ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
čj.: KUJCK 18104/2013/KHEJ

datum: 8. 4. 2013

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Sp. Zn.: KHEJ 17649/2013/kakr SO/3

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Dne 25. 3. 2013 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 22. 3. 2013, která byla součástí dopisu hejtmanovi Jihočeského kraje
ve věci zneužívání kompenzace ztrát z provozování veřejné dopravy, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
a) jakým způsobem Společnosti vypočítávaly v období let 2007 – 2012 výši prokazatelných ztrát z provozování veřejné
linkové osobní dopravy a které náklady byly do těchto výpočtů Společnostmi zahrnuty?
b) 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, odměny členům orgánů či jiné náklady či
odměny, jejichž obsah či výše je nestandardní?
c) zda byly do výpočtů přiměřeného zisku zahrnuty náklady na know-how poskytované mateřskou společností, plnění
z mandátních smluv, odměny členům orgánů či jiné náklady či odměny, jejichž obsah či výše je nestandardní?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad a) Výše prokazatelné ztráty z veřejné linkové dopravy dopravce vypočítává tímto způsobem: cena dopravního výkonu
mínus tržby násobeno počtem km/rok, přičemž cena dopravního výkonu je složena z nákladů odhadnutých dopravcem na
příslušný rok (kde dopravce vychází z roku minulého) a přiměřeného zisku, přičemž výše přiměřeného zisku je odvislá od
počtu autobusů používaných k zabezpečení závazku veřejné služby, ceny autobusů, odpisové doby, sazby daně z příjmu,
účetních odpisů autobusů, povinných odvodů do zákonného rezervního fondu.
Prokazování prokazatelné ztráty z veřejné linkové osobní dopravy dopravce provádí po jednotlivých linkách a spojích za
jednotlivá čtvrtletí. Při výpočtu skutečné ztráty dopravce postupuje v souladu s Nařízením vlády č. 493/2004, platnými
účetními a cenovými předpisy a Výměrem Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami,
platným pro příslušný kalendářní rok.
Dopravce ve čtvrtletních vyúčtováních prokazatelné ztráty z veřejné linkové dopravy předkládá následující údaje:
1) Číslo linky a číslo spoje
2) Cenu přepravního výkonu
3) Počet dnů provozu spoje
4) Počet km spoje
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5) Počet km celkem spoje
6) Tržbu na km spoje
7) Tržbu celkem spoje
8) Výši prokazatelné ztráty, resp. zisku za jednotlivé spoje
9) Sumář – rekapitulace ztráty, resp. zisku za soubor všech smluvně vázaných linek po jednotlivých měsících, doplněný
o odečet jiných (ostatních) tržeb, jako jsou výnosy z prodeje autobusů, výnosy z prodeje jízdních řádů, výnosy za
reklamu, výnosy autobusových nádraží, výnosy z pokut a další mimořádné výnosy ve smyslu přílohy Nařízení vlády
a výše poskytnuté zálohové platby.
Do výpočtu prokazatelné ztráty dle výkazu nákladů a tržeb z přepravní činnosti jsou zahrnuty tyto nákladové položky:
Pohonné hmoty a oleje, pryžové obruče, ostatní přímý materiál a energie. Dále za autobusy - odpisy, pronájem dopravních
prostředků (leasing), oprava a udržování autobusů, pojištění (zákonné + havarijní). Dále ostatní přímé náklady – cestovné,
odvody do fondů, jiné ostatní přímé náklady. Režijní náklady.
ad b) Do výpočtu prokazatelné ztráty z provozování veřejné linkové osobní dopravy v závazku veřejné služby jsou odměny
členů orgánu v poměrné části zahrnuty v položce režijní náklady.
Zda jsou při výpočtu prokazatelné ztráty ve veřejné linkové osobní dopravě zahrnuty náklady na know-how poskytované
společnosti ICOM transport a.s. a plnění mandátních smluv, nám není známo.
V souvislosti s touto otázkou doplňujeme, že náklady dopravce ČSAD Jindřichův Hradec a.s. na ujetý km jsou dlouhodobě
srovnatelné s dopravci podobného rozsahu.
ad c) Do výpočtu přiměřeného zisku lze použít pouze vstupy uvedené v odpovědi a).
S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana
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