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Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
Dne 10. března 2021 obdržel Krajský úřad Zlínského kraje Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informací. Požádal jste o poskytnutí následujících informací (doslovný přepis):
1) „V jednotlivých měsících po sobě od srpna 2020 do konce roku 2020 celkový počet:
a) provedených kontrol u vlaků objednávaných Zlínským krajem podle jednotlivých dopravců,
b) zjištěných závad podle jednotlivých dopravců
2) Výše případných sankcí podle jednotlivých dopravců za neplnění kvalitativních smluvních podmínek
u vlaků objednávaných Zlínským krajem v době od srpna 2020 do konce roku 2020.
3) Výše kompenzací či přiznaných náhrad jednotlivým dopravcům v roce 2020 v souvislosti s
omezeními dopravy a objednávky kraje, vyvolanými pandemií virové choroby Covid-19, kterou
způsobuje koronavirus SARS-CoV-2.
4) Na základě informace, vyplývající ze sdělení č. j. KUZL/53438/2020 ze dne 25.8.2020, že dopravci
hlásí nasazení jiných typů vozidel, ale nikoliv závady, žádáme o informaci, zda došlo v roce 2020 k
odříkání vlaků nebo jejich nahrazování náhradní autobusovou dopravou z důvodů technických závad
vozidel či jejich nevystavení a v kolika případech podle konkrétních dopravců.“
K jednotlivým bodům žádosti Vám sdělujeme následující informace:
K bodu 1a)
Dopravce
ČD a.s.
ARRIVA vlaky s.r.o.

8/2020
10
5

09/2020
0
0

10/2020
0
0

11/2020
0
0

12/2020
6
4

K bodu 1b)
srpen:
ČD - 1x chybějící toaletní papír na WC
ARRIVA - 2x chybějící garantovaná výbava dopravcem (voda pro cestující), 1 x neschopnost vozidla
(vliv: +28)
prosinec
ČD – bez závad
ARRIVA – 2 x nefunkční vnitřní informační panely, 1 x nefunkční hlášení zastávek
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K bodu 2)
Výše pokuty v Kč
0,3 000,-

Dopravce
ČD a.s.
ARRIVA vlaky s.r.o.
K bodu 3)
Dopravce VLD
ČSAD Vsetín a.s.
KRODOS BUS a.s.
ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.
ARRIVA MORAVA a.s.

Kompenzace za rok 2020 v Kč
244 394 697,116 868 834,135 083 685,93 180 362,-

Dopravce osobní železniční dopravy
ČD a.s.
ARRIVA vlaky s.r.o.

Kompenzace za rok 2020 v Kč
369 171 193,270 672 765,-

K bodu 4)
Nahrazené nebo odřeknuté vlaky z důvodu neschopnosti či nevystavení vozidel za rok 2020 dle dopravců:
Dopravce
ČD a.s.
ARRIVA vlaky s.r.o.

Odřeknuté vlaky
43
59

Nahrazené vlaky
26 (10 x NAD,16x zastavování rychlíku)
47 (NAD)

Celkem
69
106

S pozdravem
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