 111/1994 Sb. 

vymezuje základní dopravní obslužnost území jako „dopravu do škol, do úřadů, k soudům, do 

zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a do zaměstnání, včetně dopravy zpět". 

Samotnou dopravní dostupnost obcí či regionů je vyjadřuje dopravní obslužností. Dostupnost pak 

definujeme jako množství úsilí, které musíme vynaložit k dosažení určitého cíle, ale také jako 

množství aktivit, které lze dosáhnout z určitého místa.  

  

Základní úpravu pro závazky veřejné služby představuje nařízení ES č. 1370/2007, o veřejných 

službách v přepravě cestujících po železnici a silnici. Toto nařízení vymezuje povinný obsah smlouvy 



o veřejných službách, jejich uzavírání a zveřejňování. V České republice je nejvýznamnějším 

předpisem v oblasti veřejné dopravy a přepravy cestujících zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných 

službách v přepravě cestujících. Podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě je základní dopravní 

obslužností zajištění přiměřené dopravy pro všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu, 

především do škol, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení a jiných včetně dopravy zpět. Ostatní 

dopravní obslužností je zajištění dopravních potřeb nad rámec základní dopravní obslužnosti. Zákon 

304/1997 Sb., o silniční dopravě v platném znění definuje v § 19a dopravní obslužnost takto: 

„Doprava a dopravní infrastruktura jsou obecně uznávanými faktory, které významně ovlivňují 

organizaci a strukturu geografického prostoru, socioekonomickou vyspělost regionů včetně kvality 

života jedince i celé společnosti.“ Zákon 128/2000 sb. zmiňuje téma dopravy jak v samostatné i 

přenesené působnosti, ale zmiňuje rovněž dopravu v souvislosti se svazky obcí, kdy tento usiluje 

rovněž o „zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní 

dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území“. (§ 50) 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích stanovuje, jaké je role obcí v přenesené působnosti 

v oblasti komunikací včetně správní agendy. Od vzniku krajů zodpovídají tyto vyšší územní celky 

v oblasti samosprávy za základní dopravní obslužnost, jejíž rozsah stanovuje krajské zastupitelstvo. 

Kraje ze svého rozpočtu hradí případné ztráty vzniklé zajištěním této obslužnosti. V přenesené 

působnosti kraje schvalují jízdní řády a například udělují licence osobním dopravcům.  

 

Popis aktuálního stavu 

 Při zajištění dopravní obslužnosti ale i dostupnosti záleží na poloze obce, respektive na napojení obce 

na infrastrukturu (železnice, autobusová doprava, silnice), ale také na vzdálenosti. S tím, jak se 

zvyšuje životní úroveň, vzrůstá počet automobilů v osobním vlastnictví a zároveň dochází k redukci 

nabídky spojů veřejné dopravy. Týká se to zejména autobusových spojů. Mobilita však patří 

k základním potřebám a je nutností, ať už z hlediska osobní potřeby, zaměstnání či dojíždění do škol. 

Z dostupných údajů vyplývá, že například v roce 2008 Středočeský kraj zrušil přibližně 200 

autobusových spojů, v roce 2011 zde vypadala situace takto: „Konkrétně na Benešovsku prosadil 

zrušení 48 těchto spojů. Původně dokonce chtěl v tomto regionu škrtnout z jízdních řádů až 198 spojů, 

z nich však 58 nakonec po vzájemné dohodě s obcemi a dopravci dál financuje. Zbylých téměř 100 

spojů zachránily samy obce sdružené ve Svazku obcí BENE-BUS (zahrnuje 111 obcí, tedy drtivou 

většinu všech obcí na Benešovsku) tím, že zvýšily svůj příspěvek na dopravní obslužnost ze 120 na 

150 Kč na obyvatele ročně.“
1
 Na Vysočině bylo v roce 2011 zrušeno 213 regionálních spojů. Dalším 

problémem je rušení regionální železniční dopravy a jejich nahrazování autobusy. Nejvíce 

regionálních tratí u nás bylo zrušeno v roce 2007, a to 86 km.  

                                                           
1
 Moderní obec, vydání z 3.8. 2011, dostupné na http://moderniobec.cz/dopravni-obsluznost-v-kraji-obce-vzdy-

tahaji-za-kratsi-konec/ 



Vedle nárůstu individuální automobilové dopravy je situace charakteristická „ve značné regionalizaci 

v důsledku převodu finančních a správních kompetencí na krajskou úroveň, včetně zrušení minimální 

částky pro účely veřejné dopravy a zrušení modálního splitu na železniční a autobusovou dopravu. 

Tato opatření zvyšují nezávislost nižších samosprávných územních ceků na státu, vytvářejí ale 

předpoklady k nerovnoměrnému rozvoji jednotlivých regionů.“
2
  

 

Důležitost tématu 

Problematiku dopravy jako prioritního tématu uvedlo pouze 9 ze 72 zapojených MAS, tj. 12,5 % 

procent. Je to nejméně ze všech pěti témat. Jednotlivé MAS se totiž liší svou infrastrukturou, ale také 

polohou (dojezd do většího města). Proto naléhavost tématu dopravy není všude takto vnímána. 

 

Příklady dosavadní spolupráce 

MAS uváděly zejména příklady konkrétní spolupráce obcí, například při nové výstavbě silnic či jejich 

opravě, stejně jako například autobusových zastávek (např. MAS Opavsko, MAS Podlipansko). 

