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Poskytnutí informací
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen Krajský úřad) od
Vás obdržel dne 16. 1. 2019 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Předmětem žádosti je poskytnutí informací na následující otázky:
1)
Jak konkrétně byly rozděleny prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté Kraji Vysočina
na základě Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou
regionální železniční osobní dopravou.
Informaci podle tohoto bodu žádám poskytnout za všechny roky, v nichž byly prostředky na
základě tohoto Memoranda Kraji Vysočina poskytnuty, a to tak, aby bylo z informace patrno, v
jaké výši byly v daném roce finanční prostředky poskytnuty Kraji a jak byly použity, tj. kterým
konkrétním subjektům byly následně tyto prostředky přesměrovány a v jaké výši a na základě
jakého klíče byly tyto prostředky rozděleny.
2)
Jaká je celková výše finančních prostředků poskytnutých Krajem Vysočina za roky 2017
a 2018 společnosti České dráhy a.s. za plnění závazku dopravní obslužnosti, tj. jaká byla výše
tzv. prokazatelné ztráty, resp. kompenzace, a to včetně toho, jaký byl reálně splněný objem
vlakových kilometrů v rámci plnění dopravní obslužnosti tak, aby bylo možno zjistit, jakou částku
v Kč hradil Kraj v letech 2017 a 2018 společnosti České dráhy a.s. za vlakový kilometr.
3)
V informaci podle předchozího odstavce žádám dále specifikovat, jaká část uhrazené
prokazatelné ztráty, resp. kompenzace, připadala na úhradu za použití dopravní cesty a jaká
část připadala na úhradu přiměřeného zisku.
4)
Dále žádám o sdělení, zda Kraj Vysočina obecně hradí obvykle drážním dopravcům v
rámci úhrady prokazatelné ztráty poplatek za použití dopravní cesty, v souladu s vyhláškou č.
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241/2005 Sb. o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné
veřejné osobní dopravy a v jaké výši. Dovoluji si požádat o poskytnutí informace prostřednictvím
přehledu za celé smluvní období s dotyčným dopravcem po jednotlivých letech s uvedením
jednotkové výše poplatku za dopravní cestu v kč/vlakový kilometr a uvedením celkového objemu
uhrazených nákladů za použití dopravní cesty v členění po jednotlivých dopravcích.
5)
Dále v této souvislosti prosím o sdělení, zda při odsouhlasení částky určené jako
poplatek za užití dopravní cesty bylo přihlíženo k platnému právnímu předpisu, dle kterého
provozovatel dráhy tuto částku určuje jednotlivým dopravcům, tzn. k příslušnému Prohlášení o
dráze.
6)
Dále žádám o sdělení, z jakého důvodu není smlouva o zajištění dopravní obslužnosti
mezi Krajem Vysočina a Českými drahami a.s. ani její případné dodatky zveřejněny v Registru
smluv provozovaném Ministerstvem vnitra ČR, ačkoli je to povinnost Kraje a ačkoli ostatní Kraje
tyto smlouvy s Českými drahami včetně dodatků zveřejňují a samotný Kraj Vysočina zveřejňuje
smlouvy týkající se dopravní obslužnosti např. se společností s Jindřichohradecké místní dráhy,
a.s., a to včetně všech dodatků.
7)
V návaznosti na výše uvedené dále žádám o sdělení, kdo v rámci procesů Kraje
Vysočina rozhoduje o zveřejnění nebo nezveřejnění konkrétní smlouvy v Registru smluv
provozovaném Ministerstvem vnitra ČR a zda o tom dotyčná osoba rozhodovala také v případě
smluv mezi Krajem Vysočina a Českými drahami a.s.
V této souvislosti upozorňuji, že podle konstantní judikatury platí, že předpis, který vymezuje
působnost jednotlivých složek a pracovníků správního orgánu ve správním řízení nelze
považovat za výlučně vnitřní pokyn nebo personální předpis povinného subjektu.
Krajský úřad poskytuje informace dne 30. 1. 2019 k bodům 1, 2, 6 a 7 žádosti.
Ad 1)
Finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté Kraji Vysočina v jednotlivých letech
trvání smluv s drážními dopravci jsou rozděleny na základě uzavřených smluv s drážními
dopravci. Konkrétně se to týká dopravce České dráhy, a. s. a dopravce Jindřichohradecké
místní dráhy, a. s.. Drážní dopravce Railway Capital, a. s., nedostává žádnou část finančních
prostředků ze státního rozpočtu poskytnuté Kraji Vysočina formou tzv. memoranda.
Tabulka níže uvádí poskytnutí finančních prostředků ke krytí nákladů Kraje Vysočina na úhradu
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v letech
2010 – 2018.
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Rok

