
 
Žádáme Vás tedy o informaci, kdo je oprávněn provádět následnou finanční kontrolu dle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole u železničních dopravců jakožto koncových příjemců dotací 
na základě Memoranda. Touto informací byste měli disponovat jakožto ústřední správní úřad pro 
finanční kontrolu, který metodicky řídí a koordinuje výkon finanční kontroly ve veřejné správě a 
vykonává funkci centrální harmonizační jednotky se zaměřením na harmonizaci a metodické 
řízení výkonu finanční kontroly ve veřejné správě (viz § 7 zákona č. 320/2001 Sb.) 
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Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane magistře, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 15. srpna 2017 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací (dále jen "Žádost") podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Žádáte o poskytnutí 
informací v tomto znění: 
 
"Žádáme Vás tedy o informaci, kdo je oprávněn provádět následnou finanční kontrolu dle 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole u železničních dopravců jakožto koncových 
příjemců dotací na základě Memoranda. Touto informací byste měli disponovat jakožto ústřední 
správní úřad pro finanční kontrolu, který metodicky řídí a koordinuje výkon finanční kontroly ve 
veřejné správě a vykonává funkci centrální harmonizační jednotky se zaměřením na harmonizaci 
a metodické řízení výkonu finanční kontroly ve veřejné správě (viz § 7 zákona č. 320/2001 Sb.) Ve 
smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady 
nákladů, budou-li účtovány. Informace žádáme poskytnout v písemné formě a zaslat v odpovědi 
do datové schránky. Za jejich poskytnutí předem děkujeme." 

 
 Na základě Vaši žádosti Vám Ministerstvo financí (dále jen "povinný subjekt") 

sděluje následující. Stát se zavázal Memorandem o zajištění stabilního financování dopravní 
obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou (dále jen „Memorandum“) poskytovat 
krajům dotace na financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní 
dopravou (dále jen „dotace“). Tyto dotace poskytuje v rámci své kompetence Ministerstvo 
dopravy krajům na základě jejich žádosti.  

 
Z hlediska zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o finanční kontrole) je příjemcem dotace příslušný 
kraj, ne železniční dopravci. Veřejnoprávní vztah, který na základě rozhodnutí o poskytnutí 
dotace vzniká, je mezi poskytovatelem dotace, jímž je Ministerstvo dopravy a příjemcem veřejné 
finanční podpory, tedy příslušným krajem.  

 
Skutečnost, že veřejné prostředky jsou poskytovány na zajištění dopravní obslužnosti, je 

z pohledu identifikace příjemce veřejné finanční podpory irelevantní. Prostředky jsou železničním 
dopravcům vypláceny na základě smluv, které s nimi uzavírají jednotlivé kraje. Takto poskytnuté 
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veřejné prostředky nemají charakter veřejné finanční podpory, protože druhá strana, tedy 
příslušný železniční dopravce za ně poskytuje protiplnění.  

 
Závěrem povinný subjekt uvádí, že jelikož veřejné prostředky vyplácené železničním 

dopravcům nemají charakter veřejné finanční podpory, není žádný orgán veřejné správy 
oprávněn vykonávat v tomto případě veřejnosprávní kontrolu železničních dopravců podle 
zákona o finanční kontrole.  

 
Ministerstvo dopravy je podle zákona o finanční kontrole oprávněno kontrolovat jen 

příslušný kraj, zda dodržuje podmínky, za nichž je/byla dotace poskytována, a to včetně dodržení 
jejího účelu. Způsob nastavení výkonu této kontroly je plně v odpovědnosti Ministerstva dopravy. 

 
 
 


