Ing. Petr Križan
ředitel odboru veřejné podpory

V Brně dne 27. února 2009
Č.j: ÚOHS--2563/2009/420/IWa
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Vážená paní Kurtincová,

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 10. února 2009
Vaši opětovnou žádost o zaslání 7 opatření veřejné podpory na základě dokumentu
„Zveřejnění existující státní podpory v nových členských státech v odvětví dopravy“,
uveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2006/C 220/04. Dále pak také
požadujete informace o poskytnutí státní podpory společnosti České dráhy, a.s. v období od
roku 2000-2008.
V odpovědi Úřadu ze dne 29. ledna 2009, č. j. ÚOHS-1171/2009/420/IWa jste byla
upozorněna na možnost najít rozhodnutí Úřadu v oblasti veřejné podpory z let 2000 až 2004
na veřejně přístupných stránkách Úřadu www.compet.cz a to pod odkazem
http://www.compet.cz/verejna-podpora/sbirky-rozhodnuti/ a http://www.compet.cz/verejnapodpora/sbirky-rozhodnuti-nove/. Sdělujete, že jste v rámci těchto odkazů rozhodnutí týkající
se veřejné podpory společnosti České dráhy, a.s. nenalezla. Uveřejněný seznam rozhodnutí
jsme proto prostudovali a našli dvě rozhodnutí týkající se společnosti České dráhy, a.s. ze dne
11. ledna 2002 a 15. dubna 2002, které přikládáme pro Vaši informaci. S politováním Vám
opět musíme sdělit, že Úřad nemá k dispozici další rozhodnutí z tohoto časového rozmezí než
ta uveřejněná na jeho stránkách.
K Vaší žádosti týkající se oznámení existující podpory ve smyslu dokumentu
„Zveřejnění existující státní podpory v nových členských státech v odvětví dopravy“,
uveřejněném v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2006/C 220/04, Vám musíme
sdělit následující: Informace o existující podpoře v roce 2006 nepodával Evropské komisi
Úřad, ale samo Ministerstvo dopravy jako poskytovatel (za asistence Stálého zastoupení ČR
při Evropské unii v Bruselu). Úřad proto nemá tyto informace k dispozici a nemůže je tedy
poskytnout. Rozhodně není v zájmu Úřadu Vám tyto informace zatajovat. Rádi bychom Vás
proto upozornili na možnost požádat o tyto informace poskytovatele Ministerstvo dopravy.

Rozhodnutí o poskytnutí veřejné podpory v období po vstupu ČR do Evropské unie
můžete samozřejmě najít na webových stránkách Evropské komise, Generálního ředitelství
pro energetiku a dopravu
http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/state_aid/doc/decisions/decisions_list.xls.
Vámi
přiložený seznam nezahrnuje rozhodnutí „Státní podpora č. N 302/2005 – Česká republika,
Prodej akcií společnosti Jídelní a lůžkové vozy, poskytující stravovací služby na železnici,
Českým drahám“, proto také toto rozhodnutí připojujeme pro Vaši informaci. Jen pro úplnost
dodáváme, že Evropská komise v tomto rozhodnutí prohlásila, že notifikované opatření není
veřejnou podporou.
Úřad Vám nemůže na základě Vaší žádosti vystavit potvrzení o úplnosti Vámi
vypracovaného seznamu státních podpor společnosti České dráhy, a.s. Úřad je poradenským
orgánem a bohužel nedisponuje databází poskytnutých státních podpor.
Závěrem bychom Vás chtěli upozornit na dokument Evropské komise COM(2006)
761
final,
který
můžete
najít
na
webovém
odkazu
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/2006_autumn_en.pdf. Jedná se o
tzv. State Aid Scoreboard z 11. listopadu 2006. Na straně 14 tohoto dokumentu můžete najít
objem státní podpory v železničním sektoru České republiky v letech 2003–2005.
Samozřejmě se nejedná jen o státní podporu společnosti České dráhy, a.s., ale tato společnost
byla majoritním příjemcem státní podpory v této oblasti ve výše uvedeném období.
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