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Anotace 

Tato diplomová práce zkoumá faktory, které ovlivňují trţby Dopravního podniku města 

Pardubic, a. s. Teoretická část poskytuje informace o dopravním podniku, pro který je práce 

zpracována, dále jsou zde uvedeny všeobecné pojmy související s ekonomickou stránkou 

činnosti dopravního podniku. Praktickým přínosem diplomové práce je vytvoření lineárního 

regresního modelu faktorů ovlivňující trţby z MHD a návrhy opatření na zvýšení trţeb DPmP. 
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The factors influencing turnover of Dopravní podnik města Pardubic, a. s. 

Abstract 

This thesis examines factors which influence revenue of Dopravní podnik města 

Pardubic, a.s. Theoretical part provides us with informations about transport undertaking, for 

which it is elaborated, further there are mentioned general terms related to economical point of 

activities of transport undertaking in the thesis. Practical goal of the thesis is construction  

of linear regression model of factors which are influencing revenue of MHD and suggestions of 

actions for growth of DPmP's revenue. 
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Úvod  

Při posuzování finanční situace Dopravního podniku je zapotřebí pohlíţet na podnik 

jako na subjekt, který poskytuje sluţbu ve veřejném zájmu. Provozuje veřejnou autobusovou 

a trolejbusovou dopravu osob a jejich zavazadel na území města Pardubic a v jeho blízkém 

okolí v rámci zajištění základní a ostatní dopravní obsluţnosti tohoto území. Z této činnosti 

vyplývají pro podnik odlišné cíle finančního managementu oproti „klasickým“ 

podnikatelským subjektům. DPmP je orientován na uspokojení potřeb zákazníků. Podnik 

funguje na principu smíšeného financování, včetně poplatků a dotací, které mají uhradit 

veškeré provozní náklady dopravního podniku. Cílem dopravního podniku je dosaţení 

finanční rovnováhy. V současnosti však není finanční situace v dopravním podniku dobrá. 

Při psaní diplomové práce jsem si definoval dva cíle. Za prvé určit faktory, jeţ 

ovlivňují trţby Dopravního podniku města Pardubic, a. s. a matematicky tuto závislost popsat. 

Výstupem této práce tedy je lineární regresní model, který by mohl být pouţit  

pro prognózování budoucích trţeb. A za druhé vytvořit návrh opatření na zlepšení finanční 

situace dopravního podniku. Jelikoţ se má práce orientuje pouze na trţby dopravního 

podniku, budu hledat východiska ze špatné ekonomické situace právě v oblasti trţeb. 

Diplomová práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje  

2 kapitoly. První z nich je věnována charakteristice Dopravního podniku města Pardubic, jeho 

historii, je zde uvedeno portfolio nabízených sluţeb a informace o vozovém parku. Také 

v této kapitole hodnotím finanční situaci za rok 2007 a porovnávám ji s předcházejícími 

účetními obdobími. Druhá kapitola teoretické části se zabývá ekonomickou stránkou 

dopravních podniků. Jedná se o obecný popis výnosů, nákladů, včetně jejich členění, 

hospodářského výsledku a bodu zvratu. Praktická část obsahuje rovněţ 2 kapitoly. V té první 

jsou popsány faktory, které podle mého mají pro DPmP největší vliv na tvorbu trţeb z MHD. 

V závěru této kapitoly je uvedeno to nejdůleţitější z celé práce, a to lineární regresní model, 

jeţ tuto závislost popisuje. V poslední kapitole diplomové práce uvádím moţnosti opatření  

na zvýšení trţeb DPmP. 
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1 Dopravní podnik města Pardubic, a.s 

1.1 Historický vývoj Dopravního podniku města Pardubic, a. s. 

Dopravní komunální podnik města Pardubice byl zaloţen Jednotným národním 

výborem dne 1. 4. 1950. Hlavním úkolem podniku bylo vybudování a provozování sítě 

trolejbusových linek. V květnu téhoţ roku byla zavedena první autobusová linka vedoucí 

z Jesničánek k nemocnici. Provoz první trolejbusové linky číslo 3 od nádraţí do Bohdanče 

započal 20. 1. 1952.  

V dalších letech následoval velký rozvoj městské hromadné dopravy v Pardubicích. 

Tyto změny byly vyvolány průmyslovým rozvojem města, intenzivní výstavbou nových 

sídlišť (Slovany, Dukla, Polabiny) a výstavbou nového mostu přes řeku Labe (most  

P. Wonky). V roce 1958 byla přemístěna nádraţní budova na západ města, čímţ vznikl 

významný přepravní uzel. Tyto změny daly vzniknout novým linkám. Na konci 50. let byly 

v Pardubicích 2 autobusové a 7 trolejbusových linek. Tyto linky tehdy obsluhovalo  

16 autobusů, 33 trolejbusů a 9 vlečných vozů. Základní trolejbusová síť měřila téměř 19 km. 

V roce 1965 vlastnil dopravní podnik jiţ 28 autobusů, 48 trolejbusů a 6 vlečných vozů. Počet 

linek se rozrostl na 12, z nichţ polovina byla trolejbusových.  

V 70. a 80. letech vznikla nová sídliště (Dubina, Dráţka), byla vybudována 

průmyslová zóna v Černé za Bory a Starých Čivicích. Tak vznikly další poţadavky na MHD. 

Do nově vzniklých sídlišť a průmyslových zón byly zaváděny jen autobusové linky. V těchto 

letech byl trolejbusový provoz poznamenán nedostatkem finančních prostředků na obnovu 

trolejového vedení. Vozový park dopravního podniku v roce 1990 čítal 106 autobusů  

a 49 trolejbusů. Počet linek byl 14, z toho 6 trolejbusových. 

Významná změna přišla v roce 1989, kdy se z DPmP stává státní podnik. V roce 1991 

došlo po mnoha letech ke zvýšení jízdného na 2 Kč. Podrobný přehled vývoje cen jízdného  

v MHD Pardubice je uveden na obrázku č. 1.  

 



11 

Obrázek č. 1 Vývoj cen jízdného v MHD v Pardubicích 

 
Pozn.: Jednotlivé nezlevněné jízdné u papírových jízdenek v I. pásmu* (nepřestupní) 

* I. pásmo platí pro přepravu cestujícího od jednoho do deseti zastávkových úseků 

Zdroj: [8] 

Rok 1996 byl pro dopravní podnik velmi významný. Od 1. 1. byl původní státní 

podnik bezúplatně převeden na město Pardubice. Akciová společnost se stala právním 

nástupcem státního podniku a převzala veškerou podnikatelskou činnost, včetně závazků  

a pohledávek vyplývajících z obchodních a pracovních vztahů. Jediným akcionářem je město 

Pardubice. Vozový park tehdy obsahoval 85 autobusů a 63 trolejbusů. V témţe roce radnice 

rozhodla o postupném rušení trolejbusové dopravy, ale rok poté od tohoto záměru upustila. 

V dalších letech dochází k neustálým změnám ve vedení linek, vznikají nové linky, 

nevyuţívané linky se ruší. V roce 1997 byla zavedena MHD do Hrádku, Pohránova a Srchu. 

V roce 1999 došlo k prodlouţení MHD do Dřítče, v roce 2001 se rozšířila MHD do Starého 

Máteřova a do Černé u Bohdanče. V roce 2002 byla na přání obcí zrušena MHD přes Brozany 

a Ráby, v roce 2004 byly na síť MHD napojeny Sezemice a Tuněchody. 

Rok 2005 znamená pro podnik, kvůli sníţení státních dotací a ztrátě z předchozího 

roku, značnou redukci provozu MHD. Na konci roku 2006 přechází dopravní podnik po téměř 

30 letech na nový odbavovací systém. Systém pracuje s bezkontaktní paměťovou čipovou 

kartou, jeţ slouţí jako elektronický nosič jízdného v MHD Pardubice. Systém poskytuje 

dopravnímu podniku potřebné informace o proudech cestujících na jednotlivých spojích. Tyto 

provozní informace jsou pouţity pro efektivní řízení a optimalizaci provozu MHD.  
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1.2 Základní údaje o DPmP, a. s. 

V současné době je DPmP akciová společnost. Organizační struktura společnosti je 

charakteristická právě pro akciovou společnost. Nejvyšší orgánem je valná hromada, které  

je odpovědna dozorčí rada a představenstvo. Další členění je specifické právě pro dopravní 

podnik. Organizační upořádání DPmP popisuje obrázek č. 2. Základní kapitál podniku činí  

145,6 mil. Kč. Podnik zaměstnává 450 zaměstnanců, z čehoţ polovina jsou řidiči MHD, 

zbytek tvoří dělníci, techničtí pracovníci, zaměstnanci managementu atd. Mzdové náklady  

na všechny pracovníky byly v roce 2007 bezmála 100 mil. Kč. Sociální a zdravotní pojištění 

činilo 35,1 mil. Kč. Vozový park DPmP obsahuje 133 vozidel. (Podrobné informace  

o vozovém parku jsou uvedeny v kapitole 1.5 Vozový park.) Celkový počet linek je 31, z toho 

je 11 trolejbusových a 20 autobusových.  

Obrázek č. 2 Organizační struktura společnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [9] 
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Vozidla Dopravního podniku města Pardubic ujela v roce 2007 5,66 mil. vozových 

kilometrů a přepravila téměř 120 mil. cestujících. Podrobné údaje o přepravních výkonech 

jsou uvedeny v následujících dvou tabulkách.  

Tabulka č. 1 Počet přepravených osob a tržby MHD v letech 1998 – 2008 

Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet přepravených 

osob (tis.) 
31879 30227 30316 31908 32104 31562 31443 30827 30575 28740 30239 

Trţby (tis. Kč) 73597 68872 74976 80530 84404 86345 98895 104162 114265 119227 130142 

Zdroj: [9] 

Obrázek č. 3 Počet přepravených osob a tržby MHD v letech 1998 – 2007 
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Zdroj: [9] 

Z tabulky a grafu lze sledovat výrazné zvyšování trţeb z MHD, a to i přes to, ţe od 

roku 2002 dochází kaţdoročně k mírnému úbytku cestujících. Za zvýšením trţeb stojí téměř 

pravidelné zvyšování cen jízdného. Za posledních 16 let vzrostla cena jednotlivé papírové 

jízdenky o 11 Kč, tzn. nárůst o 650 %. 

Tabulka č. 2 Vozové kilometry v letech 1998 – 2007 (v tis. vozových km) 

Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Trolejbusy 2 071 2 183 2 107 2 108 2 309 2 604 2 608 2 405 2 044 2 323 

Autobusy 3 456 3 499 3 727 2 834 3 791 3 562 3 546 3 344 3 509 3 339 

Celkem 7 525 7 681 7 834 6 943 8 102 6 166 6 154 5 749 5 553 5 662 

Zdroj: [9] 
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Obrázek č. 4 Vozové kilometry v letech 1998 – 2007 

 

Zdroj: [9] 

Z předcházejícího grafu lze pozorovat důsledek zdraţování cen jízdného. MHD 

přepravuje menší počty cestujících, proto podniku klesají přepravní výkony, v tomto případě 

vozové kilometry. 

1.3 Poskytované služby 

Aby podnik prosperoval, nestačí mu provozovat pouze městskou hromadnou dopravu. 

Pardubický dopravní podnik ve snaze zajistit trvalé udrţení existence podniku provozuje tyto 

sluţby:  

 MHD (hlavní činnost DPmP je provozování veřejné autobusové a trolejbusové 

dopravy osob a jejich zavazadel), kaţdoročně přepraví DPmP na 30 mil. 

cestujících a vozidla MHD ujedou cca 6 mil. km,  

 autoškola, 

 zájezdová doprava, 

 příležitostná doprava, slouţí pro příleţitostnou dopravu organizací nebo 

soukromníků po území města, 

 reklama, jedná se o pronájem billboardů, zastávkových označníků  

či vylepování reklamních letáků ve vozidlech MHD, 
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 reklama na vozidlech, tuto reklamu je moţno realizovat na vozidle celoplošně, 

pásově anebo na určité části vozu. Tato reklama je velmi efektivní, jelikoţ 

vozidla MHD najezdí miliony kilometrů, 

 servis vozidel, provádí se zde komplexní servis, diagnostika a renovace 

autobusů a nákladních vozidel, 

 prodej vozidel, jedná se o prodej ojetých autobusů a trolejbusů, 

 písmomalírna, středisko nabízí grafické práce, sítotisk, polep karoserie a výlep 

reklamních letáků ve vozidlech MHD, 

 odtahová služba, 

 myčka vozidel, 

 lakovna, 

 příprava na STK, 

 čerpací stanice, dopravní podnik má ve svém areálu vybudovanou čerpací 

stanici, která je přístupná jak pro fyzické tak i pro právnické osoby, 

 AdBlue (prodej kapaliny AdBlue
1
), technologie selektivní katalytické reakce, při 

které katalyzátor v kombinaci s redukčním činidlem AdBlue sniţuje všechny 

známé škodliviny. Tato technologie je spolehlivá, sniţuje náklady na údrţbu, 

prodluţuje servisní dobu a sniţuje spotřebu nafty. DPmP v letošním roce 

nakoupí první dva autobusy, které jiţ budou tuto technologii pouţívat, 

 práce ve výškách, doprovod nadměrných nákladů, 

 rehabilitační zařízení, středisko nabízí masáţe a léčebné procedury na lékařský 

předpis i bez něj. Toto středisko původně slouţilo pro řidiče MHD jako bonus, 

 parkovací automaty, 

 zóny placeného stání. 

