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Výkonnost města Výkonnost města 
a městských organizací a městských organizací 

leží radnici na srdcileží radnici na srdci
Zástupci radnice ve správních 

orgánech dopravního podniku se 
s touto situací dlouhodobě nechtěli 
spokojit. „Hledání cest ke zlepšení 
hospodaření podniku bylo náročné 
a vedlo k růstu napětí mezi mana-
gementem a zástupci akcionářů,“ 
vyjádřila se k situaci starostka 
města Ivana Řápková, která je před-
sedkyní představenstva dopravního 
podniku. Obě města v roli akcionářů 
společnosti nebyla připravena zvy-
šovat dotace na provoz dopravního 
podniku a tím se podílet na stále 
rostoucích nákladech. Tento rozpoč-
tový tlak se však začal promítat do 
nedostatečných investic do obnovy 
vozového parku. „Představenstvo do-
pravního podniku se rozhodlo najít 
externí poradenskou pomoc, která 
by zaručila, že se nárůst nákladů na 
provoz dopravního podniku zastaví 
a současně bude zahájena obnova 
vozového parku,“ doplnila starostka 
města. Smlouva s firmou NEWTON 
Management, a.s. byla podepsána 
v létě roku 2003 a tato firma se v ní 
zavázala, že uspoří v průběhu svého 
dvouletého působení každý rok ale-
spoň 6 mil. Kč. „Šlo nám jednoduše 
o to nastavit dlouhodobou strategii 
rozvoje podniku, která zabezpečí 
dopravní obslužnost požadovanou 
městy Chomutov a Jirkov a současně 
zajistí takové hospodaření dopravní-
ho podniku, které je pro obě města 
ekonomicky dlouhodobě přijatelné,“ 
vyjádřila se Ivana Řápková a dodala: 
„Odpůrci tvrdili, že dosažení úspor 
bez poradců by bylo levnější, ale po-
slední roky jednoznačně prokázaly, 
že se jedná jen o úspory zdánlivé, 
vlastními silami nedosažitelné, a tu-
díž dražší než náklady na poradce.“

Najatí manažeřiNajatí manažeři
Když nastoupili manažeři spo-

lečnosti do dopravního podniku, 
málokdo věděl, co od nich lze 
očekávat. Ozývaly se různé obavy 
z řad zaměstnanců, ale i veřejnosti. 
„Prosazování záměru nebylo jedno-

Restrukturalizace dopravního podniku skončila, úspory přesáhly dvacet milionů

duché. Z pěti členů představenstva 
však pro něj bohudík hlasovali tři. 
Dnes, po skončení restrukturaliza-
ce můžeme říct, že prosazování 
správného rozhodnutí stálo za to,“ 
zmínila se Ivana Řápková.

„Než vstoupíme do spolupráce 
s jakoukoliv organizací, snažíme se 
dobře pochopit potřeby jejich jed-
notlivých zájmových skupin, mezi 
které patří především zákazníci, 
akcionáři, zaměstnanci, manažeři, 
ale i dodavatelé či zástupci státu, 
místní správy a samosprávy,“ uvádí 
David Průdek, projektový mana-
žer společnosti. Podle jeho slov je 
v případě dopravního podniku 
velice těžké identifikovat potřeby 
a postoje zřizovatelských měst 
v roli vlastníků dopravního pod-
niku, protože jsou současně jejich 
největšími zákazníky. „Při přípravě 
nabídky a restrukturalizačního 
projektu jsme strávili mnoho ho-
din debatami nad tím, jak sami 
budeme hodnotit, jestli dosahujeme 
naší prací očekávaných výsledků,“ 
poznamenal Luděk Erben, který 
v průběhu projektu zastával po-
zici ředitele pro restrukturalizaci 
dopravního podniku. „U projektů 
v privátním sektoru existuje něko-
lik základních parametrů, jak lze 
hodnotit úspěšnost manažerů, které 
jsou obsáhle popsány v odbor-
né literatuře, v našich projektech 
užíváme například pro hodnocení 
úspěšnosti managementu tzv. volný 
hotovostní tok pro akcionáře nejlé-
pe měřený v relaci k investovanému 
kapitálu,“ pokračuje Luděk Erben. 
Podle něj tyto parametry nejsou 
pro hodnocení managementu do-
pravního podniku plně vypovídající, 
protože podnik může čerpat určité 
výhody ze svého silného postavení 
vůči svým drobným zákazníkům 
(tedy občanům) a současně musí 
řešit konflikt mezi zájmem měst 
v roli vlastníků, kteří usilují o dob-
ré hospodaření podniku, a mezi 
zákazníkem, který by rád maxima-
lizoval rozsah služeb podniku za co 
nejmenší cenu, tedy dotace.

