Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Žádostí ze dne 12. 6. 2013 se žadatel písemně obrátil na Krajský úřad Olomouckého
kraje s dotazem postoupeným KIDSOK, jako povinnému subjektu, dne 17. 6. 2013
ve věci zaslání informací ke smlouvám o závazku veřejné služby ve vnitrostátní
linkové osobní dopravě, které má Olomoucký kraj uzavřeny s obchodní společností
ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. s následujícími dotazy:
1) jakým způsobem společnost ČSAD Ústí nad Orlicí, a. s. vypočítávala v období let
2007 – 2012 výši prokazatelných ztrát z provozování veřejné linkové osobní
dopravy a které náklady byly do těchto výpočtů společností zahrnuty?
2) zda byly do výpočtů výše prokazatelné ztráty z provozování veřejné linkové
dopravy zahrnuty náklady na know-how poskytované společností ICOM transport
a. s., plnění z mandátních smluv uzavřených mezi společností ČSAD Ústí nad
Orlicí, a. s. a společností ICOM transport a. s. odměny členům orgánů či jiné
náklady či odměny, jejichž obsah či výše je nestandardní?
3) zda byly do výpočtů přiměřeného zisku zahrnuty náklady na know-how
poskytované společností ICOM transport, a. s., plnění z mandátních smluv,
odměny členům orgánů či jiné náklady či odměny, jejichž obsah či výše je
nestandardní?
Poskytnuté informace:
Ad 1)
Dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí a.s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Třebovská 330, má
uzavřenu smlouvu o závazku veřejné služby s Olomouckým krajem dle zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě za účelem zajištění základní dopravní
obslužnosti. Na základě této uzavřené smlouvy dopravce předkládá objednateli
předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty v souladu s Nařízením vlády
č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě.
Při výpočtu prokazatelné ztráty dopravce postupuje dle tohoto nařízení a metodiky
v souladu se smlouvou a cenovým věstníkem. Do výpočtu prokazatelné ztráty
dopravce zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady, které souvisí s plněním závazku
veřejné služby.
Ad 2)
Dopravce je povinen postupovat v souladu s cenovým věstníkem. Dle uzavřené
smlouvy se nejedná o ekonomicky oprávněné náklady a tyto dopravce do závazku
veřejné služby nezahrnuje. Know – how společnosti je jejím nehmotným vlastnictvím
a dle vašich předchozích sdělení poskytuje vedení celé společnosti kompletní
informovanost.

Ad 3)
Výpočet přiměřeného zisku, dle uzavřené smlouvy a zákona č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě a Nařízením vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje
prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě, se provádí pouze k dopravcem
pořízeným investicím. To znamená, že dopravci je poskytnuta pouze taková výše
přiměřeného zisku, která umožní spolu s odpisy pořídit nové investice.
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