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Sdělení k žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 2. 10. 2013 žádost 
společnosti RegioJet a.s. (dále jen „RegioJet“) o poskytnutí informací o šetření, které měl Úřad 
provést na základě podnětu podaného Sdružením železničních společností, o. s. (dále jen „SŽS“) ve 
věci podnákladových cen nabídky společnosti České dráhy, a.s. (dále jen „ČD“) ve výběrových 
řízeních na provozování linek Pardubice – Liberec a Plzeň – Most, která se uskutečnila v roce 2005. 
Společnost RegioJet žádá o veškeré informace týkající se průběhu a výsledku tohoto šetření. 

K výše uvedené žádosti uvádíme, že Úřad na základě podnětu SŽS vedl pod sp. zn. 
P741/2006 šetření týkající se možného zneužití dominantního postavení ČD spočívajícího 
v uplatňování podnákladových cen účtovaných státu za provozování veřejné osobní železniční 
dopravy v závazku veřejné služby na relacích Pardubice – Liberec a Plzeň – Most. Úřad si v rámci 
šetření podnětu vyžádal informace od Ministerstva dopravy ohledně kalkulací ČD týkajících se 
prokazatelné ztráty vzniklé poskytováním služeb k zajištění dopravních potřeb státu na relacích 
Pardubice - Liberec a Plzeň – Most a zároveň požádal o spolupráci Ministerstvo financí za účelem 
provedení cenové kontroly, zda jednáním ČD nedochází k narušování tržního prostředí 
uplatňováním podnákladových prodejních cen. 

Úřad po prověření příslušných dokumentů poskytnutých Ministerstvem dopravy neshledal 
zneužití dominantního postavení společnosti ČD uplatňováním podnákladových cen na 
předmětných relacích, neboť kalkulace předpokládaných příjmů a výdajů předložené společností 
ČD v zadávacích řízeních korespondovaly se skutečně realizovanými příjmy a výdaji. Pokud se týká 
cenové kontroly, jejímž provedením Ministerstvo financí pověřilo Finanční ředitelství pro hl. m. 
Prahu, nebylo zjištěno zneužití hospodářského postavení ČD při sjednání ceny ve smyslu § 2 odst. 3 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. 
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