Podle Průdka se nakonec debaty 
ustálily na třech pohledech na hos-

podaření podniku. Tím nejdůležitěj-
ším byly celkové náklady podniku, 
kde při hodnocení není podstatné, 
zda jsou náklady podniku hrazeny 
z městských pokladen formou dota-
cí nebo cestujícími v ceně jízdenky. 
Druhý přístup hodnotil výsledky 
firmy výhradně z pohledu zřizova-
telů, kde byla meziročně porovná-
vána hypotetická ztráta podniku, 
pokud by nebyl příjemcem dotací. 
Třetí pohled se týkal jednotlivých 
nákladových okruhů a jejich změn 
v průběhu restrukturalizace. „Všech-
na hodnocení vychází ze dvou před-

pokladů a to, že se celkový rozsah 
dopravních služeb výrazně nezmě-
ní a investice do obnovy vozového 
parku zůstanou nejméně na úrovni 
předchozích let,“ zmínil se Erben 
a dodal: „A právě zde se nám poda-
řilo asi nejvíce, protože jsme zvýšili 
investice do obnovy vozového par-
ku již v průběhu našeho působení, 
aniž by rostly dotace a podnik se 
zadlužoval.“ 

RestrukturalizaceRestrukturalizace
V průběhu června doporučili 

radní na svém společném jednání 
měst Chomutova a Jirkova valné 
hromadě DPCHJ ke schválení závě-
rečnou zprávu restrukturalizačního 
projektu, kterou valná hromada 
následně schválila. Potvrdila tak do-
sažení úspor ve výši přes dvacet mi-
lionů korun, tedy výrazně více, než 
ukládala firmě NEWTON původní 
smlouva. Podle Průdka je takto vý-
razný výsledek založen na výborné 
spolupráci mezi restrukturalizačním 
týmem a oběma radnicemi. „Už roz-
hodnutí najmout firmu našeho typu 
na dočasné řízení městské organiza-

ce bylo velice odvážné a doufám, že 
jsme výsledky naší práce potvrdili, 
že se jedná i o správné rozhodnutí,“ 
doplňuje Průdek.

„Je pravdou, že tento způsob říze-
ní podniků najatými manažery není 
v České republice příliš obvyklý a dá 
se říct, že v městských organizacích 
zcela ojedinělý. Tento krok se poda-
řilo navíc zrealizovat i proti velkému 
odporu některých zastupitelů,“ vyjá-
dřila se starostka Chomutova. 

Erben současně vyzdvihuje na-
sazení mnoha pracovníků podniku 
od manažerů přes technické pro-

fese a řidiče až po obslužné pro-
vozy. „Jsem velice rád, že se nám 
podařilo provést zásadní změny 
v uvažování zaměstnanců a kultuře 
dopravního podniku, aniž bychom 
museli přistoupit k rozsáhlým per-
sonálním opatřením,“ dodává.

Restrukturalizace byla zahájena 
sloučením obou areálů DPCHJ do 
areálu na Písečné. Zdánlivě jed-
noduchý krok v sobě nesl mnohá 
úskalí. Bylo nutné nejprve překo-
nat značné obavy z dopadů toho-
to opatření. Manažeři dopravního 
podniku museli vyřešit realizaci 
větších oprav dodavatelsky, opra-
váři museli přejít na třísměnný 
provoz, MTZ opustilo rozsáhlé 
skladovací prostory a způsob ob-
jednávání náhradních dílů se tomu 
musel přizpůsobit. Další fáze se 
věnovala především zvýšení efekti-
vity využití dopravní techniky.

Proběhly dvě etapy optimalizace 
linek, které uspořily některé výko-
ny a vedly neočekávaně dokonce 

k nárůstu počtu cestujících tam, 
kde tato optimalizace reagovala 
na vyvíjející se dopravní potřeby 
obyvatel měst. Snížením celkových 
opravárenských prostor bylo nut-
né zrychlit jednotlivé opravy. Obě 
tato opatření pak vedla ke snížení 
počtu autobusů při zachování cel-
kové přepravní kapacity a tento 
krok uspořil prostředky, které je 
nutné vydávat na opravy a obnovu 
těchto dopravních prostředků.

