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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Dne 23. 5. 2017 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
ve které žádáte poskytnutí informací ve věci veřejnosprávní kontroly dotací a prostředků
na zajištění dopravní obslužnosti a poskytnutí závěrů těchto kontrol, a to:
a) Jakým způsobem probíhá finanční kontrola nakládání s těmito dotacemi ve vašem kraji
ve smyslu zák. 320/2001 Sb., o finanční kontrole?
b) Kdy naposledy proběhla finanční kontrola nakládání s těmito dotacemi a vynaloženými
prostředky kraje? Proběhla zmíněná finanční kontrola od roku 2010?
c) Jaké jsou výsledky výše zmíněné finanční kontroly?
K jednotlivým bodům žádosti sdělujeme následující:
Ad. a)
Olomoucký kraj provádí kontrolu dle § 3 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, tj:
- veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné
finanční podpory, kterou jim poskytují. Veřejnou finanční podporou se dle tohoto zákona
rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze
státního rozpočtu, z rozpočtu územního samosprávného celku nebo z rozpočtu jiných
právnických osob zřízených k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem
nebo zřízených na základě zvláštního právního předpisu, které hospodaří s veřejnými
prostředky.
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- finanční kontrolu jako součást vnitřního kontrolního systému. V souladu s tímto zákonem
provádí předběžnou kontrolu před schválením operací, průběžné sledování
uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování.
Na základě čl. 6 odst. 4 uzavřené Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní osobní
dopravě ve veřejném zájmu na zajištění regionálních dopravních potřeb Olomouckého
kraje podléhají finanční prostředky z rozpočtu Olomouckého kraje a z dotace poskytnuté
Ministerstvem dopravy ČR k 31. 12. příslušného kalendářního roku zúčtování. Vyúčtování
dopravce předává do 31. 3. následujícího roku po příslušném kalendářním roce.
Z kontroly ročního vyúčtování je pořizován Zápis z vyúčtování.
Ad. b)
Finanční kontrola ve smyslu § 3 odst. 1 písm. c) zákona o finanční kontrole probíhá
v souladu s tímto zákonem a nastavenými pravidly vnitřního řízení Olomouckého kraje
průběžně.
Veřejnosprávní kontrola ve smyslu § 3 odst. 1 písm. a) zákona o finanční kontrole
zaměřená na kontrolu použití finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti
proběhla v období od 1. 10. 2015 do 19. 4. 2016, kontrolovaným obdobím byl rok 2013.
Ad. c)
Veřejnosprávní kontrola byla zaměřena na kontrolu věcného a finančního použití
finančních prostředků v roce 2013 na zajištění dopravní obslužnosti na základě uzavřené
Smlouvy o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném zájmu
na zajištění regionálních dopravních potřeb Olomouckého kraje na období od 1. 1. 2009
do 31. 12. 2019, uzavřená dne 30. 3. 2009 a dodatků č. 1 – 14 k této smlouvě, uzavřené
podle § 39 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.
Kontrolou byla zjištěna porušení, kdy dopravce při vyúčtování prokazatelné ztráty zahrnul
náklady, u kterých neprokázal přímou souvislost se ZVS OK a nesplňovaly definici
ekonomicky oprávněných nákladů.
Z provedené kontroly vyplývá, že finanční prostředky poskytnuté dopravci na plnění ZVS
OK v roce 2013 byly ve výši 2 208 843 Kč použity v rozporu se smluvními podmínkami
a platnou právní úpravou. Tímto jednáním se dopravce dopustil porušení rozpočtové
kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v neoprávněném
použití finančních prostředků.
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