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1. Úvod
Dokument „Postup Řídícího orgánu ROP Střední Morava v návaznosti na poskytnutou dotaci na
pořízení vozidel veřejné dopravy v případě neexistence závazku veřejné služby“ obsahuje postupy
příjemce dotace a Řídícího orgánu ROP Střední Morava pro případ, kdy příjemce dotace ukončí
závazek veřejné služby z důvodu otevření trhu a při prodeji dopravního prostředku nebude využit
postup podle § 35 odst. 3 zákona 194/2010 Sb., který odpovídá stávajícím podmínkám poskytnuté
dotace.
2. Východiska
A) Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. 3. 2009 N 410/2008 Pořízení a obnova vozidel pro
městskou dopravu, N 411/2008 Pořízení a obnova vozidel pro regionální dopravu
Podle notifikační žádosti, na základě které Evropská komise vydala výše uvedené rozhodnutí, je
jednou ze základních podmínek pro poskytnutí dotace, aby dopravce, pokud ukončí závazek veřejné
služby, vozidlo prodal za tržní cenu prostřednictvím transparentního, objektivního a otevřeného
výběrového řízení pouze takovému zájemci, který bude provozovat dopravu v rámci závazku veřejné
služby na území daného kraje či obce, spadajícího do regionu soudržnosti Střední Morava. To z toho
důvodu, že prostřednictvím vozidla musí být nadále zajišťován závazek veřejné služby v regionu
soudržnosti. Dopravce musí současně vrátit Regionální radě regionu soudržnosti poměrnou hodnotu
dotace, která z hlediska doby použitelnosti vozidla nebyla využita v rámci jeho závazku veřejné
služby.
Z výše uvedeného rozhodnutí Evropské komise vyplývá, že pořízená vozidla musí být použita v rámci
plnění závazku veřejné služby v daném regionu soudržnosti. Pokud stávající dopravce nebude
zajišťovat regionální dopravu podpořenými dopravními prostředky v závazku veřejné služby, není
naplněn jeden z předpokladů poskytnuté dotace.
B) Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené s dopravci
Ve Smlouvách o poskytnutí dotace byly s dopravci sjednané podmínky, které, nad rámec Rozhodnutí
Evropské komise, podrobněji upravují postup pro případ, kdy dopravce ukončí závazek veřejné
služby. Smlouvy poskytnutí dotace rozlišují 2 případy ukončení závazku veřejné služby:
 z viny příjemce
 v důsledku otevření trhu
C) Situace, kdy uplynou stávajícím dopravcům závazky veřejné služby, a bude zahájeno
zadávací řízení na nového dopravce, považuje poskytovatel dotace za otevření trhu.
D) Pro případ otevření trhu smlouvy o poskytnutí dotace stanovují, že při realizaci prodeje
dopravního prostředku má být postupováno podle § 35 odst. 3 zákona 194/2010 Sb.

3. Postup dle stávajících podmínek poskytnuté dotace
V případě ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby z důvodu otevření trhu, kdy neuplynula doba
použitelnosti dopravního prostředku, je příjemce povinen prodat dopravní prostředek pořízený
z dotace ROP Střední Morava dopravci, kterému byla povinnost odkupu vozidel, a to v ceně
očekávané účetní hodnoty ke dni jejich převzetí, stanovena dokumentací nabídkového řízení nebo
smlouvou uzavřenou přímým zadáním podle § 35 odst. 3 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných
službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.
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Za této situace předvídané smlouvou o poskytnutí dotace zůstávají podmínky poskytnuté dotace
splněny, uzavře-li nový dopravce s poskytovatelem a příjemcem dodatek ke smlouvě o poskytnutí
dotace, na základě kterého:





nový dopravce vstoupí namísto příjemce do práv a povinností příjemce stanovených čl. 9a
smlouvy o poskytnutí dotace,
po dobu udržitelnosti nový dopravce zajistí udržitelnost výstupů a výsledků projektu podle čl. 10
Smlouvy o poskytnutí dotace a poskytne příjemci součinnost při zajišťování povinnosti příjemce
informovat poskytovatele o plnění monitorovacích indiká torů sledovaných pro potřeby evaluace
ROP Střední Morava, a to v monitorovacích hlášeních a zprávách,
nový dopravce vedle příjemce zajistí plnění povinností vyplývajících z čl. 11 (Kontrola projektu a
výkon auditu) a čl. 12 odst. 1 - 7 (Ostatní povinnosti příjemce) Smlouvy o poskytnutí dotace.