V posledních měsících již za 
vedení nového ředitele Ing. To-
máše Pisingra se DPCHJ ucházel 
o dotace ze strukturálních fondů EU 
na základě projektu, který zastřešo-
val technický ředitel společnosti 
Ing. Pavel Pucholt. Tento projekt 
umožní zrychlit původně plánova-
nou obnovu vozového parku a jeho 
výsledků si občané budou moci uží-
vat již v příštím roce.

V budoucnosti V budoucnosti 
chtějí expandovatchtějí expandovat

S částečně omlazeným vozovým 
parkem se bude DPCHJ moci zařadit 
mezi dopravní podniky s vhodnou 
skladbou vozů podle jejich stáří. 
V současné době je dopravní podnik 
pravděpodobně nejméně dotovaným 
podnikem v ČR. Ve srovnání počtu 
zaměstnanců na ujetý kilometr 
a parametru počtu řidičů vztahující 
se k celkovému počtu zaměstnanců 
figuruje na předních místech. Při 
porovnání s ostatními dopravními 
podniky se jistě najde ten nebo 
onen parametr, v němž je někte-
rý dopravní podnik lepší než ten 
zdejší, ale ve většině podstatných 
parametrů se pohybuje na předních 
příčkách.

„Díky provedené restrukturaliza-
ci se naší firmě zlepšila pozice na 
vysoce konkurenčním trhu linkové 
dopravy. V současné době jsme 
naší nákladovou strukturou připra-
veni nejen náš současný trh obhájit, 
ale předpokládáme i další expanzi, 
abychom se podíleli na budoucí do-
pravní obslužnosti Chomutovska,“ 
uzavírá Ing. Jiří Kubice, obchodně 
přepravní náměstek DPCHJ. 

„Když se ohlédnu zpět, firma se 
nevyvíjela ani po stránce ekonomic-
ké ani po stránce manažerské. Pod-
nik byl konzervativní právě proto, že 
nebyl vystaven tržnímu hospodář-
ství. To se změnilo a přitom veškeré 
dosavadní změny nevedly v žádném 
případě k omezení služeb určených 
pro občany našeho města“ dodala 
starostka Ivana Řápková.             (mile) 

Před dvěma lety byl v Dopravním podniku měst Chomutova a Jirkova Před dvěma lety byl v Dopravním podniku měst Chomutova a Jirkova 
zahájen projekt restrukturalizace pod vedením společnosti, která byla zahájen projekt restrukturalizace pod vedením společnosti, která byla 
vybrána na základě výběrového řízení. Jejím úkolem bylo podle podrobně vybrána na základě výběrového řízení. Jejím úkolem bylo podle podrobně 
zpracovaného projektu nastolit změny v dopravním podniku. Tento projekt zpracovaného projektu nastolit změny v dopravním podniku. Tento projekt 
navazoval na interní analýzu výkonnosti, kterou zadalo představenstvo navazoval na interní analýzu výkonnosti, kterou zadalo představenstvo 
ke zpracování v prosinci roku 2001. Analýza tehdy poukázala na to, že ke zpracování v prosinci roku 2001. Analýza tehdy poukázala na to, že 
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s. je v porovnání se srov-Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, a.s. je v porovnání se srov-
natelnými dopravními podniky daleko za hlavním pelotonem a že v pod-natelnými dopravními podniky daleko za hlavním pelotonem a že v pod-
niku skutečně existují rezervy. Například ve srovnání s jinými dopravními niku skutečně existují rezervy. Například ve srovnání s jinými dopravními 
podniky zde byl nejvyšší podíl provozních dotací na výkonech, nejvyšší podniky zde byl nejvyšší podíl provozních dotací na výkonech, nejvyšší 
mzdová náročnost na výkony a nejvyšší průměrný výdělek při nejnižší mzdová náročnost na výkony a nejvyšší průměrný výdělek při nejnižší 
produktivitě práce.produktivitě práce.

Německá společnost pro 
podporu svobodného podnikání 

hledá 
komunikativní 

a ambiciozní lidi.
Možnost dobrého výdělku.

Na hlavní i vedlejší pracovní poměr.

Tel.: 00491 622 075 387 
(paní Monika Reinhardt)

e-mail: Mrroxanna@aol.com

Poskytování bytů dle varianty  C
Dne 6. 9. 2005 v 15.00 hodin se koná v zasedací místnosti č. 18 v přízemí budovy MěÚ 
Chomutov, Zborovská 4602 veřejné výběrové řízení bytů na opravu na vlastní náklady. 

