
 

 

 

Středočeský kraj údajně neví, kolik loni zaplatil za autobusy 

Praha, 23. duben 2012 – Středočeský kraj údajně neví, kolik ho loni stálo zajištění dopravní 

obslužnosti. Vyplývá to z odpovědi, kterou zaslal obecně prospěšné organizaci Acta non 

verba (ANV).   

Náklady na dopravní obslužnost jsou významným výdajem každého kraje. V roce 2010 zaplatil 

Středočeský kraj za zajištění dopravní obslužnosti 685 milionů korun. Podle ANV je velmi podezřelé, že 

v dubnu 2012 ještě stále nemá k dispozici tyto údaje za rok 2011. (1)   

Všechny smlouvy o dopravní obslužnosti byly uzavřeny „z ruky“ na sklonku roku 2009 těsně před tím, 

než byla krajům uložena zákonná povinnost vybírat dopravce ve výběrovém řízení. ANV tuto 

skutečnost dlouhodobě kritizovala, až Středočeský kraj v létě 2011 všechny tyto smlouvy vypověděl a 

začal chystat výběrové řízení. To se může uskutečnit až po roce od zveřejnění oznámení o konání 

soutěže na vývěsce Evropské unie.  

Než byly původní smlouvy vypovězeny, našly se v nich opravdové kuriozity. Nejlevnější dopravce jezdil 

s uznatelnou ztrátou 4,77 Kč za kilometr (2). Nedražší dopravce „potřeboval“ 31,79 Kč za kilometr (3). 

Samozřejmě, že trasy, po kterých oba dopravci jezdili, nejsou stejné, ale obě jsou ve Středočeském 

kraji.   

Ředitel obecně prospěšné společnosti ANV Vojtěch Razima komentuje: „To, že kraj ještě v dubnu  

údajně nemá k dispozici údaje o tom, kolik loni zaplatil za autobusy, je na pováženou. Nabízejí se dvě 

vysvětlení. Kraj tyto údaje opravdu nemá, což svědčí to o tom, jak bezstarostně hospodaří se stovkami 

milionů korun daňových poplatníků anebo údaje má, ale nechce je poskytnout, protože utratil ještě 

mnohem více než loni. V každém případě by to měl kraj vysvětlit.“   

 

http://www.kverulant.org/rathovy%20autobusy.html
http://www.kverulant.org/rathovy%20autobusy.html
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:216347-2011:TEXT:CS:HTML
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