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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 69609/2017
spisový znak: KHEJ 64012/2017/kakr/3

datum: 05.06.2017

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 22.05.2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 22.05.2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
1. Stát se zavázal Memorandem o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní
dopravou poskytovat všem krajům dotace na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou.
Jakým způsobem probíhá finanční kontrola (ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole) nakládání s těmito
dotacemi ve Vašem kraji?
2. Kdy naposledy proběhla finanční kontrola nakládání s těmito dotacemi a vynaloženými prostředky kraje? Proběhla zmíněná
finanční kontrola od roku 2010?
3. Jaké jsou výsledky výše zmíněné finanční kontroly?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1)
Vypořádání finančních prostředků, které jsou Jihočeskému kraji poskytnuty ze státního rozpočtu podle Usnesení vlády
č. 1132/2009 jako účelová dotace na krytí prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě,
je každoročně provedeno ve smyslu Memoranda o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti a vyhlášky MF
č. 367/2015 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy
a Národním fondem. Ze strany Ministerstva dopravy nebyly vzneseny žádné výtky k nakládání s poskytnutými dotacemi
Jihočeskému kraji.
ad 2)
V roce 2011 a 2014 proběhla kontrola použití finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní
dopravou z rozpočtu Jihočeského kraje u společnosti Jindřichohradecké místní dráhy a.s.

ad 3)
Nebyly zjištěny závady.

S pozdravem
Ing. Milan Nebesář v. r.
vedoucí Odboru kancelář hejtmanky
- podepsáno elektronicky -
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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 91362/2017
spisový znak: KHEJ 64012/2017/kakr/6

datum: 26.07.2017

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 17.07.2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 14.07.2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
ve věci Veřejnosprávní kontrola dotací a prostředků na zajištění dopravní obslužnosti a poskytnutí závěrů těchto kontrol
dne 22.05.2017 jsme Vám zaslali žádost o poskytnutí informace týkajících se veřejnosprávních kontrol dotací a prostředků na
zajištění dopravní obslužnosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Obdrželi jsme Vaši odpověď č.j. KUJCK 69609/2017 ze dne 05.06.2017. Z odpovědi vyplývá, že Jihočeský kraj provedl v letech
2011 a 2014 finanční kontrolu u příjemce dotací na zajištění dopravní obslužnosti společnosti Jindřichohradecké místní dráhy
a.s. dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Kromě těchto dvou kontrol provádíte pouze finanční vypořádání dle
vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o finančním vypořádání.
Vzhledem k Vaší odpovědi dále žádáme o následující informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím:
1. Proč neproběhla finanční kontrola i u jiného příjemce dotací na zajištění dopravní obslužnosti než Jindřichohradecké místní
dráhy a.s.?
2. Z jakého důvodu kraj nepostupuje podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a neprovádí následnou finanční kontrolu
u všech příjemců dotací na zajištění dopravní obslužnosti ve Vašem kraji?
3. Účelem následné finanční kontroly je prověřit, zda prostředky poskytnuté krajem byly vynaloženy pouze na zajištění dopravní
obslužnosti definované závazkem veřejné služby a v souladu s legislativou, tj. že byly použity výlučně k úhradě ekonomicky
oprávněných nákladů. Provádí kraj takovou kontrolu u všech dopravců v závazku veřejné služby? Je součástí finančního
vypořádání?
4. Následná kontrola by měla být ukončena aktem, který akceptují obě smluvní strany (kontrolním protokolem). Existuje takový
akt v případě finančního vypořádání?

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

ad 1)
Kontroly jsou prováděny dle plánu finančních kontrol, který je připravován dle Směrnice kraje SM/55/RK - Výkon veřejnosprávní
kontroly. V období let 2011 – 2014 byly kontrolovány i jiné subjekty veřejné dopravy, nikoliv však příjemci dotace dle
„Memoranda“.
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ad 2)
Kraj, prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství, v rámci plánu kontrol dle směrnice uvedené v odpovědi ad 1)
provádí každoročně 1-2 kontroly u příjemců finančních prostředků kraje zajišťujících dopravní obslužnost na základě smluv
o závazku veřejné služby (celkem 14 smluvních vztahů). Není kapacitně možné provádět následné kontroly.

ad 3)
Kraj provádí kontrolu u dopravců stanovených plánem kontrol. Součástí finančního vypořádání není. K finančnímu vypořádání
slouží kontrola závěrečného vyúčtování dopravce.
ad 4)
Protokol je vyhotoven z každé kontroly prováděné dle plánu kontrol. V případě finančního vypořádání existuje předávací
protokol k vyúčtování prokazatelné ztráty závazku veřejné služby vyplývající ze smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění
základní dopravné obslužnosti kraje. Tento protokol vyhotovuje společnost JIKORD s.r.o. (koordinátor dopravy zřízený krajem),
do jehož okruhu činností je zařazena mimo jiné kontrola vyúčtování dopravců. Přílohu tohoto protokolu tvoří vyúčtování závěrečná rekapitulace dopravce za příslušné období.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář v. r.
vedoucí Odboru kancelář hejtmanky
- podepsáno elektronicky -
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