BYTY NA SVÉPOMOC  - oprava bytu na vlastní náklady

Domovní správa CHEPA – ul. Křižíkova

Ulice čp. + č. bytu Velikost Vyvolávací cena Náklady na opravu

Dr. Beneše 3818/2 1+2    9.870,- Kč 152.400,- Kč

Kadaňská 3549/3 1+3  15.120,- Kč 276.000,- Kč

Sokolská 3710/2 1+1  15.150,- Kč   96.700,- Kč

Kadaňská 3685/4 1+2  14.160,- Kč 151.400,- Kč

Domovní správa QARK  - ul. Na Bělidle

Palackého 4447/8 1+1   14.295,- Kč   97.000,- Kč

K. Buriana 3581/2 1+2   11.931,- Kč 252.000,- Kč

Dr. Farského 3660/1 1+2   13.419,- Kč 110.000,- Kč

Domovní správa QARK II (Squadra) - ul. Kostnická

Šafaříkova 4195/8 1+1     9.240,- Kč 111.000,- Kč

Havlíčkova 4158/32 1+3   14.550,- Kč 164.000,- Kč

Jiráskova 4143/43 0+1     4.290,- Kč 110.500,- Kč

Domovní správa DOSPRA - ul. Březenecká

17. listopadu 4562/13 1+1  14.700,- Kč   63.500,- Kč

Jirkovská 5020/18 1+2  25.650,- Kč   62.150,- Kč

Kamenná 5123/20 1+1  15.000,- Kč   53.150,- Kč

Kamenná 5122/7 1+2  23.850,- Kč   67.500,- Kč

Zahradní 5182/15 1+3  32.200,- Kč   56.500,- Kč

Prohlídky nabízených bytů umožní uvedené domovní správy.
Registrace zájemců o byt na svépomoc se koná dne 6. 9. 2005  v době od  13.00 hod. do 
15.00 hod. v kanceláři OSMM, 2. patro, č. dv.  233.
Zájemci o získání bytu formou veřejného výběrového řízení jsou povinni, vedle povinností 
uvedených v čl. 6 „Pravidel pro přidělování bytu v majetku města Chomutova“, při 
prezentaci předložit platný občanský průkaz a potvrzení peněžního ústavu o zaplacení 
dražební jistoty ve výši 10% vyvolávací ceny bytu.

Číslo účtu – 6015–626441/0100 (uvedení pomlčky  N U T N É ! ! !), 
variabilní symbol – 22220609, specifický symbol – rodné číslo

VEŘEJNÁ
NABÍDKA

Ze dne 3. 8. 2005

BYTY NA SVÉPOMOC  
- oprava bytu na vlastní 

náklady

Domovní správa DOSPRA 
- ul. Březenecká

Ulice............................................... Kamenná
čp. + č. bytu ............................ 5120/3
Velikost....................................... 1+2
Vyvolávací cena ................ 23.850,– Kč
Náklady na opravu .......... 54.950,– Kč

Prohlídky nabízených bytů umožní 
uvedená domovní správa.
Bytem ve veřejné nabídce se rozumí 
byt, na který nebyla pro nezájem 
uzavřena smlouva o nájem bytu ve 
veřejném výběrovém  řízení.
Byt bude pronajat prvnímu zájemci, 
který před uzavřením smlouvy o smlou-
vě budoucí složí částku, rovnající se 
vyvolávací ceně, uvedené ve zveřej-
něné nabídce a splňuje kritéria platná 
pro účast ve veřejném výběrovém 
řízení.
Číslo účtu – 2103480237/0100                   
Variabilní symbol – rodné číslo

Informace: p. Pučálková – tel : 474 637 263

UNIVERZITA J. E. PURKYN
V ÚSTÍ NAD LABEM

1. a 2. kola p ijímacích ízení 

Pedagogická fakulta 

magisterské studijní programy U itelství pro 
ZŠ, U itelství pro SŠ, Vychovatelství
bakalá ský studijní program Specializace 
v pedagogice, Vychovatelství
P ihlášky do 25. 8. 2005 
P ijímací ízení 12. 9. 2005 

Ústav humanitních studií 

bakalá ský i navazující magisterský studijní 
program Historie
P ihlášky do 31. 8. 2005 
P ijímací ízení 12. 9. 2005 