Částka poskytnutá
ze státního rozpočtu

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

z toho vyplaceno Českým
dráhám, a. s.

123 097 000
123 097 000
123 097 000
123 097 000
127 138 801
128 918 727
129 434 402
129 822 705
130 731 464

a Jindřichohradeckým místním
dráhám, a. s.

122 242 000
122 242 000
122 242 000
122 242 000
126 255 728
128 023 291
128 535 384
128 920 990
129 823 437

855 000
855 000
855 000
855 000
883 073
895 436
899 018
901 715
908 027

Ad 2)
Na základě uzavřených smluv s dopravci z roku 2009 je řešena i otázka indexace dané
částky. V každém roce současně vydává Ministerstvo dopravy ČR Rozhodnutí o poskytnutí
účelové dotace ke krytí nákladů Kraje Vysočina na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku
veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě.
V roce 2017 Kraj Vysočina poskytl Českým dráhám, a. s. 417 355 329,42 Kč (včetně
částky vyplacené na základě Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti
veřejnou regionální železniční osobní dopravou) na úhradu prokazatelné ztráty. Skutečný
dopravní výkon činil 3 954 231,4 vlkm.
V roce 2018 Kraj Vysočina zálohově poskytl Českým dráhám, a. s. částku ve výši 428
483 815,71 Kč (včetně částky vyplacené na základě Memoranda o zajištění stabilního
financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou) na úhradu
prokazatelné ztráty. Předpokládaný dopravní výkon činí 3 987 299,8 vlkm.
Ad 5)
Kraj Vysočina při poskytování finančních prostředků jednotlivým drážním dopravcům
postupuje dle ujednání v jednotlivých smlouvách. Dopravci České dráhy, je vyplácená smluvní
částka zálohově v jednotlivých měsících ve výši 1/12 celkové částky ujednané v dodatku na
daný kalendářní rok. Sazba za vlkm je podle ujednání ve smlouvě postupně indexována od
počátku uzavření smlouvy s dopravcem stejným způsobem jako u dopravce Jindřichohradecké
místní dráhy, a. s. Výkaz dle vyhlášky 241/2005 Sb. slouží jako podklad při rekapitulaci jako
doklad, že nedochází k překompenzování dopravce, tj. že nedochází k nedovolené veřejné
podpoře. Jednotlivé položky ve výkazu nákladů a tržeb dle vyhlášky 241/2005 Sb., jsou věcí
dopravce a z naší strany dochází k výše uvedené kontrole, zda nedochází k nedovolené veřejné
podpoře.
Kraj Vysočina při předložení výkazu dle vyhlášky 241/2005 Sb. kontroluje, zda do
jednotlivých položek výkazu jsou zahrnuty jen ekonomicky uznatelné náklady na zajištění
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objednávané služby na základě uzavřené smlouvy. Ze strany Kraje Vysočina nedochází k
odsouhlasení částky za použití dopravní cesty. Poplatek za dopravní cestu je dopravci vyměřen
na základě Prohlášení o dráze vydávané Správou železniční dopravní cesty, státní organizací.

Ad 6 a 7)
O otázce zveřejnění nebo nezveřejnění smlouvy nebylo rozhodováno. Bylo postupováno
dle ustanovení § 3, odst. 2, písm. h) zákona 340/2015 Sb., protože na České dráhy, a.s. se
vztahuje výjimka podle tohoto ustanovení.

S pozdravem
Ing. Hana Strnadová
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
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