 

Nejdůleţitější je pro dopravní podnik pochopitelně městská hromadná doprava, z té 

má největší výnosy.  Důleţité je neslučovat ostatní činnosti s MHD, která je dotována. Mohlo 

by se jednat o nedovolenou podporu, tzv. kříţové dotace. Jestli nedochází k nepovoleným 

subvencím, hlídá Finanční úřad.  

 

                                                

 
1 AdBlue je čirá bezbarvá kapalina, sloţená z 32,5 procentního vodného roztoku močoviny. Není toxická  

a tankuje se do přídavné nádrţe.  
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1.4 Ekonomická situace 

Cílem akciových společností je maximalizace trţní ceny akcií. Ačkoliv je DPmP 

akciovou společností, jeho hlavní cíl je jiný, a to mít vyrovnaný hospodářský výsledek  

(po započtení dotací). DPmP začínal rok 2007 s finančním plánem, který předpokládal ztrátu 

ve výši 6,780 mil. Kč. Tato ztráta byla zapříčiněna především nutností obnovy vozového 

parku. V roce 2007 byly pořízeny 3 trolejbusy Škoda 24Tr. Cena zakázky činila 27,5 mil. Kč 

a byla hrazena z fondů Evropské unie, Statutárního města Pardubice a Dopravního podniku 

města Pardubic, a.s. Záporný výsledek hospodaření dále ovlivnilo meziroční zvýšení ceny 

nafty o 3 Kč/l a 9% nárůst ceny za kWh elektrické energie. (Dopravní podnik kaţdoročně 

spotřebuje při zajišťování MHD 1,5 mil. litrů nafty a téměř 5 mil. kWh elektrické energie.). 

Navíc došlo ke sníţení provozní dotace od města o 7 mil. oproti roku 2006. Ačkoli trţby 

z MHD meziročně vzrostly o 4,1 mil. Kč (přepravní výkon je za poslední 3 roky téměř 

shodný, roste cena jízdného) a byla provedena úsporná opatření (zvýšilo se vyuţití vozidel  

o 5 %, sníţila se průměrná spotřeba vozů MHD o 1 %, coţ představuje úsporu cca. 2 mil. Kč), 

finanční ztráta na konci roku 2007 činila 10,2 mil. Kč. Jedná se tak o nejhorší hospodářský 

výsledek za posledních 10 let. Podrobný přehled hospodaření je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 3  Přehled hospodaření DPmP, a. s. (v tis. Kč) 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Trţby      

- MHD 86 345,42 96 885,42 104 895,69 115 181,64 119 175,27 

- ostatní 20 452,25 21 253,06 21 075,66 23 227,21 21 963,73 

Tržby celkem 106 797,67 118 138,48 125 971,35 138 408,85 141 138,99 

Dotace      

- ze státního rozpočtu na investice 10 000,00 8 400,00 9 200,00 24 607,25 45 169,40 

- z rozpočtu obce na investice 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 

- z rozpočtu města na investice 5 000,00 6 000,00 2 000,00 8 000,00 2 000,00 

- z rozpočtu města na investice handicap 0,00 1 168,00 200,00 1 0,00 0,00 

- z rozpočtu obcí – provozní 0,00 232,00 0,00 0,00 0,00 

- z rozpočtu kraje – provozní 9 326,00 8 452,00 8 182,35 8 973,22 9 236,59 

- z rozpočtu města – provozní 126 000,00 116 000,00 105 000,00 122 000,00 115 000,00 

- z rozpočtu města handicap - provozní 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Dotace celkem 150 326,00 140 842,00 124 972,35 164 080,47 171 905,99 

Výdaje 251 854,67 263 329,48 256 503,70 300 497,32 323 262,99 

Hospodářský výsledek za účetní období 5 269,00 -4 349,00 -5 560,00 1 992,00 -10 218,00 

1 Pouze příjem dotace, není proúčtována 

Zdroj: [9] 
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Obrázek č. 5 Vývoj hospodářského výsledku za účetní období v DPmP, a. s. v letech 2003 – 2007 

 

Zdroj: [9] 

1.5 Vozový park 

DPmP, a. s. má širokou základnu dopravních prostředků. Provozní základnu MHD 

tvoří 74 autobusů a 59 trolejbusů. Průměrné stáří autobusů je 7,3 let a trolejbusů 8,9 let.  

U trolejbusové trakce je 50% vozidel nízkopodlaţních. Této hodnoty nízkopodlaţních 

trolejbusů bylo dosaţeno především díky programu Evropské unie SROP. Z tohoto zdroje 

bylo zaplaceno 75% pořizovacích nákladů. Do budoucna podnik plánuje další obnovu 

vozového parku. Kromě vozidel MHD vlastní dopravní podnik 2 zájezdové autobusy  

a několik historických vozidel vyuţívaných jen při zvláštních příleţitostech. 

Obrázek č. 6 Vozový park MHD Pardubice 

 

Pozn. V grafu jsou obsaţeny pouze vozidla MHD bez zájezdových autobusů a historických vozidel 

Zdroj: [8] 
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2 Ekonomická stránka činnosti dopravního podniku 

Dopravní podnik zajišťuje činnost spjatou s cílevědomým přemisťováním osob  

či nákladu v definovaných časových a prostorových souvislostech za pouţití dopravních 

prostředků dle legislativního rámce za přijatelných nákladů. Doprava je nevýrobní odvětví 

národního hospodářství. 

2.1 Ekonomické zvláštnosti dopravních podniků 

Na rozdíl od jiných ekonomických odvětví má podnikání v dopravě svá specifika. 

Jedná se o:  

- výkony dopravy se uskutečňují v prostoru, nelze je skladovat, 

- není-li poptávka po dopravním výkonu v době jeho vzniku, je takový dopravní výkon 

ztracen, 

- jednoúčelovost dopravních zařízení – dopravní prostředky lze pouţít pouze 

k přemísťovací činnosti, 

- dopravní investice vyţadují značné náklady a dlouhou dobu výstavby, 

- dopravní podnik zabezpečuje nákladní i osobní dopravu – vznikají společné náklady  

a lze těţko zjistit na co, které náklady připadají, 

- vysoká vybavenost dopravců způsobuje konstantní nabídku, 

- existence mezioborové konkurence, 

- doprava ovlivňuje ostatní odvětví, 

- při provozování dopravy vznikají tzv. externí náklady (viz. Kapitola 2.3.2 Externí 

náklady dopravy) 

2.2 Výnosy 

„Výnosy představují peněţně vyjádřený ekvivalent poskytnutých výkonů (prodaného 

zboţí a výrobků, příp. i jiných aktiv, a sluţeb). Na tento pojem lze také nahlíţet jako  

na element, který zvyšuje hodnotu vlastního kapitálu podniku jako důsledek zhodnocovacích 

procesů, tj. obvyklých činností podniku. Není správné zaměňovat pojmy výnosy a příjmy. 

Výnosy nemusí být v daném okamţiku nutně spojeny s příjmem peněz.“ [6, str. 842] 
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Výnosy podniku tvoří: 

 provozní výnosy - z provozně-hospodářské činnosti podniku (trţby za prodej), 

 finanční výnosy - získané z finančních investic, cenných papírů, vkladů apod., 

 mimořádné výnosy - získané mimořádně (dary). 

 

V dopravních podnicích můţe jít např. o následující výnosy: 

- Provozní výnosy získané z provozně-hospodářské činnosti podniku (přeprava zboţí  

či osob a doplňkové sluţby související s přepravou) 

 trţby z nákladní přepravy, 

 trţby z osobní přepravy, 

 trţby z ostatní přepravy, 

 změna stavu zásob výrobků, zboţí a nedokončené výroby, 

 aktivace výkonů vlastní výroby (např. vlastní výroba strojů a zařízení), 

 ostatní výnosy z činnosti, 

 příspěvek státu k trţbám z osobní dopravy (úhrada prokazatelné ztráty  

u linkové osobní dopravy), 

 příspěvek státu na udrţování a rozvoj dopravní cesty v podílu osobní dopravy, 

 příspěvek státu na modernizaci vozového parku osobní dopravy, 

 příjmy z reklamy 

- Finanční (neprovozní) výnosy získané z jiných činností a finančních investic 

- Mimořádné výnosy 

 výnosy z prodeje nebo z pronájmu trvale nebo dočasně nadbytečného majetku, 

 prodejem odepsaných strojů, 

 náhrady manka a škod, 

 ostatní výnosy a dotace (např. na podporu kombinované dopravy, dotace  

na splátky úvěrů, dotace na opravu a údrţbu, dotace na výzkum a vývoj, dotace 

na úhradu provozních úroků a další). 
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Tržby 

Trţby jsou peněţní částky získané prodejem výrobků, zboţí a sluţeb v daném účetním 

období. Jsou rozhodujícím výnosem a finančním zdrojem podniku. Slouţí k úhradě 

podnikových nákladů a daní, výplatě dividend a jeho rozšířené reprodukci. Největší trţby má 

podnik z prodeje výrobků a sluţeb, dále pak z prodeje zásob, materiálu, strojů apod.  Trţby 

jsou hlavní poloţkou výnosů většiny podniků, především podniků průmyslových, 

zemědělských, dopravních a obchodních.  

„Faktory ovlivňující velikost trţeb: 

- fyzický objem výroby podniku - je omezen výrobní kapacitou, která je závislá  

na technickém zázemí podniku, produktivitě práce, na mnoţství pracovníků, na jejich 

kvalifikaci a na organizaci práce. Objem výroby podniku dále ovlivňuje spotřebitelská 

poptávka po určitém výrobku a její prodej, 

- změna produkce na skladě – ovlivňuje jí změna poptávky a nabídky, taktika v odbytu, 

charakter výroby atd., 

- cena – výsledek vztahu mezi nabídkou a poptávkou na trhu. Cena je vlastně produkt 

trhu. Bodu, kde se nabídka rovná poptávce, odpovídá trţní cena, 

- změna struktury výroby – podnik ovlivňuje svou produkci, a tím i trţby, 

- způsob fakturace a úhrady faktur – toto určují předpisy a zákony, 

- kurz měny - při exportu.“ [7, str. 79] 

K zjištění budoucího rozsahu trţeb musí podnik znát vztah mezi cenou a poptávkou 

(poptávková funkce) a cenou a nabídkou (nabídková funkce). Průběh poptávkové a nabídkové 

funkce závisí na struktuře trhu (monopol, oligopol, monopolistická konkurence, dokonalá 

konkurence) a na charakteru výrobku. K této předpovědi podnik dospěje na základě analýzy 

empirických dat o ceně a rozsahu prodeje.  

Pro dopravní podnik jsou rozhodující trţby z osobní a nákladní dopravy. Dopravní 

podnik má několik moţností jak zvýšit trţby: 

- zvýšením přepravních výkonů v důsledku lepšího vyuţití stávající přepravní kapacity, 

- zvýšením přepravních výkonů v důsledku zvýšení přepravní kapacity, 

- zvýšením ceny za přepravu (riziko sníţení poptávky vedoucí ke sníţení počtu 

realizovaných výkonů). 
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2.3 Náklady 

Náklady jsou peněţní částky, které podnik účelně vynaloţí na získání výnosů. 

Náklady podniku rozumíme peněţní vyjádření spotřeby prostředků, sluţeb a práce, 

vynaloţených na vytvářené statky a poskytované sluţby. Jedná se o peněţní ocenění spotřeby. 

„Nákladový systém v dopravě tvoří: 

- Náklady dopravců – jedná se o přímé náklady (vlastní náklady) podnikatelských 

subjektů v dopravě. Jsou ovlivněny oborem a charakterem podnikání. Tvoří základní 

sloţku ceny realizované dopravy. Přímé náklady dopravy (vlastní náklady dopravy) 

jsou takové náklady, které nese dopravní podnik jako nabízející. Jedná se o finanční 

náklady spojené s nákupem výrobních faktorů (mzdy, daně, pohonné hmoty, odpisy 

atd.) a jejich pouţitím.  Přímé náklady dopravy nezohledňují externí náklady ani 

náklady cestujících (přepravců).  

- Náklady uţivatelů – jedná se o cenu, kterou platí uţivatelé dopravy (přepravci)  

za dopravní sluţby. Ekonomické chování uţivatelů je výsledkem srovnání ceny  

a získanými přínosy. 

- Náklady infrastruktury – ty se dále dělí: 

 náklady na výstavbu, modernizaci a údrţbu dopravních sítí, 

 náklady vyvolané provozem na dopravních sítích, jeţ zatěţují v různé míře  

a v různých souvislostech jiné subjekty (externí náklady dopravy).“ [1, str. 81] 

 

Znalost nákladů v dopravě je důleţitá pro:  

- oceňování dopravního systému a hospodářského výsledku dopravce, 

- efektivní vyuţití dopravních zařízení (dopravních prostředků a infrastruktury), 

- určení nákladů spojených s výstavbou a provozem dopravní cesty. 

