
Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Předmět žádosti: 

Žádostí ze dne 15. 1. 2014 se žadatel písemně obrátil na Krajský úřad Olomouckého 

kraje s dotazem postoupeným KIDSOK, jako povinnému subjektu, dne 20. 1.2014 ve 

věci následujících dotazů: 

1. Poskytl kraj přímo nebo prostřednictvím jím ovládaného subjektu prostředky 

z veřejného rozpočtu na modernizaci odbavovacího systému a/nebo nákup 

řídícího a odbavovacího vozidlového systému a/nebo jiného zařízení  

pro autobusy nebo zázemí společnosti ARRIVA MORAVA a.s. (dříve Veolia 

Transport Morava a.s.) v letech 2011 až 2013? Pokud ano, tak v jakém 

rozsahu a za jakých podmínek? Pokud byla za účelem poskytnutí veřejných 

prostředků uzavřena se společností ARRIVA MORAVA a.s. (dříve Veolia 

Transport Morava a.s.) smlouva, žádá žadatel rovněž o poskytnutí této 

smlouvy.  

2. Poskytl kraj přímo nebo prostřednictvím jím ovládaného subjektu prostředky 

z veřejného rozpočtu na úhradu nákladů (nebo jejich části) a/nebo kompenzaci 

ztráty z veřejné hromadné dopravy a/nebo jiného zajišťování veřejných služeb 

společnosti ARRIVA MORAVA a.s. (dříve Veolia Transport Morava a.s.) 

v letech 2011 až 2013. Pokud ano, tak v jakém rozsahu a za jakých 

podmínek? Pokud byla za účelem poskytnutí prostředků uzavřena 

se společností ARRIVA MORAVA a.s. (dříve Veolia Transport Morava a.s.) 

smlouva, žádá žadatel rovněž o poskytnutí této smlouvy. 

 

Výzva k doplnění náležitosti podání 

Povinný vyzval žadatele dopisem ze dne 24.1.2014 k doplnění náležitostí k žádosti 

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona 106“). Vyjádření žadatele k žádosti  

o odstranění vad podání bylo písemností ze dne 31. 1. 2014 doručeno na KIDSOK 

dne 4. 2. 2014. 

Oznámení o uhrazení nákladů spojených s pořízením kopií 

Dopisem ze dne 10. 2. 2014 zaslal povinný žadateli oznámení o hrazení nákladů 

podle zákona 106 v souvislosti s náklady na pořízení částí 10 ks kopií dodatků 

ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě, uzavřených mezi 

Olomouckým krajem a dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. (dříve Veolia Transport 

Morava a.s.) v letech 2011 až 2013. Vyrozumění žadatele o provedení úhrady 

nákladů KIDSOK obdržel e-mailem v písemném potvrzení o úhradě částky  

za poskytnutí dokumentů dne 24. 2. 2014. 

 

Poskytnuté informace: 

Ad 1.  

Objem finačních prostředků, které Olomoucký kraj v letech 2011 až 2013 poskytl  

na modernizaci odbavovacího systému a/nebo nákup řídícího a odbavovacího 



vozidlového systému a/nebo jiného zařízení pro autobusy nebo zázemí společnosti 

ARRIVA MORAVA a.s. v souladu s ujednáním „Smlouvy o závazku veřejné služby  

ve veřejné linkové osobní dopravě“ (dále jen „smlouva“) je následující: 

Rok

Poskytnuté prostředky 

dopravci z rozpočtu OK v rámci 

ZVS v Kč na obnovu 

odbavovací techniky

2011 0

2012 0

2013 14 400 000
ZVS=závazek veřejné s lužby
OK=Olomoucký kra j  

Ad 2. 

Smlouvu uzavřel Olomoucký kraj s dopravcem Veolia Transport Morava a.s. (nyní 

ARRIVA MORAVA a.s.) dne 11. 4. 2008. Ujednání smlouvy se řídí legislativou 

platnou v době jejího uzavření, tedy zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, 

v platném znění  (dále jen „zákon o silniční dopravě“) a Nařízením vlády č. 493/2004 

Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se 

konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě  

nad financováním dopravní obslužnosti (dále jen „nařízení vlády“). 

V žadatelem poptávaném období let 2011 až 2013 na základě ujednání smlouvy 

a následných jejich dodatků Olomoucký kraj poskytl dopravci finační prostředky  

za realizované dopravní výkony na úhradu prokazatelné ztráty v následující výši: 

 

Rok

Skutečná prokazatelná 

ztráta v Kč bez objížděk 

celkem

Skutečně ujeté km            

v ZVS

2011 254 715 023 12 845 536

2012 263 782 477 12 817 277

2013* 263 287 489 12 885 078  
 ZVS = závazek veřejné služby 

*na základě odborného odhadu 2013 

 

 

Přílohou dopisu poskytujeme 11 ks kopií smlouvy a jejich dodatků č. 7 až 16, které se 

přímo váží k danému období.  

V příloze „Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty na kalendářní rok“  

a „Výkazu nákladů a tržeb z přepravní činnosti“ jsou předány podklady s celkovými 

součty, přičemž sděluje výši rozsahu a příjemce veřejných prostředků. 



Obdržené dotazy žadatele o poskytnutí informací dle zákona 106 jsou zaměřeny  

na rozsah finačního zajištění modernizace a konkretizování podmínek financování 

odbavovacího zařízení dopravce, které souvisí se závazkem veřejné služby a jsou 

uvdeny v částkách výše. 

Na financování investic výše uvedeného typu může dopravce použít finanční 

prostředky poskytnuté Olomouckým krajem na nákladovou položku odpisy nebo 

poskytnutý přiměřený zisk. 

V souladu s nařízením vlády předkládá dopravce Olomouckému kraji při uzavírání 

dodatku smlouvy i při vyúčtování ročního období kalkulaci ekonomicky oprávněných 

nákladů prostřednictvím „Výkazu nákladů a tržeb z přepravní činnosti“. Uspořádání  

a obsah výkazu je dán nařízením vlády. Výkaz obsahuje i položku odpisy, která 

zahrnuje účetní odpisy autobusů a účetní odpisy hmotného investičního majetku, 

který je spojen se závazkem veřejné služby.  

Smluvní strany se v ujednání smlouvy dohodly, že finanční prostředky, jež 

Olomoucký kraj poskytne v rámci plnění předmětu smlouvy na nákladovou  položku 

odpisy, budou dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. použity na obnovu vozového parku 

těch dopravních prostředků, kterými je předmět smlouvy zabezpečován, případně 

na investice související s provozováním závazku veřejné služby pokud s nimi 

objednatel předem písemně souhlasil. 

Při zpracování a předložení ročního vyúčtování dopravce ARRIVA MORAVA a.s. 

dokladuje Olomouckému kraji pořízené investice kopiemi účetních dokladů, smluv, 

objednávek, technických průkazů vozidel, aj.,  včetně dokladů o jejich úhradě 

(výpisem z bankovního účtu). 

Závěrem uvádíme, že v souladu s platnou legislativou je v každém kraji dopravní 

obslužnost v rámci  závazku veřejné služby zajišťována nejen krajem, ale i obcemi  

a městy. Pro financování investic může dopravce použít i zdroje od obcí a měst. 

Kopie smlouvy a dodatků za požadované období byly žadateli poskytnuty v listinné 

podobě. 

 

Informace zpracoval: 

18. 3. 2014, Ing. Radomíra Rečková, odbor marketingu a podpory organizace 


