Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. – uzavření dodatku na rok 2013 ke
smlouvě o závazku veřejné služby s ČD
Předmět žádosti:
Žádostí ze dne 6. 12. 2012 se žadatelka písemně obrátila na Krajský úřad
Olomouckého kraje s dotazem postoupeným KIDSOK, jako povinnému, dne 10. 12.
2012 ve věci požadavku sdělení:
1) „Kalkulace jakékoliv navýšení ceny krajem objednávaných služeb v závazku
veřejné služby vůči ČD za grafikon 2010/2011 vůči grafikonu 2009/2010, dále za
grafikon 2011/2012 vůči grafikonu 2010/2011, a dále za grafikon 2012/2013 vůči
grafikonu 2011/2012.
2) Kalkulaci finančního dopadu krajem schválené investice do pořízení moderních
vozidel na výši hrazení kompenzace. U vozidel, které byly financovány z dotací
EU doložte, jakým pozitivním způsobem tato investice z veřejných zdrojů snížila
výši kompenzace.“
Poskytnuté informace:
Olomoucký kraj poskytuje příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty dopravcům
ve veřejné drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu podle zákona č. 266/1994 Sb.,
o drahách, ve znění pozdějších předpisů v přímé souvislosti s uzavřenou smlouvou
o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě.
Ad 1)
Dopravce České dráhy a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, má
s Olomouckým krajem uzavřenou Smlouvu o závazku veřejné služby od 1. 1. 2009
do 31. 12. 2019. K této smlouvě jsou každoročně uzavírány dodatky. Dopravce
vyčísluje prokazatelnou ztrátu v souladu s vyhláškou č. 241/2005 Sb., o prokazatelné
ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní
dopravy.
Na základě usnesení vlády č. 1132/2009 z 31. 8. 2009 o finanční účasti státu
na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční dopravou jsou Olomouckému
kraji poskytovány dotace na financování dopravní obslužnosti kraje v roční výši
208 570 tis. Kč.
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*Předkládaný odhad dosud nebyl schválen orgány Olomouckého kraje
Ad2)
Schválené investice do pořízení moderních vozidel RegioPanter řady 641, které jsou
částěčně financované z ROP NUTS II, jsou v roční výši 7 198 tis. Kč.

K uvedenému bylo sděleno, že finanční dopad není dosud dopravcem spolehlivě
prokázán a Olomoucký kraj potažmo KIDSOK, p.o. jako jednající v dané věci,
intenzivně řeší celkovou výši prokazatelné ztráty dopravce ČD, a.s. a to nejen
v souvislosti s odpisy.
Z důvodu následných opakujících se dotazů stále není vypořádaný mezi krajem a
dopravcem ani účetní rok 2011. Termín konečných kalkulací s ohledem na dopravce
ČD, a.s. a jeho podklady není v současné době možno stanovit.
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