 

Náklady dopravního podniku tvoří: 

- běţné provozní náklady (pohonné hmoty, energie, materiál, mzdy, pojištění), 

- odpisy, 

- ostatní provozní náklady (opravy, údrţba apod.), 

- finanční (neprovozní) náklady (silniční daň, úroky, cestovné a jiné finanční náklady), 

- mimořádné náklady (mimořádné odměny, dary, sponzoring). 
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2.3.1 Členění nákladů 

„Vlastní náklady
2
 jsou důleţitou ekonomickou kategorií, na jejichţ výši a dynamice 

závisí hospodářská situace dopravního podniku. Účelné vyuţití informace o nákladech  

pro řízení dopravního podniku předpokládá jejich důkladnou analýzu, jejímţ smyslem  

je podrobněji sledovat nákladovou strukturu podle podstatných nákladových znaků 

jednotlivých nákladových poloţek. Výsledkem analýzy vlastních nákladů dopravního 

podniku je usměrňování vývoje náklady, a to tak, aby jejich úroveň odpovídala ceně,  

za kterou nabízí své sluţby a která je současně předpokladem udrţení provozu a zajištění 

základních přepravních potřeb uţivatelů.“ [1, str. 82]  

Náklady můţeme členit podle různých hledisek, které umoţní objasnit smysl nákladů 

pro moderní podnikovou strategii. 

Základní způsoby členění vlastních nákladů v dopravních podnicích 

 Druhové členění 

Druhové členění soustřeďuje nákladové poloţky do stejnorodých skupin podle jejich 

ekonomického obsahu (co bylo spotřebováno) bez ohledu na to, ve které fázi přepravního 

procesu vznikly. Základní nákladové poloţky je spotřeba, mzdové náklady, odpisy, ostatní 

náklady, finanční náklady a náklady na externí sluţby.  

 Funkční členění 

Funkční členění uspořádává nákladové poloţky podle oblastí podnikové činnosti 

(náklady vzniklé hlavní činností, pomocnou činností nebo správou podniku). Náklady 

jednotlivých skupin lze dále podrobněji členit (např. náklady hlavní činnosti na osobní  

a nákladní přepravu). 

 Organizační členění 

Organizační členění třídí náklady podle místa jejich vzniku, např. podle 

vnitropodnikových útvarů (provozovny, hospodářská střediska, organizační jednotky, závody 

apod.).  

                                                

 
2
 Přímé náklady vynaloţené na výrobu a jinou pořizovací činnost a nepřímé náklady, které se k této 

výrobě a jiné pořizovací činnosti vztahují. 
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 Kalkulační členění 

Kalkulační členění člení náklady podle jejich přičitatelnosti ke kalkulační jednici. 

Podle způsobu přiřazení nákladů na kalkulační jednici rozeznáváme náklady přímé (přímo 

souvisí s určitým druhem výkonu) a nepřímé (souvisí s více druhy výkonů a zabezpečují 

výrobu jako celek, nutno rozdělit na kalkulační jednici podle určité rozvrhové základny). 

Přímým nákladem jsou náklady jednicové a reţijní náklady, které s určitým výrobkem přímo 

souvisí. Do nepřímých nákladů patří ty reţijní náklady, které jsou společné více druhům 

výrobků. Toto členění je pro podnik rozhodující, jelikoţ umoţňuje zjistit rentabilitu 

jednotlivých výrobků či sluţeb. Pouţívají ho ty dopravní podniky, které provozují osobní  

i nákladní dopravu. 

Členění nákladů je podle jejich závislosti na velikosti produkce 

 Fixní náklady 

„Náklady, které v určitém intervalu vyuţití kapacity (v tzv. relevantním rozpětí) 

zůstávají neměnné bez ohledu na změny objemu výkonů či vyuţití kapacity v tomto rozpětí. 

Často jsou proto označované jako kapacitní (pohotovostní). Rostoucí vyuţití kapacit a fixních 

nákladů vede ke sniţování průměrných fixních nákladů a ke zlepšování hospodárnosti. 

Příčinou vzniku fixních nákladů je celkové zabezpečení konkrétní kapacity činnosti, jsou 

vynakládány v závislosti na čase, opakují se ve stanovených časových intervalech (rok, měsíc, 

týden, den). Jednotlivé nákladové poloţky fixních nákladů je proto nutné upravit  

na srovnatelný časový úsek, nejčastěji jeden měsíc.“ [6, str. 485] 

 Variabilní náklady 

Jedná se o náklady, které podnik opakovaně vynakládá. Jejich velikost se mění 

v závislosti na mnoţství produkce. Příčinou vzniku variabilních nákladů je kaţdý konkrétní 

výkon. Podrobněji se variabilní náklady rozlišují na proporcionální, nadproporcionální, 

podproporcionální a variabilní náklady tvaru obráceného S. Pokud se náklady vyvíjejí stejně 

rychle jako objem výroby, jedná se o proporcionální náklady. V případě, ţe náklady rostou 

rychleji neţ objem výroby, mluvíme o nadroporcionálních nákladech, v opačném případě jde 

o podproporcionální náklady. V praxi je poměrně častý typ nákladů podproporcionálních. 

Nadproporcionální náklady nejsou tak časté, jejich příkladem je vzrůst mzdových nákladů při 

zajišťování zvýšeného objemu výkonů přesčasovou prací nebo zvyšující se spotřeba 
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pohonných hmot při zvýšení rychlosti. Variabilní náklady tvaru obráceného S z počátku 

klesají, později rostou. Vznikají kombinací výše uvedených variabilních nákladů. 

 Smíšené (kombinované) náklady 

Smíšené náklady v sobě zahrnují sloţku fixních i variabilních nákladů v témţe 

nákladu. Smíšeným nákladem můţe být např. spotřeba energie na ohřev sušičky karoserií. 

Fixním nákladem je zde mnoţství energie spotřebované na vyhřátí sušičky. Variabilním 

nákladem je spotřeba energie na usušení konkrétní karoserie. Čím je karoserie větší, tím více 

se spotřebuje energie na její zaschnutí. 

Obecný zápis celkových nákladů    qVNFNN *   

 

Matematický zápis celkových nákladů  

- s proporcionálními VN   nqaaN 10
          (n = 1) 

- s nadproporcionálními VN   nqaqaaN 210  (n > 1)  

- s podproporcionálními VN   nqaqaaN 210

 
(0< n <1) 

 

- s VN tvaru obráceného S     

 

Legenda: 

N – celkové vlastní náklady 

FN (a0) – celkové fixní náklady 

VN (a1) – jednotkové variabilní náklady (koeficient lineární závislosti) 

a2 - koeficient nelineární závislosti 

q – rozsah výkonů 

S - saturační úroveň 

Význam členění nákladů na fixní a variabilní 

- zpřesňuje plánování a kontrolu nákladů, neboť je zaloţeno na rozlišování nákladů, 

které ovlivňují určitý stupeň řízení, 

- umoţňuje stanovit FN, které tvoří důleţitý neinvestiční zdroj zvyšování efektivnosti, 

- je základem pro sestavování variabilních rozpočtů, 

- pouţívá se na výpočet marţe, tj. příspěvku na úhradu FN a zisku. 

qa
ea

S
N

1

01
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Obrázek č. 7 Průběh nákladů v závislosti na velikosti produkce 

 

 

Zdroj: [2, str. 37] 

Členění nákladů na přímé a nepřímé 

 Přímé náklady  

Přímé náklady lze jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu produktu (výrobek či sluţba). 

Mezi přímé náklady patří např. spotřeba surovin a energie, přímé mzdy pracovníků, kteří  

se zabývají výrobou určitého produktu, k němuţ náklady vztahujeme, nebo odpisy strojů, 

na kterých se příslušný produkt vyrábí. Podnik, který vyrábí jediný výrobek nebo poskytuje 

jedinou sluţbu, má všechny náklady přímé.   

 Nepřímé náklady  

„Lze přiřadit jen rozvrhováním mezi několik produktů, k nimţ nejdou přiřadit přímo. 

Nepřímými náklady jsou zpravidla reţie a v nich obsaţené mzdy řídících a správních 

pracovníků, energie na vytápění, výrobní a obchodní sluţby, které slouţí všem produktům 

podniku. Nepřímé náklady mají význam jen u podniku, jehoţ produkci lze rozdělit na několik 

relativně samostatných produkcí. Jedná se o takový podnik, který produkuje několik výrobků, 

nebo poskytuje více různých sluţeb.“ [2, str. 32] 

2.3.2 Externí náklady dopravy 

Jedná se o náklady, které nejsou přímo hrazeny přímými účastníky dopravního  

a přepravního procesu, tj. těmi, kteří je vyvolávají. Kromě externích nákladů existují i externí 
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výhody, i kdyţ v dopravě se mají za méně důleţité (např. široké dálnice mohou současně 

působit jako protipoţární bariera). Mezi externí náklady můţeme zahrnout především nehody, 

hluk, znečištění ovzduší, kongesce, zábor půdy atd. 

„U externích nákladů rozlišujeme: 

1. Technologické externality - k technologickým externalitám dochází ve výrobě  

(v dopravním provozu) nebo spotřebě (v přepravním procesu) a objevují se tedy  

ve funkci výroby nebo uţitečnosti. Vznikají jako vedlejší efekt hlavní činnosti. 

2. Peněţní externality - k nim dochází, jestliţe se účinky „přelévají“ na ostatní trhy 

prostřednictvím mechanismu relativních cen. Příkladem vzniku takových externích 

peněţních nákladů je uvedení silničních obchvatů do provozu, coţ můţe vést ke ztrátě 

obratu v některých restauračních a obchodních zařízeních v centru obce.“ [1, str. 105] 

2.3.3 Nástroje pro řízení nákladů 

Technicko-hospodářské normy  

„Technicko-hospodářské normy určují nezbytně nutné mnoţství výrobních činitelů 

vynakládaných na určitou vymezenou jednici výkonu (výrobku, sluţby).“ [7, str. 87] Dělí se 

podle předmětu normování (normy zásob, odpisů atd.), podle účelu (operativní a plánované)  

a podle předmětu spotřeby (individuální a souhrnné atd.). 

Kalkulace  

Kalkulace
3
 stanovuje náklady, které v podniku vznikají, na jednotlivé výkony, 

výrobky (kalkulační jednice). Poskytuje aktuální podklady pro vnitropodniková rozhodnutí 

(zjištění vlastních nákladů pro stanovení ceny, rozhodování mezi zakázkami, dodávkami, 

nákupem zařízení, leasingem). V ČR je doporučen všeobecný kalkulační vzorec, ve kterém 

jsou uvedeny dvě základní skupiny nákladů – přímé (přiřazují se jednotlivým druhům 

výrobků) a nepřímé (náklady společně vynakládané na celé kalkulované mnoţství výroků, 

více druhů výrobků nebo zajištění celého chodu podniku. Na jednotlivé výrobky se reţijní 

náklady zúčtují nepřímo prostřednictvím přiráţek podle určitých klíčů). 

                                                

 
3 Kalkulace - slovo latinského původu, odvozené od slova calculus, tj. vápenný kamínek, který slouţil jako 

pomůcka pro počítání. [7, str. 88] 
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Kalkulační vzorec MHD 

1. Pohonné hmoty 

2. Trakční energie 

3. Pryţové obruče 

4. Přímé mzdy 

5. Přímé odpisy 

5.1. Dopravních prostředků 

5.2. Dopravních cest (pouze u kolejové dopravy) 

5.3. Napájecího systému (pouze u kolejové dopravy) 

6. Přímé opravy a udrţování 

6.1. Dopravních prostředků 

6.2. Dopravních cest (pouze u kolejové dopravy) 

6.3. Napájecího systému (pouze u kolejové dopravy) 

7. Ostatní přímé náklady 

PŘÍMÉ NÁKLADY = SUMA 1 AŢ 7 

8. Provozní a středisková reţie (zajištění provozu) 

VLASTNÍ NÁKLADY PROVOZU = PŘÍMÉ NÁKLADY + 8 

9. Správní reţie a centralizované náklady 

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY = VLASTNÍ NÁKLADY PROVOZU + 9 

10. Zisk / ztráta 

CENA VÝKONU = ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY + 10 

11. DPH 

CENA VÝKONU VČETNĚ DPH = CENA VÝKONU + 11 

12. Dotace k trţbám 

CENA VÝKONU VČETNĚ DOTACÍ = CENA VÝKONU VČETNĚ DPH + 12 
 



28 

Obrázek č. 8 Struktura nákladů a tvorba ceny dopravního výkonu 

 

Zdroj: [7, str. 40] 

Rozpočetnictví  

„Rozpočetnictví je zaměřeno na stanovení budoucích nákladů, výnosů, hospodářského 

výsledků, příjmů a výdajů, které vyplývají z dlouhodobých a krátkodobých cílů podniku, a na 

kontrolu plnění těchto cílů.“ [7, str. 92] Dělí se podle období (dlouhodobé, krátkodobé  

a roční), podle stupně řízení (základní a souhrnné), podle rozsahu (nákladů a výnosů) a podle 

počtu variant plánu (pevné či pohyblivé). 

2.4 Hospodářský výsledek 

Rozdíl mezi celkovými výnosy a náklady za určité období tvoří hospodářský výsledek 

podniku (Hv = V - N). Převyšují-li výnosy náklady, jedná se o zisk. V opačném případě je 

podnik ve ztrátě. Zisk je hlavní cíl podniku. Kaţdý podnik v trţní ekonomice se snaţí 

dosahovat maximálního zisku. Hospodářský výsledek se zjišťuje z výsledovky, která se 

sestavuje měsíčně a hospodářský výsledek se v ní uvádí kumulovaně od počátku roku. Sleduje 

se plnění zisku, vývoj zisku v časové řadě, provádějí se mezipodniková srovnání. 