Ústav p írodních v d

bakalá ský, magisterský i doktorský studijní 
program Fyzika (kombinovaná forma i v 
Chomutov )
P ihlášky do 31. 8. 2005 
P ijímací ízení 12. 9. 2005 

Ústav techniky a ízení výroby 

bakalá ský studijní program Strojírenská 
technologie, 

obor ízení výroby (kombinovaná forma i 
v Chomutov ),
obor Technologie zpracování skla a 
polymer

P ihlášky do 31. 8. 2005 
P ijímací ízení 8. 9. 2005 

   

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova oslavil před nedávnem desáté 
výročí založení trolejbusové dopravy.                                                     (foto: rat)
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INSTALATÉRSKÉ
PRÁCE

Bohumil Starý

VODA–ODPAD
777 930 254

Přihlášky zasílejte do 20. 8. 2005 na Městský úřad - OSMM - HS, Zborovská 4602, 
430 28 Chomutov, nebo ve stejném termínu osobně odevzdejte přímo na podatelně 
Městského úřadu ve Zborovské ulici.

ProdejProdej
• Prodám kombinovanou lednici Prodám kombinovanou lednici 

zn. Indesit o objemu 302 l, třídy A, 
rok používaná. Původní cena 12 000 
Kč, nyní 6 500 Kč. Tel. 737 376 903.

• Prodám sestavu - patrovou roho-Prodám sestavu - patrovou roho-
vou postel vou postel (2x1 m) se zabudovanými 
poličkami. Dole možnost umístit 
např. psací stůl atd. Cena 9 500 Kč 
(nová). Tel. 777 828 081.

• Prodám rohový rozkládací gauč Prodám rohový rozkládací gauč - 
levý dvoulůžkový, roh odkládací úlož-
ný. Cena 3 500 Kč. Tel. 607 643 699.

• Prodám červený kočárek Prodám červený kočárek - trojkom-
binaci, 6 měsíců používaný, záruční list. 

Velmi pěkný. Cena 4 000 Kč. Při rych-
lém jednání sleva. Tel. 777 887 649.

BytyByty
• Prodám družstevní byt 2+1 s bal-Prodám družstevní byt 2+1 s bal-

konemkonem, 7. patro, Holešická ul., Chomu-
tov. Volný ihned. Tel. 474 624 278.

• Vyměním státní byt Vyměním státní byt 3+1 v Jirko-
vě Na Borku za státní 2+1 v Chomu-
tově. Tel. 603 787 821.

• Prodám byt Prodám byt 1+1 po rekonstrukci. 
Tel. 776 767 842.

• Hledám pronájem bytu Hledám pronájem bytu na dob-
rém místě v Chomutově, i částečně 
zařízeného, pro dvě osoby, s mož-

ností pozdějšího odkoupení do osob-
ního vlastnictví. Čestné jednání. Tel. 
602 843 354.

• Prodám slunný byt Prodám slunný byt 2+1 v osob-
ním vlastnictví v centru Chomutova, 
54 m2, ulice Mostecká, balkón, sklep, 
klidný vchod. Volný ihned. Cena 275 
tisíc Kč. Tel. 728 282 233 po 17. hod.

• Prodám družstevní byt Prodám družstevní byt 3+1 na 
Kamenném vrchu v Chomutově. Pod-
hledy, plastová okna, slušný vchod. 
Cena 290 000 Kč. Tel. 777 552 559 
po 14. hod.

OstatníOstatní
• Stanislave KolarovskýStanislave Kolarovský, prosím, 

ozvi se kamarádovi z vojny, který na 
tebe ztratil kontakt. Jaromír Janda. 
Tel. 438 388 760, 603 290 564.

• Hledám prostory pro truhlář-Hledám prostory pro truhlář-
skou dílnu skou dílnu (cca 100 - 150 m2) v okolí 
Chomutova. Tel. 604 785 294.

• zaměření, výroba, montáž
• parapety, žaluzie, rolety, vrata
• sítě proti hmyzu
• prodej na splátky bez navýšení

TRVALE NÍZKÉ CENY OKEN
i VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRONAJMU 
nebytové prostory 
na sídlišti Kamenný vrch, nedaleko ZŠ.

Plocha od  50 m2 do 400 m2.
Možná prodejna, sklady, lehká výroba.

Levný nájem.
Tel: 603 705 305.