Značná část MAS však konstatovala, že v oblasti dopravy k žádné spolupráci nedochází. Nejčastěji se 

jako téma spolupráce objevovalo téma cyklostezek. Z některých obecnějších příkladů spolupráce 

vybíráme: 

MAS Královská Stezka: „Za období 2007–2013 se přes MAS žádalo na koupi mikrobusu pro 

podporu komunit do obce Vepříkov, který nyní slouží ke svážení dětí do škol, seniorů k lékaři či ke 

svozu spolků za účelem jejich činnosti. Mikrobus si mohou zapůjčit i obce okolní.“  

MAS Rozkvět - Ve svazku obcí Blata byly v rámci projektu Leader pořízeny 3 mikrobusy, kde 

žadateli byly jednotlivé obce. V Dívčicích a v Pištíně byly mikrobusy pořízeny primárně na svoz dětí 

do škol. V  

Sedleci je mikrobus využíván po dohodě s obecním úřadem na svoz seniorů k lékaři a na různé 

kulturní akce. Ve všech 3 obcích jsou mikrobusy využívány místními spolky. 

MAS Brána Brněnska: „V oblasti dopravy obce spolupracují s MAS odevzdáním projektů na opravy 

místních komunikací, chodníků, projektů na opravy zastávek hromadné dopravy, pořízení prvků pro 

zvýšení bezpečnosti a různých akcí pro zvýšení dopraní bezpečnosti.“  

MAS Hornolidečska (ale i celá řada dalších): „V rámci spolupráce se řeší zejména trasování 

cyklostezky sledující bezpečnost cyklistů.“ MAS Orlicko: Zde „probíhá také spolupráce mezi obcemi 

a provozovateli veřejné dopravy, neboť spoje a jejich návaznost vždy nevyhovují potřebám občanů.“ 

                                                           
2
 Dopravní obslužnost a socioekonomická úroveň regionů, dostupné na 

http://nf.vse.cz/workshop_admin/files/1256209334-5-8-930dc.pdf.  

 

http://nf.vse.cz/workshop_admin/files/1256209334-5-8-930dc.pdf


MAS Střední Povltaví: Ve dvou obcích vznikla soukromá taxi-služba: „Služba je využívána jako 

klasické TAXI ale zároveň jako smluvní doprava osob, které nemají jinou možnost dopravy, (k lékaři 

nebo na nákupy) - tato služba je uskutečňována s nižším dopravním tarifem.“ 

MAS Sedlčansko: Sdružení obcí Sedlčanska - Zde se doprava soustřeďuje dle své spádovosti převážně 

do dvou větších měst Sedlčan a Krásné Hory nad Vltavou. Těchto 25 obcí je součástí Sdružení obcí 

Sedlčanska. Toto sdružení zajišťuje dle smlouvy veškeré služby týkající se dopravní obslužnosti 

(svolání schůzek a jednání pro zapracování změn na linkách jednotlivých spojů z dopravní firmou, 

podepsání smluv a následně pak přefakturuje služby jednotlivým obcím, které se odvíjí podle počtu 

osob v obcích) tento systém má význam zejména pro obce, které se nemusejí zabývat časově náročnou 

administrativou. 

MAS Šumperský venkov: Svazek obcí údolí Desné je vlastníkem Železnice Desná a investuje nemalé 

prostředky na budování nových železničních zastávek pro cestující, údržbu a opravu tratí. Svazek obcí 

Údolí Desné je rovněž zřizovatel ZŠ a MŠ Údolí Desné v rámci, které je zajištěn provoz školních 

autobusů. Tímto nemalou měrou přispívají ke snadnější dopravní obslužnosti. Autobus ráno sváží děti 

ke školám v Sobotíně, Petrově nad Desnou i Rapotíně, odpoledne je opět rozváží domů; mimo to 

čtyřikrát týdně přepravuje žáky druhého stupně do rapotínské tělocvičny a zpět k výuce tělocviku. 

 

Role MAS v oblasti dopravy 

V tomto směru si MAS nekladou žádné větší cíle, chtějí být obcím partnerem při zajišťování dotací, a 

to zejména na výstavbu cyklostezek. Tento druh dopravy pomáhá zejména turistickému ruchu, ale je i 

významným prostředkem nemotorové dopravy. MAS hodlají dále pomáhat při koordinaci návaznosti 

osobní dopravy mezi obcemi. 

 

Doporučení MAS v oblasti dopravy 

Doporučení samotných MAS jsou sporadické, pakliže se objeví, jsou málo konkrétní. Inspirací by 

mohlo být například zahraničí. MAS by takto mohly v určitých případech koordinovat svoz obyvatel 

k lékaři, nákupům či za jinými službami (kultura, vzdělávání, bankovnictví). V ranních hodinách by 

mohla být služba poskytována žákům (svoz do škol), v dopoledních seniorům.  

Koordinační role MAS by měla vycházet ze širšího pojetí dopravy, což neznamená jen zajištění 

dopravní obslužnosti, ale rovněž má vliv na místní ekonomiku, bezpečnost dopravy a životní prostředí 

(například snižování hluku, ochrana přírody, rekreačních ploch atd.)  

 

Další použité zdroje:  

Principy a pravidla územního plánování, ÚÚR 2006. 

(P. Šaradín, verze 7. 8. 2015) 