„V podnikové praxi zisk plní tyto důleţité funkce: 

- je motivem veškerého podnikání a můţe být i základem zainteresovanosti pracovníků, 

- je hlavním zdrojem tvorby finančních zdrojů pro další rozvoj podniku, 

- je základem rozdělování čistých důchodů mezi podnik a stát, 

- je kritériem pro rozhodování o objemu výroby, nových výrobcích, investicích.“ [7, str. 

96] 
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Obrázek č. 9 Schéma hospodářského výsledku 

 

          

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [7, str. 78] 

Rozdíl mezi provozními výnosy a provozními náklady tvoří provozní výsledek (zisk 

nebo ztráta), rozdíl mezi finančními výnosy a finančními náklady je finanční výsledek, který 

spolu s provozním výsledkem tvoří výsledek běţné činnosti. Rozdíl mezi mimořádnými 

výnosy a mimořádnými náklady tvoří mimořádný výsledek.  

Odečteme-li od celkového hospodářského výsledku (zisk před zdaněním) daně 

z příjmu, dostaneme roční zisk (ztrátu) po zdanění. Ten po úpravě o částky čerpání 

z rezervních fondů a částky tvorby rezervního fondu a částku zisku nebo ztráty z minulého 

roku dá bilanční zisk nebo bilanční ztrátu. Bilanční zisk představuje skutečný zdroj, který má 

podnik k financování rozvojových potřeb. Vliv jednotlivých faktorů ovlivňujících tvorbu 

zisku dopravního podniku znázorňuje následující schéma. 

 

Provozní výnosy Provozní náklady Provozní výsledek 

Finanční výnosy Finanční náklady Finanční výsledek 

Mimořádný výsledek Mimořádné náklady

  

 

Mimořádné výnosy 

Výnosy Hospodářský 
výsledek (EBT) 

Náklady 

Roční zisk (PAT) 

– daň z příjmů = 

%== 

- 

- 

- 

- 

= 

= 

= 

= 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

= = + 

Bilanční zisk/ztráta 

+ čerpání z rezervních fondů – příděly rezervním fondům + zisk (ztráta) z minulého roku = 
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Obrázek č. 10 Schéma tvorby zisku dopravního podniku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [1, str. 97] 

2.5 Bod zvratu 

„Vzájemné vztahy mezi ziskem, náklady, rozsahem výroby, ceny produkce a trţbami 

můţeme zkoumat pomocí analýzy bodu zvratu. Analýza bodu zvratu odpovídá na řadu 

otázek, které manaţeři v kaţdém podniku řeší: 

- jaké je minimální mnoţství výroby, které zabezpečí rentabilní výrobu, 

- jaké je minimální vyuţití výrobní kapacity, při které není výroba ztrátová, 

- jaké jsou maximální výrobní náklady výrobku, aniţ by byl ztrátový, 

- při jakém objemu výroby dosahuje podnik maximálního zisku.“ [7, str. 97] 

2.5.1 Bod zvratu při stálých cenách a lineárním vývoji nákladů 

Platí, ţe při neměnné ceně se trţby vyvíjejí podle vztahu qPT *  a náklady při 

lineárním (proporcionálním) vývoji podle vztahu qVNFNN * . Zisk se poté zjistí  

ze vztahu NTZ . Bod, při kterém dochází k rovnosti NT  nazýváme bod zvratu 

(kritické mnoţství výroby).  

 

 

Zisk / Ztráta 

Z 

Náklady 

N 

Výnosy 

V 
- 

x Produktivita 

práce PP 

Počet 

pracovníků PR 

x x 

: Cena výr činitelů 

za jednotku PVČ 

Výrobní činitelé 

ve fyz. jed. VČ 

Cena za 

jednotku pi 

Přepravní 

výkony Q 

Náklady na 

jednotku ni 

Přepravní 

výkony Q 
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Analytické odvození: 

NT  

qVNFNqP **  

 

Hledané mnoţství q se potom rovná 

PU

FN

VNP

FN
q                PU - příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku  

 

Bodu zvratu je dosaţeno tehdy, jestliţe příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku 

pokryje fixní náklady. Od dosaţení bodu zvratu, při kterém příspěvek pokryl fixní náklady, 

tvoří příspěvek zisk. Po dosaţení bodu zvratu vzniká zisk, který při neměnné ceně  

a proporcionálních nákladech je tím vyšší, čím více výrobků podnik vyrobí, za předpokladu, 

ţe je všechny prodá. Snahou kaţdého podniku je produkovat zisk. Nestačí proto, aby se 

pohyboval pouze na BZ, ale musí vyrábět aspoň takový rozsah produkce, který přinese  

i určitý zisk. Bod zvratu zahrnující i tvorbu zisku je:  

VNP

ZFN
BZ min  

Obrázek č. 11 Bod zvratu při stálých cenách a lineárním vývoji nákladů 

 

Zdroj: [7, str. 98] 

Ztráta 

Zisk 

q 
0 

BZ 

Trţby 

Náklady 

Zisk 

Trţby 

Náklady 

Zisk (Kč) 
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2.5.2 Bod zvratu při měnící se ceně a nelineárním vývoji nákladů 

V praxi se stává, ţe s růstem nabídky určitého výrobku jeho cena klesá. Současně 

s růstem rozsahu výroby dochází k nelineárnímu vývoji nákladů. Tato situace se pochopitelně 

odrazí i v analýze bodu zvratu. Mluvíme o bodu zvratu při měnící se ceně a nelineárním 

vývoji nákladů. V takovém případě existuje nejenom bod zvratu, ale i bod, ve kterém  

je dosaţeno maximálního zisku, a také další bod zvratu, od kterého začíná být výroba opět 

ztrátová. V tomto případě tedy neplatí, ţe čím více se vyrábí, tím větší je zisk.  

Obrázek č. 12 Bod zvratu při měnící se ceně a nelineárním vývoji nákladů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [7, str. 99] 
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3 Faktory ovlivňující tržby Dopravního podniku města Pardubic, a. s.  

3.1 Faktory ovlivňující tržby dopravních podniků 

Provozování městské hromadné dopravy je zvláštní druh podnikání. Dopravní podnik 

města Pardubic nemá ve své hlavní činnosti, coţ je provozování městské hromadné dopravy, 

ţádnou konkurenci. Podnik je pevně vázán podmínkami, které mu stanovuje statutární město, 

popřípadě kraj či obec, pro který zajišťuje dopravní obsluţnost. Dopravní obsluţnost lze 

definovat jako pokrytí všech dopravních potřeb území. Způsob a postup zajišťování dopravní 

obsluţnosti vychází ze zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, který definuje v § 19 

právní institut závazku veřejné sluţby ve veřejném zájmu za účelem zajištění dopravní 

obsluţnosti území ve veřejné linkové dopravě. DPmP je smluvně vázán závazkem veřejné 

sluţby.  

Závazkem veřejné sluţby se rozumí závazek provozní, přepravní a tarifní, ve veřejné 

linkové dopravě ve veřejném zájmu za účelem zajištění dopravní obsluţnosti území. Tento 

závazek je dopravce povinen přijmout i přes to, ţe by jej jinak ve svém obchodním zájmu 

nepřijal, nebo by je přijal pouze z části. Objednavatel má ze zákona povinnost dopravci 

zajišťujícímu dopravní obsluţnost v rámci závazku veřejné sluţby uhradit vykázanou 

prokazatelnou ztrátu. Prokazatelná ztráta v městské hromadné dopravě se vypočítá podle 

vzorce: 

)()( VTUPZEONPZ  

Legenda: 

EON – ekonomicky oprávněné náklady 

UPZ – upravený přiměřený zisk 

T - trţby 

V – výnosy 

 

Prokazatelná ztráta se vztahuje buď na jednotlivé spoje, linku, podíl kilometrů linky 

nebo na soubor linek veřejné linkové dopravy provozovaných dopravcem v důsledku 

zajišťování dopravní obsluţnosti plněním závazků veřejné sluţby. 
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Faktory, jeţ se podílí na velikosti trţeb dopravců, kteří zajišťují přepravu osob  

na základě smlouvy o závazku veřejné sluţby uzavřené s dopravním úřadem, jsou následující:  

- počet obyvatel, 

- finanční situace obyvatelstva, 

- existence pracovních příleţitostí, 

- nezaměstnanost v kraji, 

- cena nafty/elektřiny, 

- sluţby dopravce (kvalita obsluhy linky, osoba řidiče, informovanost lidí, technický 

stav autobusů), 

- konkurence mezi dopravci včetně ţelezniční dopravy, 

- struktura převáţeného obyvatelstva, 

- platební kázeň cestujících, 

- existence zdravotních, školních a jiných zařízení, 

- spádovost obcí k centru,  

- příjezdy a odjezdy (z hlediska dnů v týdnu, denní hodiny), 

- hustota předcházejících a následujících spojů na trase, 

- sezónní vlivy apod. 

3.2 Faktory ovlivňující tržby DPmP, a. s. 

Mezi faktory, které ovlivňují trţby Dopravního podniku měst Pardubic, a. s., jsem 

zařadil následující: 

- počet obyvatel v Pardubicích (tis.) x1, 

- počet nezaměstnaných ve městě Pardubice x2, 

- průměrná mzda v Pardubickém kraji x3, 

- průměrná roční teplota vzduchu (°C) x4  

 

Vzhledem k existenci více jak 2 vysvětlujících proměnných hovoříme o vícenásobném 

lineárním regresním modelu faktorů ovlivňující trţby DPmP. Odhadnutou regresní funkci pak 

zapíšeme ve tvaru: 

axbxbbby 44332211 xx  
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Legenda: 

b1, b2, b3, b4, a  - parciální regresní koeficienty  - udávají dílčí změny závisle proměnné 

při jednotkové změně příslušné nezávisle proměnné a při konstantním průběhu 

ostatních proměnných 

x1, x2, x3, x4  - vysvětlující proměnné. 

3.2.1 Počet obyvatel 

Prvním faktorem, který ovlivňuje velikost trţeb, je počet obyvatel. Čím více má město 

obyvatel, tím více má dopravní podnik potencionálních cestujících, coţ můţe zajistit větší 

trţby. Město Pardubice je nejlidnatější obcí Pardubického kraje a počtem obyvatel se řadí na 

10. místo mezi krajskými městy ČR. V Pardubicích ţilo k 31.12 2007 na ploše 83 km
2 

celkem  

89 245 obyvatel (z toho 51,7 % bylo ţen, tj. 46 144), hustota zalidnění činí 1080 

obyvatel/km
2
. Do 90. let minulého století se počet obyvatel plynule zvyšoval, a to jak díky 

přirozenému tak i migračnímu přírůstku. Vrcholem byl rok 1989, kdy měly Pardubice 96 036 

obyvatel.  

Od roku 1993 docházelo k poklesu počtu obyvatel ve městě. Tento pokles byl 

způsoben úbytkem přirozeného přírůstku
4
 a migrací. Saldo migrace

5
 v Pardubicích bylo trvale 

od roku 1993 záporné. Migrační úbytek obyvatelstva byl způsoben suburbanizací
6
, lidé se 

stěhovali do příměstských obcí, kde se rozvíjela bytová výstavba. Tento trend vydrţel aţ do 

roku 2004, kdy bylo zaznamenáno po 30-ti letech nejméně obyvatel, tj. 88 181. Ke změně 

trendu došlo aţ v roce 2005, kdy začal počet obyvatel města mírně stoupat, a to zejména 

vlivem zahraniční migrace. V roce 2007 činilo migrační saldo 555 obyvatel, coţ v součtu 

s přirozeným přírůstkem činilo celkový přírůstek 686 obyvatel, tj. dvanácti násobek oproti 

předcházejícímu roku. Pohyb počtu obyvatel ve městě Pardubice v letech 1971 – 2007 

popisuje  tabulka č. 4. 

                                                

 
4 Přirozený přírůstek – rozdíl počtu (ţivě) narozených a zemřelých 
5 Saldo migrace – rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob 
6 Suburbanizace – stěhování obyvatel do zázemí měst 
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Tabulka č. 4 Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel ve městě Pardubice v letech 1971 – 2007 (stav k 31.12.) 

Rok 
Živě 

narození 
Zemřelí 

Přirozený 

přírůstek 
Přistěhovalí Vystěhovalí 

Migrační 

přírůstek 

Přírůstek 

celkem 

Stav 

obyvatel 
1) 

1971 1 146  705  441  2 548  1 273  1 275  1 716  73 182  

1973 1 343  692  651  2 529  1 340  1 189  1 840  77 098  

1975 1 524  736  788  2 223  1 678  545  1 333  79 924  

1977 1 689  855  834  2 418  1 547  871  1 705  89 933  

1979 1 487  854  633  2 026  1 504  522  1 155  92 657  

1981 1 308  868  440  1 846  1 667  179  619  92 616  

1983 1 192  944  248  1 582  1 460  122  370  93 551  

1985 1 122  933  189  1 653  1 582  71  260  93 999  

1987 1 107  908  199  1 752  1 611  141  340  95 293  

1989 1 081  942  139  1 621  1 547  74  213  96 036  

1991 1 122  956  166  1 864  1 584  280  446  95 225  

1993 1 029  1 300  -271  1 332  1 438  -106  -377  95 056  

1995 769  974  -205  1 199  1 298  -99  -304  93 777  

1997 825  822  3  1 183  1 354  -171  -168  92 980  

1999 737  894  -157  998  1 487  -489  -646  92 069  

2000 747  857  -110  881  1 543  -662  -772  91 309  

2001 708  842  -134  1 074  1 454  -380  -514  90 171  

2002 740  895  -155  1 522  1 813  -291  -446  89 725  

2003 755  942  -187  1 281  2 078  -797  -984  88 741  

2004 827  862  -35  1 194  1 719  -525  -560  88 181  

2005 771  879  -108  1 948  1 761  187  79  88 260  

2006 831  903  -72  1 928  1 800  128  56  88 316  

2007 978  847  131  2 799  2 244  555  686  89 245  
 

1)  od roku 2001 osoby s trvalým pobytem včetně cizinců s dlouhodobým pobytem 

Zdroj: [12] 

Obrázek č. 13 Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel ve městě Pardubice v letech 1971 – 2007 (stav k 31.12.) 

