ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Mgr. Daniel Hovorka, vedoucí odboru
čj.: KUJCK 35301/2011 OMVV/3

datum: 29. 9. 2011

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 14. 9. 2011, týkající se poskytnutí této informace ve
věci:

1)

zda mají společnosti ICOM transport a.s. a ČSAD Jindřichův Hradec a.s. uzavřeny s Jihočeským krajem
jakoukoliv smlouvu, na jejímž základě by některá z výše uvedených společností zajišťovala nebo se podílela
na zajišťování dopravní obslužnosti Jihočeského kraje veřejnými službami v přepravě cestujících;

2)

pokud ano, tak kdy a na jak dlouhou dobu byla tato smlouva uzavřena? Dále žádám o poskytnutí této smlouvy
včetně všech případných dodatků;

3)

částku v jaké výši poskytl Jihočeský kraj jednotlivým společnostem na úhradu prokazatelné ztráty vzniklé
těmto společnostem při zajišťování dopravní obslužnosti Jihočeské kraje veřejnými službami v přepravě
cestujících v roce 2007, 2008, 2009 a 2010? Dále žádám o sdělení výše prokazatelné ztráty na jeden ujetý
kilometr a sdělení denní výše kompenzace, případně denní výše ztráty;

4)

Zde se nabídkového řízení pro výběr dopravce či zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách
zadávaného Jihočeským krajem, na jehož základě došlo k uzavření smlouvy mezi Jihočeským krajem a
některou ze společností uvedených v otázce č. 1 k zajišťování dopravní obslužnosti Jihočeského kraje
veřejnými službami v přepravě cestujících dle otázky č. 1, zúčastnili rovněž některé z těchto subjektů:

5)

-

ICOM transport a.s.,

-

ČSAD Jindřichův Hradec a.s.

-

ČSAD Benešov a.s.

-

ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.

-

ČSAD Slaný a.s.

Pokud ano, tak na kolikátém místě v nabídkovém řízení pro výběr dopravce či zadávacím řízení podle zákona
o veřejných zakázkách se jednotlivé subjekty specifikované v otázce č. 4 umístily a jaký byl způsob hodnocení
nabídek podle hodnotících kritérií? Pokud ano, žádám o poskytnutí zprávy o posouzení a hodnocení nabídek
vypracované hodnotící komisí;
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Vám sdělujeme toto:

1)

Společnosti ICOM transport a.s., IČ: 463 46 040, se sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78 má s Jihočeským krajem
uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou
osobní dopravou č. 010/09/52/00/00 podle § 19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, včetně dodatků smluv 1 – 5.
Společnosti ČSAD Jindřichův Hradec a.s., IČ: 600 71 109, se sídlem Jindřichův Hradec, U Nádraží 694/II má
s Jihočeským krajem uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění základní dopravní obslužnosti
Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou č. 010/09/49/00/00 podle § 19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků smluv 1 – 8.
Dále mají obě společnosti uzavřenou s Jihočeským krajem smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění základní
dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou na kompenzaci slev žákovského jízdného.

2)

Obě společnosti uzavřely s Jihočeským krajem smlouvy na dobu platnosti 10 let ode dne jejich podpisu.
ICOM transport a.s. ode dne 01. 12. 2009
ČSAD Jindřichův Hradec a.s. ode dne 02. 12. 2009
V příloze přikládáme požadované smlouvy a dodatky těchto smluv bez článku VI. odst. 1 a bez příloh č. 2. Na
články VI. odst. 1 a přílohy č. 2 těchto smluv bylo vydáno Jihočeským krajem, odborem legislativy a vnitřních věcí
rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace.

3)

V tabulkách jsou uvedeny částky, které Jihočeský kraj poskytl jmenovaným společnostem na úhradu prokazatelné
ztráty v jednotlivých rocích a výše prokazatelné ztráty v těchto rocích.
ČSAD Jindřichův Hradec a.s.

2007

2008

2009

2010

49 090 167

49 165 483

53 250 132

50 499 306

Ztráta na km (v Kč)

17,89

17,87

19,32

18,02

ICOM transport a.s.

2007

2008

2009

2010

5 202 383

5 076 573

5 268 050

5 296 250

16,43

16,13

16,55

16,61

Vyplacená ztráta (v Kč)

Vyplacená ztráta (v Kč)
Ztráta na km (v Kč)

4, 5) Nabídkové řízení ani zadávací řízení pro výběr dopravce podle zákona o veřejných zakázkách Jihočeský kraj
nezadával.

S pozdravem

Mgr. Daniel Hovorka
vedoucí odboru marketingu a vnějších vztahů
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4x příloha:
-

Kopie prohlášení dopravce ICOM transport a.s.

-

Kopie prohlášení dopravce ČSAD Jindřichův Hradec a.s.

-

Kopie smlouvy č. 010/09/52/00/00 a dodatků č. 1 – 5 bez článku VI. odst. 1, bez přílohy č. 2

-

Kopie smlouvy č. 010/09/49/00/00 a dodatků č. 1 – 8 bez článku VI. odst. 1, bez přílohy č. 2
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