4. Postup pro případ, kdy příjemce dotace ukončí závazek veřejné služby z důvodu otevření
trhu a při prodeji dopravního prostředku nebude využit postup podle § 35 odst. 3 zákona
194/2010 Sb.
V případě ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby z důvodu otevření trhu, kdy neuplynula doba
použitelnosti dopravního prostředku, je příjemce povinen prodat dopravní prostředek pořízený
z dotace ROP Střední Morava. Příjemce musí provést transparentní, otevřené a nediskriminační
výběrového řízení na prodej dopravního prostředku. Příjemce si musí k prodeji dopravního prostředku
dále vyžádat písemný souhlas poskytovatele dotace. Prodej může příjemce realizovat pouze vůči
takovému zájemci, který bude provozovat veřejnou osobní dopravu na území regionu soudržnosti
Střední Morava v závazku veřejné služby.
Varianta 1
Příjemce prodá jinému dopravci v závazku veřejné služby v regionu soudržnosti Střední Morava
dopravní prostředek/ky pořízené z dotace ROP Střední Morava za účetní zůstatkovou hodnotu.
Podmínky poskytnuté dotace zůstávají splněny, uzavře-li nový dopravce s poskytovatelem a
příjemcem dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, na základě kterého:


nový dopravce vstoupí namísto příjemce do práv a povinností příjemce stanovených čl. 9a
smlouvy o poskytnutí dotace,
 po dobu udržitelnosti nový dopravce zajistí udržitelnost výstupů a výsledků projektu podle čl. 10
Smlouvy o poskytnutí dotace a poskytne příjemci součinnost při zajišťování povinnosti příjemce
informovat poskytovatele o plnění monitorovacích indiká torů sledovaných pro potřeby evaluace
ROP Střední Morava, a to v monitorovacích hlášeních a zprávách,
 nový dopravce vedle příjemce zajistí plnění povinností vyplývajících z čl. 11 (Kontrola projektu a
výkon auditu) a čl. 12 odst. 1 - 7 (Ostatní povinnosti příjemce) Smlouvy o poskytnutí dotace.
V případě prodeje části dopravních prostředků pořízených z dotace ROP Střední Morava zůstávají
podmínky poskytnuté dotace za výše uvedených podmínek zachovány pouze ve vztahu k prodaným
vozidlům.
Varianta 2
Příjemce prodá jinému dopravci v závazku veřejné služby v regionu soudržnosti Střední Morava
dopravní prostředek/ky pořízené z dotace ROP Střední Morava za účetní zůstatkovou hodnotu a
nový dopravce neuzavře s poskytovatelem a příjemcem dodatek ke smlouvě o poskytnutí
dotace dle varianty 1.
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Na nového dopravce přejde výhoda z poskytnuté dotace, příjemce je povinen poskytovateli vrátit
poměrnou hodnotu dotace, která z hlediska doby použitelnosti vozidla veřejné dopravy nebyla
příjemcem využita v rámci závazku veřejné služby.
Varianta 3
Příjemce prodá jinému dopravci v závazku veřejné služby v regionu soudržnosti Střední Morava
dopravní prostředek/ky pořízené z dotace ROP Střední Morava za tržní hodnotu.
Příjemce je povinen poskytovateli vrátit poměrnou hodnotu dotace, která z hlediska doby
použitelnosti vozidla veřejné dopravy nebyla příjemcem využita v rámci závazku veřejné
služby.
Současně je příjemce povinen vyplatit poskytovateli část zisku, ve výši odpovídající procentuální
výši poskytnuté dotace, z rozdílu prodejní a zůstatkové účetní ceny.
Varianta 4
Příjemce prodá dopravní prostředek/ky pořízené z dotace ROP Střední Morava jinému dopravci
mimo závazek veřejné služby nebo mimo region soudržnosti Střední Morava.
Příjemce je povinen vrátit celou vyplacenou hodnotu dotace. V případě, že příjemce prodá část
dopravních prostředků pořízených z dotace ROP Střední Morava mimo závazek veřejné služby nebo
mimo region soudržnosti Střední Morava, je příjemce povinen vrátit celou vyplacenou hodnotu dotace
vztahující se k těmto prodaným dopravním prostředkům.
Varianta 5
Příjemce neprodá dopravní prostředek/ky pořízené z dotace ROP Střední Morava z důvodu
vlastního provozování dopravních prostředků mimo závazek veřejné služby.
Příjemce je povinen vrátit celou vyplacenou hodnotu dotace. V případě, že příjemce z tohoto
důvodu neprodá část dopravních prostředků pořízených z dotace ROP Střední Morava, je příjemce
povinen vrátit celou vyplacenou hodnotu dotace vztahující se k těmto neprodaným dopravním
prostředkům.
Varianta 6
Příjemce neprodá dopravní prostředek/ky pořízené z dotace ROP Střední Morava z důvodu nezájmu
jiných dopravců v závazku veřejné služby v regionu soudržnosti Střední Morava.
Příjemce je povinen poskytovateli vrátit za splnění podmínek dle bodu 5. tohoto dokumentu
poměrnou hodnotu dotace, která z hlediska doby použitelnosti vozidla veřejné dopravy nebyla
příjemcem využita v rámci závazku veřejné služby. O splnění podmínek realizace prodeje
rozhodne na základě písemné žádosti příjemce Výbor Regionální rady.