 

Zdroj: [12] 

Budoucí vývoj počtu obyvatel Pardubic je moţné relativně výrazně ovlivnit migrací,  

a to nejen zahraniční. Například pokud by absolventi Univerzity Pardubice zůstali ve městě, 

mohly by Pardubice migračně růst. Přírůstek mladého obyvatelstva by navíc mohl pozitivně 

ovlivnit i přirozený přírůstek města. 



37 

3.2.2 Nezaměstnanost 

Nezaměstnanými rozumíme část ekonomicky aktivního obyvatelstva, která není 

odpovídajícím způsobem plně vyuţita. Míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl 

nezaměstnaných, kteří však aktivně o nalezení práce usilují, a ekonomicky aktivního 

obyvatelstva.  

ULUu /   

Legenda: 

u – míra nezaměstnanosti 

U – počet nezaměstnaných 

L – počet zaměstnaných 

 

S rostoucí nezaměstnaností klesá disponibilní důchod obyvatel a občané méně 

vyuţívají hromadné dopravy. To znamená, ţe s růstem nezaměstnanosti klesají trţby DPmP. 

Nezaměstnanost v Pardubicích se dlouhodobě pohybuje pod průměrem Pardubického 

kraje i České republiky. V roce 2007 bylo v Pardubicích z 89 245 ţijících obyvatel 62 632 

občanů v produktivním věku, coţ představuje 70,18 %. Míra registrované nezaměstnanosti 

měla v Pardubicích od roku 2004 klesající tendenci a v letech 2000 – 2007 se pohybovala pod 

hodnotou 7,0 % (v roce 2006 byla 5,13 % a v roce 2007 dosáhla hodnoty 3,58 %). Míra 

registrované nezaměstnanosti k 31.12 2007 byla v ČR na úrovni 5,98 %, v Pardubickém kraji 

dosáhla 5,43 %, v okrese Pardubice byla 3,78 % a ve stejném období dosáhla v ORP 

Pardubice 3,75 %. To, ţe je nezaměstnanost v Pardubicích za poslední roky výrazně niţší, 

bych přisuzoval velkým firmám, které se po roce 2000 otevřely a postupně zvyšují výrobu. 

Mám na mysli zejména společnosti Foxconn a Panasonic. Nezaměstnanost v Pardubicích 

zobrazuje tabulka č. 5. 

Počet uchazečů o zaměstnání se v Pardubicích od roku 2005 sniţuje, v evidenci Úřadu 

práce Pardubice bylo k 31.12 2007 celkem 1 851 uchazečů o zaměstnání (ve stejném období 

bylo za okres Pardubice evidováno celkem 3 603 uchazečů a za Pardubický kraj celkem  

15 417 uchazečů o zaměstnání). V roce 2007 se v Pardubicích, v porovnání s rokem 2006, 

sníţil počet evidovaných uchazečů o zaměstnání o 702 osob, tj. o 27,5%. Podrobnosti uvádí 

následující tabulka. 
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Tabulka č. 5 Nezaměstnanost ve městě Pardubice v letech 2002 – 2007 (stav k 31.12.) 

1) Rok 2007 je včetně obce Hostovice, která se připojila k městu Pardubice 20. 10. 2006 
2) Míra nezaměstnanosti je vypočtena jako podíl registrovaných uchazečů o zaměstnání celkem (od roku 2005 

také dosaţitelných) a obyvatel ekonomicky aktivních (podle Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 3. 2001) 
3) V roce 2005 došlo ke změně metodiky výpočtu míry registrované nezaměstnanosti. Nově se počítá  

z dosaţitelných uchazečů, ne ze všech uchazečů jako dříve. Dosaţitelný uchazeč je takový, který můţe 

bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaný nezaměstnaný, 

který nemá ţádnou objektivní překáţku pro přijetí zaměstnání. 

Zdroj: [11, str. 19] 

Obrázek č. 14 Nezaměstnanost v Pardubicích v letech 2002 – 2007 (stav k 31.12.) 
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Zdroj: [11, str. 19] 

Z grafu je patrné, ţe se změnou počtu uchazečů o zaměstnání se také mění míra 

nezaměstnanosti. Je uspokojivé, ţe od roku 2005 nezaměstnanost klesá. Tento trend vydrţel 

aţ do roku 2008, kdy počet nezaměstnaných činil 3 952, coţ je oproti přecházejícímu roku 

více neţ dvojnásobek. Tento fakt bych přisuzoval tehdy počínající finanční krizi. V tabulce  

č. 5 ale rok 2008 neuvádím, jelikoţ kromě absolutního počtu nezaměstnaných nejsou další 

hodnoty známy. 

Ukazatelé 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1) 

Uchazeči o zaměstnání celkem 2 592 2 931 3 058 3 042 2 553 1 851 

z toho:       

dosaţitelní x x x 2 916 2 433 1 704 

ţeny 1 317 1 535 1 541 1 577 1 377 998 

absolventi škol 283 215 239 230 170 129 

občané se zdravotním postiţením 530 596 592 568 553 396 

Volná pracovní místa 487 176 384 766 2 515 4 544 

Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo 5,32 16,65 7,96 3,97 1,02 0,41 

Míra registrované nezaměstnanosti (%)       

výpočet z uchazečů celkem 2) 5,46 6,18 6,44 6,41 5,38 3,89 

výpočet z dosaţitelných uchazečů 3) x x x 6,14 5,13 3,58 
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Obrázek č. 15 Míra nezaměstnanosti podle správních obvodů ORP (stav k 31.12.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [12] 

Obrázek č. 16 Míra nezaměstnanosti podle obcí Pardubického kraje (stav k 31.12.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [12] 

Přetrvávajícím problémem je dlouhodobá nezaměstnanost. Počet uchazečů 

registrovaných na Úřadu práce k 31. 12 2007 po dobu 6 – 12 měsíců činil 269 osob,  

tj. 14,5 %, a počet uchazečů o zaměstnání s délkou evidence nad 12 měsíců představoval 479 

osob, tj. 25,9 % všech nezaměstnaných. Situace byla nejhorší v roce 2005, kdy bylo na Úřadu 

práce v Pardubicích evidováno 49 % dlouhodobě nezaměstnaných. V posledních letech se ale 

situace lepší. Detailní vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti uvádí tabulka č. 6. 
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Tabulka č. 6 Vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti v Pardubicích v letech 2002 – 2007 (stav k 31. 12) 

Ukazatelé 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Uchazeči o zaměstnání celkem 2 592 2 931 3 058 3 042 2 553 1 851 

z toho v evidenci:       

6 - 12 měsíců 494 568 555 564 417 269 

nad 12 měsíců 586 692 847 928 799 479 

z toho v evidenci (v %):       

6 - 12 měsíců 19,1 19,4 18,1 18,5 16,3 14,5 

nad 12 měsíců 22,6 23,6 27,7 30,5 31,3 25,9 

Zdroj: [12] 

Obrázek č. 17 Vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti v Pardubicích v letech 2002 – 2007 (stav k 31. 12) 
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Zdroj: [12] 

3.2.3 Průměrná mzda 

Dalším faktorem ovlivňující trţby DPmP je průměrná mzda. Disponibilní příjem 

ovlivňuje zájem lidí o nakupování, kulturu, sportovní vyţití a tím spojenou dopravu. Kdyţ 

mají lidé niţší příjmy, tak počet jejich volnočasových aktivit klesá. Klesá tak i potřeba 

cestovat. Proto stejně jako u nezaměstnanosti platí, ţe s růstem disponibilního důchodu rostou 

trţby DPmP. Statistický ukazatel průměrná hrubá měsíční mzda u fyzických osob se pro 

město Pardubice nesleduje, proto v této kapitole vycházím z hodnot průměrné mzdy za 

Pardubický kraj. Průměrná hrubá měsíční mzda v kraji vzrostla v roce 2007 oproti roku 2006 

o 7,7 % a činila 18 594 Kč. V porovnání s průměrnou mzdou v ČR, která v roce 2007 byla 

21 692 Kč, je o 16,7 % niţší. Ve srovnání s ostatními kraji zaujímá Pardubický kraj 3. místo 

od konce.  
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Tabulka č. 7 Průměrná mzda v Pardubickém kraji 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Pardubický kraj 11 695 12 641 13 502 14 581 15 585 16 356 17 273 18 594 20 096 
Česká republika 13 614 14 793 15 845 16 917 18 035 19 030 20 211 21 692 23 545 

Zdroj: [12] 

Obrázek č. 18 Průměrná mzda v Pardubickém kraji a v ČR 
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Zdroj: [12] 

Z předcházejícího grafu je patrné, ţe tempo růstu průměrné mzdy za celou Českou 

republiku je srovnatelné s tempem růstu průměrné mzdy v Pardubickém kraji. Od roku 2000 

se zvýšila průměrná mzda v ČR i Pardubickém kraji shodně o zhruba 72 %. 

3.2.4 Počasí 

Ačkoliv se můţe zdát, ţe DPmP nemá ve své hlavní činnosti ţádnou konkurenci, není 

tomu tak. Dle vyjádření ředitele pardubického dopravního podniku Ing. Tomáše Pelikána je 

největší konkurencí počasí. Jakmile se oteplí, přichází podnik o značnou část cestujících. 

Napomáhá tomu poloha města, rovinatý terén a existence cyklostezek. Pro svůj lineární 

regresní model jsem si zvolil proměnnou Průměrná roční teplota vzduch x4. Čím je průměrná 

roční teplota vzduchu vyšší, tím méně lidé vyuţívají MHD, a tak příjmy DPmP klesají. 
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Obrázek č. 19 Průměrná teplota vzduchu v Pardubicích v jednotlivých měsících roku 2008 

 

Zdroj: [14] 

Obrázek č. 20 Denní počty přepravených osob v jednotlivých měsících roku 2008 

 

Zdroj: [15] 

Z předchozích dvou grafů je jasně patrné, ţe s příchodem teplých dní na přelomu 

dubna a května dochází k odlivu cestujících z MHD. Lidé ve větší míře vyuţívají cyklistickou 

dopravu nebo chodí pěšky. Za odliv cestujících také můţou letní prázdniny, kdy ţáci nejezdí 

do škol. Navíc je čas dovolených, takţe ve městě zůstává méně lidí. Příliv cestujících  

do MHD je kaţdoročně na přelomu srpna a září. Je to zapříčiněno končícími dovolenými  

a začátkem nového školního roku. 
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3.3 Lineární regresní model faktorů ovlivňující tržby DPmP, a. s. 

Regresní analýza je souhrn statistických metod a postupů slouţících k odhadu hodnot 

nebo středních hodnot nějaké proměnné odpovídající daným hodnotám jedné či většího počtu 

vysvětlujících proměnných. Regresní analýza se zabývá závislostí kvantitativního znaku na 

kvantitativním znaku (nebo více znacích). Zkoumá vztah mezi výstupní závislou proměnnou 

(vysvětlovanou) y a vstupními proměnnými (vysvětlujícími) x. Cílem regresní analýzy je 

poznat a matematicky popsat statistické závislosti a ověřit deduktivně účinné teorie. „Lineární 

regrese představuje aproximaci daných hodnot polynomem prvního řádu (přímkou) metodou 

nejmenších čtverců. Jinak řečeno, jedná se o proloţení několika bodů v grafu takovou 

přímkou, aby součet druhých mocnin odchylek jednotlivých bodů od přímky byl minimální.“ 

[13] 

Tento model jsem zpracoval v programu MS Excel 2003. V prvním kroku tvorby 

modelu jsem si definoval proměnné, jeţ do tohoto modelu vstupují. Při definování 

proměnných jsem si musel stanovit, jakých hodnot budou proměnné nabývat. Při růstu počtu 

obyvatel v Pardubicích bude mít DPmP více potencionálních cestujících a tím pádem i větší 

trţby z MHD. Proto bude znaménko kladné. Naopak při růstu počtu nezaměstnaných 

v Pardubicích budou obyvatelé méně cestovat a trţby dopravního podniku se sníţí.  

U proměnné Průměrná mzda v Pardubickém kraji se růst mezd kladně projeví na růstu trţeb 

DPmP. Pro poslední proměnnou platí, ţe čím je roční teplota vzduchu vyšší, tím méně lidé 

vyuţívají MHD, a tak příjmy DPmP klesají. Tabulka č. 8 uvádí krátké shrnutí.  

