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Poskytnutí informací
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen Krajský úřad) od
Vás obdržel dne 19. 6. 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:
Cituji:
„Sdělení toho, zda pro postup přepočtu plateb poplatku za dopravní cestu provedeného
krajským úřadem pro účely poskytnutí informace ze dne 31. 5. 2019 sp. zn. KUJI 41591/2019
existuje platná metodika (např. ve formě interní normativní instrukce krajského úřadu) a pokud
ano, aby tato metodika byla poskytnuta spolu s metadaty (zejména kdy a kým byla vytvořena).
Pokud taková metodika neexistuje, žádám o sdělení toho, z jakého důvodu bylo přepočtení tímto
způsobem provedeno (např. zda na základě pokynu nějaké osoby a případně jaké).“
Krajský úřad Kraje Vysočina k žádosti sděluje:
Přepočet částky připadající na úhradu za použití dopravní cesty byl vytvořen krajským úřadem
na základě Vaší žádosti ze dne 16. 1. 2019. Důvod přepočtu byl sdělen v poskytnutí informací
ze dne 31. 5. 2019 KUJI 41591/2019.
Cituji:
„Dodatkem ke smlouvě je každoročně určen objem finančních prostředků, které dopravce obdrží
na zajištění dopravní obslužnosti dle objednávky. Kraj Vysočina na základě smlouvy s dopravci
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neurčuje, jakou část objemu finančních prostředků má použít na úhradu za použití dopravní
cesty.“
„Proto objednatel přepočítal údaj za použití dopravní cesty s ohledem na výši poskytnutých
prostředků, které dopravce obdržel od objednatele na základě dodatku ke smlouvě na každé
příslušné období.“

Hodnota sloupce „Část uhrazené prokazatelné ztráty připadající na úhradu za použití dopravní
cesty, dle sazby vyplývající ze smlouvy“ je součin sloupce „skutečná úhrada za dopravní cestu,
dle sazby vyplývající ze smlouvy“ a dopravního výkonu v tis. vlkm uvedeného dopravcem v roční
rekapitulaci výkazu nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě.
Údaj „dopravní výkon v tis. vlkm“ byl poskytnut za dopravce České dráhy a.s. v poskytnutí
informací ze dne 18. 6. 2019 KUJI 47399/2019.

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