5. Postup realizace prodeje vozidel pořízených z dotace ROP Střední morava
1. Za transparentní, otevřené a nediskriminační výběrového řízení na prodej dopravního prostředku
jinému dopravci v závazku veřejné služby na území regionu soudržnosti Střední Morava se
rozumí nabídka prodeje dopravního prostředku za minimálně zůstatkovou účetní hodnotu a její
akceptace jiným dopravcem v závazku veřejné služby.
Příjemce je povinen zrealizovat nabídku prodeje dopravních prostředků pořízených
z dotace ROP Střední Morava bezprostředně poté, co se dozví, že veřejnou osobní dopravu
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v rámci závazku veřejné služby v regionu soudržnosti Střední Morava již nebude dále
provozovat, a to nejpozději do 1 měsíce od tohoto okamžiku.
Tuto nabídku je příjemce povinen zrealizovat vůči všem dopravcům provozujícím veřejnou osobní
dopravu v rámci závazku veřejné služby v regionu soudržnosti Střední Morava. V této souvislosti
ÚRR doporučuje příjemcům obrátit se na koordinátory integrované dopravy v krajích regionu
soudržnosti Střední Morava, kteří mají informace o dopravcích provozujících veřejnou dopravu
v závazku veřejné služby.
2. V případě prodeje dopravních prostředků pořízených z dotace ROP Střední Morava je příjemce
povinen nejpozději do 1 měsíce po ukončení závazku veřejné služby doložit kupní smlouvu na
prodej dopravních prostředků pořízených z dotace ROP Střední Morava, a prokázat skutečnosti
rozhodné pro posouzení zachování podmínek poskytnuté dotace, tj. doložit závazek veřejné
služby nového dopravce v regionu soudržnosti Střední Morava a jeho souhlas s uzavřením
dodatku dopravcem smlouvě o poskytnutí dotace.
3. V případě, že k prodeji dopravních prostředků pořízených z dotace ROP Střední Morava nedojde
dle varianty 5), je příjemce povinen nejpozději do 1 měsíce po ukončení závazku veřejné služby
doložit prohlášení, že dopravní prostředky pořízené z dotace ROP Střední Morava bude dále sám
provozovat mimo závazek veřejné služby.
4. V případě, že k prodeji dopravních prostředků pořízených z dotace ROP Střední Morava nedojde
dle varianty 6) je příjemce povinen nejpozději do 1 měsíce po ukončení závazku veřejné služby
doložit realizaci nabídky prodeje se sdělením důvodů, pro které k odkupu dopravních prostředků
ze strany jiných dopravců v závazku veřejné služby nedošlo.
Současně je příjemce povinen nabídku na prodej dopravních prostředků pořízených z dotace
ROP Střední Morava jinému dopravci v závazku veřejné služby v regionu soudržnosti Střední
Morava opakovat min. jednou do 1 kalendářního roku ode dne ukončení závazku veřejné služby.
Bude-li příjemce dopravní prostředky pořízené z dotace ROP Střední Morava provozovat mimo
závazek veřejné dopravy, je povinen vyplatit poskytovateli část zisku, ve výši odpovídající
procentuální výši poskytnuté dotace, z provozu těchto vozidel za dobu provozování dopravních
prostředků mimo závazek veřejné služby, nejdéle do konce použitelnosti vozidla dle čl. 9a odst. 7
smlouvy o poskytnutí dotace. Anebo vrátit celou dotaci z důvodu nesplnění podmínek smlouvy.
Dojde-li po opakované nabídce k prodeji dopravních prostředků pořízených z dotace ROP Střední
Morava, bude postupováno dle variant 1 – 4.
Příjemce je povinen poskytnout poskytovateli dotace potřebnou součinnost a na výzvu poskytovatele
doložit požadované informace a relevantní listiny vztahující se k prodeji/neprodeji dopravních
prostředků pořízených z dotace ROP Střední Morava.
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