Tabulka č. 8 Definování proměnných 

Proměnná Reference proměnné Znaménko 

y Trţby z MHD (v tis. Kč)  

x1 Počet obyvatel v Pardubicích + 

x2 Počet nezaměstnaných v Pardubicích - 

x3 Průměrná mzda v Pardubickém kraji + 
x4 Průměrná roční teplota vzduchu v Pardubicích - 

Zdroj: Autor 

V dalším kroku jsem zjistil, jaká je závislost mezi časovými řadami. Korelace 

časových řad jsou uvedeny v tabulce č. 9. 
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Tabulka č. 9 Korelace časových řad 

 y x1 x2 x3 x4 

y 1     

x1 -0,410626229 1    

x2 0,371024803 -0,194177294 1   

x3 0,990258249 -0,45286731 0,403179849 1  

x4 -0,338098723 0,374855731 -0,775297153 -0,355212657 1 

Zdroj: Autor 

Tabulka č. 10 Síly korelace podle Cohena 

Typ korelace /r/ 

Velmi slabá 0,00 – 0,09 

Slabá 0,10 – 0,29 

Střední 0,30 – 0,49 

Silná 0,50 – 1,00 

Zdroj: Autor 

Mezi vysvětlovanou proměnnou y a vysvětlujícími proměnnými x1, x2, x4 je střední síla 

korelace. Mezi vysvětlující proměnnou x3  a vysvětlovanou proměnnou y je korelace velmi 

silná. Pomocí Durbin-Watsonova testu bylo zjištěno, ţe rezidua jsou nezávislá, tedy ţe s daty 

lze pracovat. Předpokládám, ţe existuje lineární závislost mezi vysvětlujícími proměnnými x1, 

x2, x3, x4 a závislou proměnnou y.  

Tabulka č. 11 Hodnoty vstupující do lineárního regresního modelu 

 y x1 x2 x3 x4 

2000 74 976 91 309 2 338 11 695 10,60 

2001 80 530 90 171 2 425 12 641 9,00 

2002 84 404 89 725 2 592 13 502 10,10 

2003 86 345 88 741 2 931 14 581 9,50 

2004 98 895 88 181 3 058 15 585 9,10 

2005 104 162 88 260 3 042 16 356 9,20 

2006 114 265 88 316 2 553 17 273 9,60 

2007 119 227 89 245 1 851 18 594 10,40 

2008 130 142 89 892 3 952 20 096 8,64 

Zdroj: Sloupec y [9], sloupec x1, x2 a x4 [12], sloupec x3 [11, str. 22] 

Ke kvantifikaci vícenásobného lineárního regresního modelu jsem pouţil metodu 

nejmenších čtverců. Metoda nejmenších čtverců (MNČ) je v regresní analýze nejuţívanější 

pro hledání odhadů parametrů bi (které jsou odhadem neznámých parametrů βi). MNČ hledá 

hodnoty koeficientů, jejichţ součet čtverců reziduí (odchylek) jejích funkčních hodnot od 

daných naměřených hodnot byl co nejmenší podle následujícího výrazu: 



45 

n

j

iregi

n

i

m

j

jiji yybxyRSCbU
1

2

,

2

1 1

)()(


 minimum 

Legenda: 

RSC – reziduální součet čtverců 

Pro zjištění parametrů regresní přímky a dalších hodnot jsem pouţil funkci 

LINREGRESE. Následující tabulka uvádí, v jakém pořadí se vracejí dodatečné regresní 

statistiky. 

Tabulka č. 12 Legenda funkci LINREGRESE 

mn mn-1 … m2 m1 b 

sen sen-1 … se2 se1 seb 

r2 sey     

F df     

ssreg ssresid     

Zdroj: Autor 

Legenda: 

m1, m2,…, mn, b - parametry regresní přímky 

se1, se2,…, sen  - standardní chyby pro koeficienty m1, m2,…,mn 

seb   - standardní chyba pro konstantu b 

r2 - vícenásobný index determinace. Porovnává skutečné hodnoty y 

a jejich odhady. Nabývá hodnot od 0 do 1. Pokud je roven 1, 

existuje v tomto vzorku dokonalá korelace, tj. mezi odhadem 

a skutečnými hodnotami y není ţádný rozdíl. Pokud je index 

determinace roven nule, znamená to, ţe regresní rovnice 

nedokáţe předpovídat hodnoty y. 

sey - standardní chyba odhadu y 

F - F-statistika, lze ji pouţít pro ověření, zda vztah mezi závislými 

a nezávislými proměnnými není nahodilý. 

df - stupně volnosti 

ssreg - regresní součet čtverců 

ssresid - reziduální součet čtverců 
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… parametry regresní přímky 

… standardní chyby pro m1,…,mn 

Ze zadaných hodnot funkce LINREGRESE odvodila následující hodnoty. 

 

Tabulka č. 13 Vrácené hodnoty funkcí LINREGRESE 

 

Zdroj: Autor 

Z výše uvedeného tedy můţeme zapsat rovnici lineárního regresního modelu: 

88097-x*1440,606-x*068,7x*2,292-x*1,088 y 4321  

Roční tržby DPmP = 1,088 * počet obyvatel – 2,292 * počet nezaměstnaných + 7,068 * 

průměrná mzda – 1440,606 * průměrná roční teplota vzduchu – 88097 

Na základě měření bylo zjištěno, ţe: 

– s kaţdým novým obyvatelem vzrostou roční trţby DPmP o 1 088 Kč  

(za podmínky, ţe se ostatní faktory nezmění), 

– s kaţdým dalším nezaměstnaným klesnou roční trţby DPmP o 2 292 Kč  

(za podmínky, ţe se ostatní faktory nezmění), 

– se zvýšením průměrné mzdy o 1 Kč vzrostou roční trţby DPmP o 7 068 Kč  

(za podmínky, ţe se ostatní faktory nezmění), 

– se zvýšením průměrné roční teploty vzduchu v Pardubicích o 1 °C klesnou roční 

trţby DPmP o 1 440 606 Kč (za podmínky, ţe se ostatní faktory nezmění). 

Vícenásobný index determinace R2 má hodnotu 0,984 a svědčí tak o vysoké korelaci. 

Model tedy dokáţe vysvětlit téměř 98,5 % celkové variability. F-statistika dává hodnotu 

62,288, jeţ je mnohem větší, neţ je hodnota F zjištěná ze statistických tabulek (6,388). Proto 

je mimořádně nepravděpodobné, ţe je takto vysoká hodnota F náhodná. Všechna znaménka 

vyšla podle předpokladu. Platí tak, ţe s růstem počtu obyvatel či průměrné mzdy, dochází ke 

zvyšování příjmů dopravního podniku. Naopak vyšší průměrná teplota vzduchu a růst 

nezaměstnanosti má za následek odliv cestujících z MHD a tím pádem sníţení trţeb. T-test 

vyšel pouze jediný, a to u proměnné Průměrná mzda v Pardubickém kraji (x3). Intervaly vyšly 

rovněţ pouze u proměnné x3. 

-1440,6064 7,0681802 -2,29152 1,088262 -88097,8 

 3064,89823 0,5217072 3,420622 1,371035 118033,2 

0,98419921 3401,8943 #N/A #N/A #N/A 

62,2879826 4 #N/A #N/A #N/A 

2883406596 46291539 #N/A #N/A #N/A 
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Jelikoţ index determinace i F-statistika ukazují na věrohodný model a znaménka vyšla 

dle předpokladu, soudím, ţe mnou vytvořený regresní model je schopen, při doplnění 

závislých proměnných, předpovídat trţby DPmP. 

Na závěr uvádím odhad pro rok 2009. K odhadu jednotlivých závislých proměnných 

jsem vyuţil spojnici trendu s odhadem na 1 periodu u kaţdé proměnné. U proměnné Počet 

nezaměstnaných v Pardubicích (x2) vyšel index determinace velmi nízký. Můţe za to extrémní 

zvýšení počtu nezaměstnaných, coţ je zapříčiněno finanční krizí. Proto se budoucí vývoj 

nezaměstnanosti nejen v Pardubickém kraji špatně předpovídá. Nejhůře se předpovídá 

proměnná Průměrná roční teplota vzduchu v Pardubicích (x4), jelikoţ na počasí ţádné trendy 

či předpovědi neplatí. I zde vyšel index determinace velmi nízký. V následující tabulce 

uvádím odhadované hodnoty s indexem determinace. 

Tabulka č. 14 Odhadované hodnoty vysvětlujících proměnných 

Proměnná Odhad pro rok 2009 Index determinace 

Počet obyvatel v Pardubicích (v tis.) 90 101 0,845 

Počet nezaměstnaných v Pardubicích 3 146 0,135 

Průměrná mzda v Pardubickém kraji 20 656 0,993 

Průměrná roční teplota vzduchu v Pardubicích 9,16 0,114 

Zdroj: Autor 

Dosazením odhadů jednotlivých proměnných do výše uvedeného lineárního 

regresního modelu dostaneme předpověď trţeb pro rok 2009, která činní 135 551 Kč. Velmi 

záleţí na tom, jaké bude v roce 2009 počasí a především jak se vyvine situace na trhu práce. 
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4 Opatření na zvýšení tržeb Dopravního podniku města Pardubic, a.s. 

Finanční situace DPmP v současné době není dobrá. Hospodářský výsledek za rok 

2007 byl záporný, a to 10,2 mil. Kč. Proto je nutné hledat východiska z této špatné situace  

a zajistit dlouhodobou udrţitelnost. Protoţe je ztrátový pouze provoz MHD a vedlejší činnosti 

vyrovnávají, respektive sniţují ztrátu činnosti hlavní, zaměřím se při navrhování opatření 

právě na hlavní činnost DPmP, a tou je provozování veřejné autobusové a trolejbusové 

dopravy osob a jejich zavazadel. 

Při navrhování opatření je nutno zdůraznit, ţe dopravní podnik poskytuje sluţbu  

ve veřejném zájmu a díky tomu dostává dotace. Základním cílem DPmP není dosaţení 

maximální trţní hodnoty akcií, ale mít vyrovnaný a stabilní hospodářský výsledek. Aby 

podnik vykazoval kladný hospodářský výsledek, tedy zisk, je nutné, aby celkové výnosy 

převyšovaly celkové náklady. Proto by se opatření vedoucí k ozdravení finanční situace 

podniku měla zaměřit na zvýšení výnosů a sníţení nákladů. Ve své diplomové práci se 

zaměřuji jen na zvýšení trţeb, proto další opatření, jak zvýšit rentabilitu (např. sníţení 

nákladů, zvýšení ostatních výnosů) povaţuji za irelevantní.  

Obecně jde zvýšit trţby dvěma způsoby, a to zvýšením ceny nebo prodaného 

mnoţství. Dopravní podnik tedy můţe zvýšit trţby buď zvýšením ceny jízdného, nebo 

zvýšením počtu přepravených cestujících.  

4.1 Zvýšení jednotkové ceny 

Při zvyšování trţeb vlivem zvýšení jízdného je nutné si uvědomit, ţe se zvýšením ceny 

klesá poptávka po přepravní sluţbě, coţ v důsledku můţe mít za následek sníţení trţeb. 

Obecně se zvýšením ceny jízdného dochází ke sníţení poptávky, ale chování zákazníků je při 

cenových změnách ovlivněno řadou dalších faktorů. K vyjádření změny poptávky v důsledku 

změny ceny slouţí koeficient cenové elasticity poptávky označovaný Ep. 
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4.1.1 Cenová elasticita poptávky DPmP, a.s. 

Cenová elasticita poptávky vyjadřuje změnu poptávky při určité změně cen. Její 

pomocí můţeme určit poptávkovou křivku po určité přepravě. 

10

10

01

01 :
PP

PP

QQ

QQ
Ep    

 

Legenda: 

Q1 - poptávka při nové ceně 

Q0 - poptávka při současné ceně 

P1 - nová cena  

P0 - současná cena 

 

Poptávka v závislosti na ceně můţe být: 

- elastická - Ep < - 1  

Zvýšení ceny o 1 % vyvolá sníţení poptávky o více neţ 1 %. 

- jednotkově elastická (proporcionální) – Ep= - 1  

Zvýšení ceny o 1 % vyvolá sníţení poptávky právě o 1 %. 

- neelastická - Ep > - 1  

Zvýšení ceny o 1 % vyvolá sníţení poptávky o méně neţ 1 %. 

K určení cenové elasticity poptávky po přepravních sluţbách DPmP vycházím  

z vnitropodnikových statistik o počtech prodaných jízdenek a průměrných cenách jízdenek 

v jednotlivých segmentech v letech 2005 – 2008. Dlouhodobější statistiky jiţ nemá DPmP 

k dispozici. K modelování jsem si zvolil lineární regresní model, který jsem vytvořil 

v programu Microsoft Office Excel 2003. Koeficienty cenové elasticity poptávky jsem 

spočítal v segmentech, které mají největší podíl na trţbách dopravního podniku z MHD. 

Zjištěné hodnoty koeficientů cenové elasticity jsem spočítal v těchto segmentech: 

- občanské časové předplatné jízdenky, 

- ţákovské časové předplatné jízdenky, 

- studentské časové předplatné jízdenky, 

- zlevněné časové předplatné jízdenky  

- jednotlivé jízdné (pozn. od 1. 11. 2006 včetně elektronické peněţenky). 
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Cenová elasticita poptávky v segmentu občanské časové předplatné jízdenky 

Prvním segmentem, pro nějţ jsem spočítal koeficient cenové elasticity poptávky, je 

segment občanské časové předplatné jízdenky. Následující tabulka uvádí velikost trţeb  

a počet prodaných jízdenek v tomto segmentu v letech 2005 - 2008. Velikost trţeb vychází 

z účetnictví dopravního podniku. Průměrnou cenu jízdenky v segmentu jsem zjistil podílem 

trţeb a počtu prodaných jízdenek v jednotlivém segmentu. 

