Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Žádostí ze dne 16. 7. 2013 se žadatel písemně obrátil na Krajský úřad Olomouckého
kraje s dotazem postoupeným KIDSOK, jako povinnému subjektu, dne 17. 7. 2013 ve
věci:

„Žádost o poskytnutí informace dle zákona o informacích, požadavek na poskytnutí
následujících informací:
1) Se kterými autobusovými dopravci (dále také jako „dopravci“) má Váš kraj
aktuálně uzavřené smlouvy o plnění závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě dle zákona č. 111/1994 Sb. a/nebo smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010 Sb. (dálen jen také jako
„smlouvy“)? Na jakou dobu jsou tyto smlouvy uzavřeny?
2) Žádáme o poskytnutí kopií všech aktuálně účinných smluv (vč. případných
dodatků) s dopravci dle bodu1)
3) Jaké výše dosahuje cena dopravního výkonu hrazená jednotlivým dopravcům na
základě smluv v letech 2010-2012 a v roce 2013?
4) Jaké výše dosahuje dle smluv maximální výše jednotlivým dopravcům hrazené
prokazatelné ztráty kompenzace v letech 2010 – 2012 a v roce 2013?
5) Jaká je u jednotlivých dopravců maximální výše přiměřeného zisku /čistého
příjmu na 1 km v letech 2010 – 2012 a v roce 2013?
6) Jaká je skutečná výše přiměřeného zisku/čistého příjmu na 1km uplatňovaného
jednotlivými dopravci na základě smluv v letech 2010-2012 a v roce 2013?
7) Jaký je počet tarifních kilometrů (tj. kilometrů dle jízdních řádů)
u jednotlivých dopravců?
8) Jakým počtem autobusů pro plnění závazků ze smluv disponují dle uzavřených
smluv jednotliví dopravci?
9) Jaké je u jendotlivých dopravců průměrné stáří autobusů využívaných proplnění
závazků ze smluv?
10) Jaké částky dosahovaly skutečné náklady jednotlivých dopravců na každý
1 (tarifní) kilometr v letech 2010-2012?
11) Jaké částky dosahují u jednotlivých dopravců náklady na každý 1 (tarifní)
kilometr dle předběžného odborného odhadu v roce 2013?
12) Jaké částky dosahují u jednotlivých dopravců tržby na každý 1 (tarifní) kilometr
v letech 2010-2012?
13) Jaké částky dosahují u jednotlivých dopravců náklady na každý 1 (tarifní)
kilometr dle předběžného odborného odhadu v roce 2013?“
Výzva k uhrazení nákladů spojených s pořízením kopií
Povinný na základě uvedené žádosti dne 16. 7. 2013 vyzval žadatele v souladu
s §17 ods. 3 zákona o informacích písemnou formou dne 19. 7. 2013 (doručeno
žadateli dne 23. 7. 2013), kde ho informoval o hrazení nákladů podle zákona

o informacích, spojených s pořízením kopií smluv včetně dodatků i s časovou
náročností přípravy požadovaných informací.
Rozhodnutí o neposkytnutí některých informací:
KIDSOK rozhodl v souladu s ustanovením § 15 zákona o informacích o žádosti
žadatel tak, že žádosti se v bodech 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13 nevyhovuje, neboť
požadované ekonomické údaje mají dle smluvní dohody, uzavřené mezi KIDSOK a
dopravci, která je součástí smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě, zůstat utajeny a nejsou v zájmu právní jistoty účastníků předmětem
smlouvy určeny ke zveřejnění.
Požadované informace uvedené v bodě 3, 5, 6 a 10 - 13 jsou předmětem
obchodního tajemství ze strany jednotlivých dopravců, se kterými má Olomoucký kraj
uzavřeny smlouvy či dodatky k těmto smlouvám.
Poptávané údaje byly poskytnuty k bodu 1, 4 a 7 žádosti.
K bodům 8 a 9 žádosti bylo žadateli sděleno, že na základě ustanovení § 9 odst. 1
zákona o informacích vykonává právo k tomuto předmětu - obchodní tajemství pouze
obchodní společnost samotná, tedy dopravci. Žadateli bylo doporučeno, aby se
obrátil přímo na předmětné dopravce, v souvislosti s touto žádostí o poskytnutí
případných konkrétních dotazů, přičemž KIDSOK dává přesto tímto způsobem
formální souhlas, podmíněný dopravcem, k uvedení takovýchto údajů, případně dává
na jeho rozhodnutí, zda poskytne jednotlivé informace v ucelené formě, případně
vyjme s uvážením ty, které hodlá zveřejnit.
Poskytnutí informací podmíněných zaplacením:
Dopisem ze dne 16. 8. 2013 doručeným KIDSOK 19. 8. 2013 žadatel sdělil, že na
poskytnutí informací, jež jsou podmíněny zaplacením požadované úhrady, dále
netrvá.
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