Č. j.: 29/2019-190-STSP/8

VÝZVA

k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu České republiky na úhradu
prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě
v roce 2019
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, v souladu s ustanovením
§ 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o rozpočtových pravidlech“), usnesením
vlády České republiky ze dne 31. srpna 2009 č. 1132 k finanční účasti státu na zajištění dopravní
obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou a Memorandem o zajištění stabilního financování
dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou, vyhlašuje výzvu k podání
žádosti o poskytnutí dotace na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné
drážní osobní dopravě v roce 2019.

Předmět dotace
Účelová dotace pro Pardubický kraj ke krytí zbývající části úhrady prokazatelné ztráty ze závazku
veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2019, která nebyla vyčerpána na
základě výzvy ze dne 22. ledna 2019 pod č. j. 46/2018-190-STSP/2.

Časový harmonogram
Datum vyhlášení výzvy: 10. 12. 2019
Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 10. 12. 2019
Datum ukončení příjmů žádostí o dotaci: 20. 1. 2020

Alokace výzvy a oprávnění žadatelé
Dotace bude poskytnuta Pardubickému kraji v rozsahu uvedeném v podané žádosti, při splnění
podmínek spoluúčasti na financování závazku veřejné služby stanovených usnesením vlády České
republiky ze dne 31. srpna 2009 č. 1132 k finanční účasti státu na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou železniční osobní dopravou a Memorandem o zajištění stabilního financování dopravní
obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou. Maximální výše dotace činí
6 068 918 Kč.
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Informace o možnosti postupu poskytovatele dotace
V souladu s § 14k odst. 1 Zákona o rozpočtových pravidlech Ministerstvo dopravy uvádí, že bude-li
žádost o poskytnutí dotace trpět vadami, vyzve žadatele o dotaci k odstranění vad, k tomu mu
poskytne přiměřenou lhůtu. V souladu s § 14k odst. 3 Zákona o rozpočtových pravidlech může
Ministerstvo dopravy kdykoli v průběhu řízení žadatele o dotaci vyzvat k doložení dalších podkladů
nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž mu poskytne
přiměřenou lhůtu. V souladu s § 14k odst. 4 Zákona o rozpočtových pravidlech si Ministerstvo
dopravy vyhrazuje právo v průběhu řízení o poskytnutí dotace žadateli o dotaci doporučit úpravu
žádosti o dotaci, lze-li předpokládat, že upravené žádosti o dotaci bude zcela vyhověno. K této
úpravě bude žadateli o dotaci poskytnuta přiměřená lhůta.
V souladu s § 14p Zákona o rozpočtových pravidlech lze žádosti o poskytnutí dotace, která byla
pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, novým rozhodnutím zcela vyhovět, případně zčásti
vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci.

Kontakt na vyhlašovatele výzvy
Ministerstvo dopravy ČR
Odbor veřejné dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

JUDr. Ondřej Michalčík
Ministerstvo dopravy ČR
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