Tabulka č. 15 Občanské časové předplatné jízdenky 

 2005 2006 2007 2008 

Trţby 29 419 010 30 630 605 28 034 595 32 282 110 

Počet prodaných jízdenek 77 595 80 589 62 585 65 593 

Průměrná cena jízdenky 379,14 380,10 448,00 492,00 

Koeficient cenové elasticity  14,97 -1,53 0,50 

Zdroj: [9], autor 

Obrázek č. 21 Závislost počtu přepravených osob v segmentu občanské časové předplatné jízdenky na 

ceně 

 

Zdroj: [9], autor 

Rovnice lineárního modelu stanovená regresní analýzou má tvar 131491141xy . 

Konstruovaný model vysvětluje (dle hodnoty statistického rozptylu R
2
) 77,6 % závislost počtu 

prodaných jízdenek. Hodnota korelačního koeficientu R je 0,8809, coţ naznačuje modelově 

silnou závislost mezi proměnnými. Výslednou hodnotu koeficientu elasticity pro segment 

občanské časové předplatné jízdenky dostaneme dosazením do rovnice lineárního modelu.   

8367,0141,
y

x
e xy

 

Tato hodnota nám říká, ţe poptávka v tomto segmentu je neelastická, coţ znamená, ţe 

zvýšení ceny o 1 % vyvolá pokles poptávky o méně neţ 1 %.  
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Cenová elasticita poptávky v segmentu žákovské časové předplatné jízdenky 

Dalším segmentem, pro nějţ jsem spočítal koeficient cenové elasticity poptávky, je 

segment ţákovské časové předplatné jízdenky. Trţby, počet prodaných jízdenek i průměrná 

cena za jednu jízdenku byly zjištěny podle pravidel popsaných v prvním segmentu.  

Tabulka č. 16 Žákovské časové předplatné jízdenky 

 2005 2006 2007 2008 

Trţby 3 040 070 2 902 250 2 630 800 2 694 790 

Počet prodaných jízdenek 16 689 15 455 11 331 10 392 

Průměrná cena jízdenky 182,16 187,79 232,18 259,31 

Koeficient cenové elasticity  -2,52 -1,46 -0,78 

Zdroj: [9], autor 

Obrázek č. 22 Závislost počtu přepravených osob v segmentu žákovské časové předplatné jízdenky na 

ceně 

 

Zdroj: [9], autor 

Rovnice lineárního modelu stanovená regresní analýzou má tvar 

31049639,81 xy . Konstruovaný model vysvětluje (dle hodnoty statistického rozptylu 

R
2
) 95,85 % závislost počtu prodaných jízdenek. Hodnota korelačního koeficientu R je 0,979 

a naznačuje modelově silnou závislost mezi proměnnými. Výslednou hodnotu koeficientu 

elasticity pro segment ţákovské časové předplatné jízdenky dostaneme dosazením do rovnice 

lineárního modelu.   

3056,1939,81,
y

x
e xy

 

Poptávka v tomto segmentu je elastická, coţ znamená, ţe zvýšení ceny o 1 % vyvolá 

pokles poptávky o více neţ 1 %. Tento segment je tedy velmi citlivý na změnu cen jízdného. 
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Cenová elasticita poptávky v segmentu studentské časové předplatné jízdenky 

Dalším segmentem, pro nějţ jsem spočítal koeficient cenové elasticity poptávky, je 

segment studentské časové předplatné jízdenky. Trţby, počet prodaných jízdenek i průměrná 

cena za jednu jízdenku byly zjištěny podle pravidel popsaných v prvním segmentu. 

Tabulka č. 17 Studentské časové předplatné jízdenky 

 2005 2006 2007 2008 

Trţby 10 211 740 10 175 030 10 220 340 11 358 370 

Počet prodaných jízdenek 53 528 52 914 42 621 41 240 

Průměrná cena jízdenky 190,77 192,29 239,80 275,42 

Koeficient cenové elasticity  -1,45 -0,98 -0,24 

Zdroj: [9], autor 

Obrázek č. 23 Závislost počtu přepravených osob v segmentu studentské časové předplatné jízdenky na 

ceně 

 
 

Zdroj: [9], autor 

Rovnice lineárního modelu stanovená regresní analýzou má tvar 

8219717,154 xy . Konstruovaný model vysvětluje (dle hodnoty statistického rozptylu 

R
2
) 92,4 % závislost počtu prodaných jízdenek. Hodnota korelačního koeficientu R je 0,9614  

a naznačuje modelově silnou závislost mezi proměnnými. Výslednou hodnotu koeficientu 

elasticity pro segment studentské časové předplatné jízdenky dostaneme dosazením do 

rovnice lineárního modelu.   

7277,017,154,
y

x
e xy

 

Koeficient elasticity nám říká, ţe poptávka v tomto segmentu je neelastická, coţ 

znamená, ţe zvýšení ceny o 1 % vyvolá pokles poptávky o méně neţ 1 %. 
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Cenová elasticita poptávky v segmentu zlevněné časové předplatné jízdenky 

Jako předposlední segment jsem si zvolil zlevněné časové předplatné jízdenky. Trţby, 

počet prodaných jízdenek i průměrná cena za jednu jízdenku byly zjištěny podle výše 

popsaných pravidel.  

Tabulka č. 18 Zlevněné časové předplatné jízdenky 

 2005 2006 2007 2008 

Trţby 5 854 590 5 843 755 5 384 487 5 796 985 

Počet prodaných jízdenek 19 682 18 464 12 169 12 363 

Průměrná cena jízdenky 297,46 316,49 442,48 468,90 

Koeficient cenové elasticity  -1,03 -1,24 0,27 

Zdroj: [9], autor 

Obrázek č. 24 Závislost počtu přepravených osob v segmentu zlevněné časové předplatné jízdenky na ceně 

 

Zdroj: [9], autor 

Rovnice lineárního modelu stanovená regresní analýzou má tvar 

32868101,45 xy . Konstruovaný model vysvětluje (dle hodnoty statistického rozptylu 

R
2
) 97,8 % závislost počtu přepravených osob. Hodnota korelačního koeficientu R je 0,989  

a naznačuje modelově silnou závislost mezi proměnnými. Výslednou hodnotu koeficientu 

elasticity pro celkovou přepravu dostaneme dosazením do rovnice lineárního modelu.  

0976,1101,45,
y

x
e xy

  

Tato hodnota nám říká, ţe poptávka po přepravě osob v MHD je elastická, coţ 

znamená, ţe zvýšení ceny o 1 % vyvolá růst poptávky o více neţ 1 %.  
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Cenová elasticita poptávky v segmentu jednotlivé jízdné 

Jako poslední segment jsem si zvolil jednotlivé jízdenky. Trţby, počet prodaných 

jízdenek i průměrná cena za jednu jízdenku byly zjištěny podle výše popsaných pravidel.  

Tabulka č. 19 Jednotlivé jízdné 

 2005 2006 2007 2008 

Trţby 53 318 715 56 420 986 63 067 561 69 274 105 

Počet prodaných jízdenek 6 006 981 6 033 314 6 272 786 6 485 413 

Průměrná cena jízdenky 8,88 9,35 10,05 10,68 

Koeficient cenové elasticity  0,08 0,54 0,55 

Zdroj: [9], autor 

Obrázek č. 25 Závislost počtu přepravených osob v segmentu jednotlivé jízdné na ceně 

 

Zdroj: [9], autor 

Rovnice lineárního modelu stanovená regresní analýzou má tvar 

3492720277892 xy . Konstruovaný model vysvětluje (dle hodnoty statistického rozptylu 

R
2
) 95,8 % závislost počtu prodaných jízdenek. Hodnota korelačního koeficientu R je 0,9786  

a naznačuje modelově silnou závislost mezi proměnnými. Výslednou hodnotu koeficientu 

elasticity pro segment jednotlivé jízdné dostaneme dosazením do rovnice lineárního modelu.  

4366,0277892,
y

x
e xy

 

Tato hodnota nám říká, ţe poptávka v tomto segmentu je neelastická, coţ znamená, ţe 

zvýšení ceny o 1 % vyvolá růst poptávky o méně neţ 1 %. Jedná se zde o paradox, jelikoţ 

poptávka se s rostoucí cenou zvyšuje.  
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Následující tabulka uvádí krátké shrnutí výše zjištěných hodnot. 

Tabulka č. 20 Výsledky modelování koeficientu cenové elasticity poptávky v DPmP, a.s. 

Trţní segment 
Rovnice lineárního 

modelu 
Koeficient 

elasticity ey,x 
Druh elasticity 

Podíl na 
trţbách 

Občanské časové předplatné 

jízdenky 
y = - 141x + 131491 - 0,8367 neelastická 25 % 

Ţákovské časové předplatné 

jízdenky 
y = - 81,639x + 31049 - 1,3056 elastická 3 % 

Studentské časové předplatné 

jízdenky 
y = - 154,17x + 82197 - 0,7277 neelastická 10 % 

Zlevněné časové předplatné 

jízdenky 
y = - 45,101x + 32868 - 1,0976 elastická 5 % 

Jednotlivé jízdné y = 277892x + 3492720 0,4366 neelastická 55 % 

Zdroj: Autor 

Z tabulky vyplývá, ţe v segmentech, které mají největší podíl na trţbách, je 

poptávková funkce cenově neelastická. Pro DPmP to tedy znamená, ţe při zvýšení tarifu, 

můţe očekávat sníţení poptávky, které však bude procentuelně niţší neţ  procentuelní zvýšení 

tarifu. Zvýšení cen jízdného povede ke zvýšení trţeb v jednotlivých segmentech i v celkové 

přepravě. To ovšem platí za podmínky, ţe nedojde k výrazným změnám v příjmech 

cestujících či změnám v ostatních přepravních sluţbách. 

K paradoxu dochází v segmentu Jednotlivé jízdné, kde je hodnota koeficientu cenové 

elasticity kladná. To znamená, ţe s růstem ceny jízdného roste poptávané mnoţství a tak 

rostou i trţby DPmP v tomto segmentu. Jde o „Giffenův paradox“, který říká, ţe pozitivní 

příjmový efekt převáţí nad negativním substitučním efektem. Tento efekt bych zdůvodnil tím, 

ţe na konci roku 2006 přešel DPmP na nový odbavovací systém. Obyvatelé Pardubic začali 

pouţívat Pardubickou kartu, s níţ mohou cestovat výhodněji. Největší podíl na tomto nárůstu 

má přeprava na krátké vzdálenosti (od jednoho do tří zastávkových úseků). Papírová jízdenka 

nezohledňovala přepravní vzdálenost a cestující, neţ aby zaplatili plnou cenu za krátkou 

přepravu, raději šli pěšky. Nový systém dává cestujícím, kteří nemají Pardubickou kartu, 

moţnost vybrat si jízdenku podle ujetých pásem. Byl zaveden přestupní tarif, který cestujícím 

dává moţnost do 30 minut od výstupu ze spoje pokračovat dalším spojem za zvýhodněný 

tarif. Nový odbavovací systém také přispěl k optimalizaci a pravidelnosti linek, významně se 

také zlepšila informovanost cestujících. Tyto pozitivní změny mohou být pro občany 

důvodem začít cestovat MHD.  
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4.1.2 Návrh na zvýšení ceny jízdného 

Ve svém návrhu na zlepšení trţeb bych zapracoval účetní ztrátu DPmP, a.s., která 

v roce 2007 činila 10,2 mil. Kč. Jelikoţ je ztrátový pouze provoz městské hromadné dopravy, 

mělo by podle mě dojít ke zvýšení tarifu MHD. Situace ale není tak jednoduchá. Dopravní 

podnik jen podává návrh tarifu, který pak musí schválit Magistrát města Pardubic.  

Při schvalování tarifu je brána v úvahu taková cena jízdného, která je přijatelná v zájmu 

omezování individuální dopravy, únosná pro sociálně slabší občany a současně musí zajistit 

finanční rovnováhu v dopravním podniku.  

Tabulka č. 21 Vyjádření účetní ztráty a velikost potřebných tržeb v roce 2007 

 Absolutní vyjádření (v tis. Kč) % vyjádření 

Trţby z MHD za rok 2007 119 175,27 100,00 % 

Ztráta za účetní období 10 218,00 8,57 % 

Potřebná velikost trţeb z MHD 129 393,27 108,57 % 

Zdroj: [9], autor 

K odstranění ztráty je třeba zvýšit velikost trţeb z MHD o 8,57 %. Z analýzy vyplývá, 

ţe na trţbách z MHD se podílí z 55% jednotlivé jízdné a ze 45 % časové jízdné. Následující 

tabulka uvádí, jak by se měly změnit ceny jízdného MHD. Navrhované ceny vycházejí ze 

stávajících cen jízdného, ke kterým je připočítáno 8,57 %, aby se odstranila účetní ztráta 

10,218 mil. Kč. Navrhované ceny jsou zaokrouhleny na celé koruny nahoru. 

Tabulka č. 22 Porovnání stávajících a navrhovaných cen jízdného  

Jednotlivé jízdné Stávající cena Navrhovaná cena 

Elektronická karta   

   Nezlevněné jízdné    

- I pásmo  6 Kč 7 Kč 

- II pásmo  11 Kč 12 Kč 

- III pásmo  13 Kč 15 Kč 

   Zlevněné jízdné    

- I pásmo  3 Kč 4 Kč 

- II pásmo  6 Kč 7 Kč 

- III pásmo  7 Kč 8 Kč 

   Přeprava zavazadel    

- I pásmo  3 Kč 4 Kč 

- II pásmo  6 Kč 7 Kč 

- III pásmo  7 Kč 8 Kč 

Papírové jízdenky   

Nezlevněné jízdné    

- I pásmo  13 Kč 15 Kč 

- II pásmo  16 Kč 18 Kč 

Zlevněné jízdné    

- I pásmo  7 Kč 8 Kč 

- II pásmo  8 Kč 9 Kč 
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Přeprava zavazadel    

- I pásmo  7 Kč 8 Kč 

- II pásmo  8 Kč 9 Kč 

Doplňkový prodej u řidiče   

- Nezlevněné jízdné  20 Kč 22 Kč 

- Zlevněné jízdné  15 Kč 17 Kč 

- Přeprava zavazadel  15 Kč 17 Kč 

Noční provoz   

- Odbavení kartou 20 Kč 22 Kč 

- Platba v hotovosti 25 Kč 28 Kč 
   

Časově předplatné jízdenky   

Občanské    

- na 7 dnů  135 Kč 147 Kč 

- na 14 dnů  250 Kč 272 Kč 

- na 30 dnů  400 Kč 435 Kč 

- 90denní  1 080 Kč 1 173 Kč 

- 120denní  1 430 Kč 1 553 Kč 

- roční  3 700 Kč 4 018 Kč 

Občanské zlevněné    

- na 7 dnů  75 Kč 82 Kč 

- na 30 dnů  255 Kč 277 Kč 

- 90denní  650 Kč 706 Kč 

- roční  2 250 Kč 2 443 Kč 

Občanské přenosné   

- na 24 hodin (od hh:mm do hh:mm) 80 Kč 87 Kč 

- na 1 kalendářní den  80 Kč 87 Kč 

- na 3 dny  200 Kč 218 Kč 

- 30denní  940 Kč 1 021 Kč 

- 30denní pro psa  200 Kč 218 Kč 

Ţákovské    

- na 7 dnů  65 Kč 71 Kč 

- na 14 dnů  125 Kč 136 Kč 

- na 30 dnů  180 Kč 196 Kč 

- 90denní  510 Kč 554 Kč 

- 120denní  620 Kč 674 Kč 

- půlroční  880 Kč 956 Kč 

- 10měsíční  1 400 Kč 1 520 Kč 

Studentské    

- na 7 dnů  70 Kč 76 Kč 

- na 14 dnů  130 Kč 142 Kč 

- na 30 dnů  200 Kč 218 Kč 

- 90denní  540 Kč 587 Kč 

- 120denní  715 Kč 777 Kč 

- půlroční  1 050 Kč 1 140 Kč 

- 10měsíční  1 500 Kč 1 629 Kč 

Seniorské jízdné    

- měsíční  150 Kč 163 Kč 

- 3měsíční  300 Kč 326 Kč 

- roční  750 Kč 815 Kč 

- roční DOT  750 Kč 815 Kč 

Časové jízdné pro organizace    

- měsíční  200 Kč 218 Kč 

- půlroční  1 100 Kč 1 195 Kč 

Zdroj: [8], autor 
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Při současném zdraţení obou typů jízdného dojde u jednotlivého jízdného ke zdraţení 

o 1 aţ 3 Kč a u časových jízdenek ke zdraţení v rozsahu od 6 aţ 318 Kč v závislosti na délce 

platnosti. V případě zdraţení pouze jednotlivého jízdného je třeba výše zmíněnou ztrátu 

pokrýt pouze v této oblasti. To by znamenalo zdraţení jízdenek o 15,6 %. Jednotlivé jízdné by 

se zdraţilo o 1 aţ 4 Kč. Ceny jednotlivého jízdného uvádí následující tabulka. 

Tabulka č. 23 Porovnání stávajících a navrhovaných cen jednotlivého jízdného 

Jednotlivé jízdné Stávající cena Navrhovaná cena 

Elektronická karta   

   Nezlevněné jízdné    

- I pásmo  6 Kč 7 Kč 

- II pásmo  11 Kč 13 Kč 

- III pásmo  13 Kč 16 Kč 

   Zlevněné jízdné    

- I pásmo  3 Kč 4 Kč 

- II pásmo  6 Kč 7 Kč 

- III pásmo  7 Kč 9 Kč 

   Přeprava zavazadel    

- I pásmo  3 Kč 4 Kč 

- II pásmo  6 Kč 7 Kč 

- III pásmo  7 Kč 9 Kč 

Papírové jízdenky   

Nezlevněné jízdné    

- I pásmo  13 Kč 16 Kč 

- II pásmo  16 Kč 19 Kč 

Zlevněné jízdné    

- I pásmo  7 Kč 9 Kč 

- II pásmo  8 Kč 10 Kč 

Přeprava zavazadel    

- I pásmo  7 Kč 9 Kč 

- II pásmo  8 Kč 10 Kč 

Doplňkový prodej u řidiče   

- Nezlevněné jízdné  20 Kč 24 Kč 

- Zlevněné jízdné  15 Kč 18 Kč 

- Přeprava zavazadel  15 Kč 18 Kč 

Noční provoz   

- Odbavení kartou 20 Kč 24 Kč 

- Platba v hotovosti 25 Kč 29 Kč 

Zdroj: [8], autor 
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4.2 Zvýšení počtu přepravených cestujících 

Další moţností zvýšení trţeb z MHD je získání nových cestujících z řad obyvatel 

města a blízkého okolí. „Cílem snaţení kaţdého dopravce je vytvořit z přepravní potřeby 

přepravní poţadavek uplatňovaný právě v jeho dopravním oboru a jeho podniku. K tomu je 

však potřebné vstoupit do podvědomí osob, které rozhodují o způsobu realizace přepravních 

potřeb.“ [2, str. 30] Dopravní podnik musí přesvědčit potencionální zákazníky, ţe právě on je 

schopen zabezpečit kaţdou jejich přepravu v poţadované kvalitě. V této fázi ovlivňování 

potenciálních zákazníků je velmi důleţitá propagace, reklama a vytváření příznivého dojmu 

formou public relations. 

Získání nových cestujících z řad potencionálních zákazníků je sloţitý proces. 

Dopravní podnik musí bojovat se stále rostoucím trendem individuální automobilové 

dopravy. Dalším soupeřem dopravního podniku je kvůli rovinaté krajině na Pardubicku  

a existencí sítě cyklostezek ve městě také cyklistická a pěší doprava. Dopravnímu podniku 

v jeho snaze pomáhá Magistrát města Pardubic. Podpora městské hromadné dopravy 

Magistrátem města Pardubic spočívá především v omezení individuální dopravy v centru 

města. Magistrát omezuje parkování v centru a buduje zóny placeného stání v centru města. 

Na některých parkovištích došlo také k úpravě ceny za parkování. Bylo by i nadále potřeba, 

aby Magistrát tímto způsobem nepřímo působil na občany, aby svá vozidla nechávali na 

odstavných parkovištích na okraji města a k pohybu v centru vyuţívali městskou hromadnou 

dopravu. V roce 2009 má magistrát v plánu začít s výstavbou záchytného parkoviště 

s moţností vyuţití městské hromadné dopravy (systém Park & Ride). 

Při získávání nových cestujících musí dopravní podnik věnovat pozornost marketingu 

a především reklamě. V současné době vyuţívá dopravní podnik reklamu na svých 

dopravních prostředcích a na zastávkách. Dále by bylo vhodné umisťovat reklamu na sluţby 

DPmP do masových médií jako je televize, rozhlas či denní tisk. V roce 2005 byla uplatněna 

dopravním podnikem metoda public relations. Jednalo se tehdy o soutěţ s názvem „Pojeďte 

s námi“, která spočívala ve shromáţdění co největšího počtu jízdenek, a jejím cílem bylo 

přiblíţení MHD veřejnosti.  

Na závěr kapitoly uvádím potřebný nárůst cestujících k odstranění ztráty. Průměrná 

trţba na jednu přepravenou osobu je vypočtena z podílu celkových trţeb z MHD a počtu 
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přepravených osob za rok 2007. Ta spolu s nezlevněným jízdným v I. pásmu tvoří dolní  

a horní hodnotu dodatečné trţby připadající na jednoho nového zákazníka. 

Tabulka č. 24 Potřebný nárůst cestujících (propočet pro rok 2007) 

 Přírůstek trţeb 

nutný k odstranění 

ztráty 

Marginální trţba na 

nového zákazníka 

Potřebný průměrný nárůst 

cestujících 

měsíční denní 

Při nezlevněném jízdném 10 218 000 Kč 13 Kč 1) 65 500 2 154 

Při průměrné jednotkové trţbě  10 218 000 Kč 4,08 Kč 2) 208 701 6 861 
1) Jednotlivé nezlevněné jízdné v I. pásmu (od jednoho do deseti zastávkových úseků) 
2) Průměrná cena za 1 jízdu 

Zdroj: autor 

Vzhledem současnému počtu přepravených osob (za rok 2007 to bylo 28,74 mil. 

cestujících; za měsíc 2,395 mil. cestujících; za den 78 740) se jedná o 2,735% respektive 

8,714% nárůst oproti dosavadním přepravním výkonům. Absolutní hodnoty potřebného 

nárůstu cestujících jsou pouze orientační. Skutečná hodnota potřebného nárůstů leţí mezi 

vypočtenými hodnotami. Tuto variantu bych vzhledem k velkému potřebnému nárůstu 

cestujících označil jako doplňkovou a kombinoval bych jí s variantou zdraţení jízdného. 

Je nutné, aby dopravní podnik investoval do reklamy, hlavně do regionálního tisku, 

protoţe musí informovat potencionální cestující o tom, ţe cestování MHD je rychlé, 

pohodlné, bezpečné za zlomek ceny ve srovnání s individuální automobilovou přepravou. 

Další moţností jak zvýšit celkové trţby je zvyšovat trţby z externích činností jako např. 

autoškola, myčka, lakovna, čerpací stanice, příprava na STK apod. Dopravní podnik města 

Pardubic by měl nadále rozvíjet a vyuţívat kapacit, které má k dispozici, a které v MHD 

nevyuţije. Tyto sluţby by neměly narušovat provoz MHD, mají být brány jen jako doplňkové 

a přispívat k financování podniku. Moţností jak zvrátit nepříznivý hospodářský výsledek je 

mnohem více (sníţení nákladů, zvyšování ostatním výnosů apod.), já sem se ve své práci 

zabýval jen a pouze zvýšením trţeb. 
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Závěr 

Jako hlavní cíl diplomové práce jsem si definoval určit faktory, které ovlivňují trţby 

DPmP, a. s. a formulovat jejich závislost lineárně regresním modelem. Tyto faktory jsem 

vybral čtyři (počet obyvatel v Pardubicích, počet nezaměstnaných ve městě Pardubice, 

průměrná mzda v Pardubickém kraji a průměrná roční teplota vzduchu). Vzhledem k tomu, 

jak vyšla verifikace modelu, bych označil model jako schopný předpovídat trţby dopravního 

podniku z MHD. Na konec kapitoly jsem zařadil odhad pro rok 2009.  

Druhým neméně důleţitým cílem bylo navrhnout opatření na zvýšení trţeb. Tyto 

návrhy opatření jsou popsány v poslední kapitole diplomové práce. Zvýšit trţby z MHD 

dopravního podniku lze dvěma způsoby.  

Za prvé je to zvýšením ceny jízdného. Při zvýšení ceny jízdného dochází ke sníţení 

poptávky. Abych určil, jaký efekt by mělo případné zvýšení tarifu, spočítal jsem elasticitu 

poptávky ve vybraných segmentech i v celkové přepravě. Zjistil jsem, ţe poptávka po celkové 

přepravě osob v MHD je neelastická, přesněji ţe zvýšení tarifu o 1 % vyvolá sníţení poptávky 

o 0,15 %. To znamená, ţe dopravní podnik můţe zvýšit ceny jízdného a tím si zvýšit trţby.  

Na závěr této kapitoly jsem uvedl návrh na zvýšení jízdného, které je nutné k odstranění 

ztráty 10,2 mil. Kč z roku 2007. 

Druhý způsob jak dosáhnout vyšších trţeb z MHD je zvýšení počtu přepravených 

osob. Chce-li DPmP zvýšit počet přepravních výkonů a tím si zajistit lepší finanční 

rovnováhu neţ jakou v současné době má, musí nabízet takovou přepravu, jakou cestující 

očekávají. Taková přeprava je rychlá, bezpečná a spolehlivá. K tomu, aby dopravní podnik 

mohl takovou přepravu nabízet, mu velmi pomohl nový odbavovací systém, který nahradil na 

konci roku 2006 stávající mechanické označování jízdenek. Systém sebou přinesl spoustu 

výhod nejen pro cestující ale i pro samotný dopravní podnik. Ten nyní můţe na základě 

informací o přepravních proudech cestujících a vytíţení linek vyhodnotit činnosti v MHD  

a optimalizovat je a tak efektivněji řídit MHD. Můţe tak omezit málo vyuţívané spoje  

a naopak posílit spoje plně vytíţené a tímto způsobem zpříjemnit cestujícím přepravu. Je 

nutné, aby dopravní podnik více investoval do reklamy. Musí přesvědčit potencionální 

cestující o tom, ţe je schopen zajistit cestujícím takovou přepravu, jakou chtějí. Také by bylo 

vhodné, aby DPmP nadále zvyšovat trţby z externích činností. 
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