DATOVOU SCHRÁNKOU

Naše značka: C 45/2018
V

h dne: 29.8.2018

Regionální organizátor pražské
integrované dopravy (ROPID), p.o.
Rytí ská 406/10
110 00 Praha – Staré Město

Žádost o poskytnutí informace
podle zákona č. 106/1řřř Sb., o svobodném p ístupu k informacím, v platném znění

Žadatel: M
Žádám ROPID (Regionálního organizátora pražské integrované dopravy) o poskytnutí informace:
1) Zda ROPID poskytuje společnosti ARRIVA ST EDNÍ ČECHY, s.r.o., se sídlem Pod Hájem
97, 267 01 Králův Dvůr, IČ 256 20 886, nějaký p íspěvek (dotaci) na vyplácení p íspěvku za
zvýšenou náročnost práce, který dle platné Kolektivní smlouvy náleží idičům vykonávajícím
práci v režimu PID (Pražská integrovaná doprava) ve výši 20 Kč za odpracovanou hodinu.
2) V p ípadě, že ROPID poskytuje společnosti ARRIVA ST EDNÍ ČECHY, s.r.o., p íspěvek
uvedený pod bodem 1), v jaké výši je tento p íspěvek poskytován a kolik Kč činí p íspěvek
pro jednoho idiče.
3) V p ípadě, že ROPID poskytuje společnosti ARRIVA ST EDNÍ ČECHY, s.r.o., p íspěvek
uvedený pod bodem 1), zda provádí kontrolu nakládání s tímto p íspěvkem, tj. kontrolu, zda
společnost ARRIVA ST EDNÍ ČECHY, s.r.o., p íspěvek skutečně idičům vyplatila a v jaké
výši.
4) V p ípadě, že ROPID poskytuje společnosti ARRIVA ST EDNÍ ČECHY, s.r.o., p íspěvek
uvedený pod bodem 1), zda je prováděno pravidelné vyúčtování (audit) a v p ípadě, že
poskytnutý p íspěvek nebyl idičům vyplacen v plné výši, zda společnost ARRIVA ST EDNÍ
ČECHY, s.r.o. vrací nevyčerpanou část p íspěvku zpět ROPID.
Informaci, prosím, zašlete datovou schránkou
Děkuji.
S pozdravem

PRAZSKA
INTEGRDVANA
DDPRAVA

Nase znacka: 0752/KR

Vazena panf

Vyfizuje:
Datum: 5. 9. 2018

Zadost o poskytnuti informace podle zakona c. 106/1999 Sb., o svobodnem pfistupu k informacim

Vazena panf magistro,
k Vasf zadosti o poskytnutf informace
1) zda ROPID poskytuje spolecnosti ARRIVA STREDNI CECHY, s.r.o., se sfdlem Pod Hajem 97, 267 01
Kraluv Dvur IC: 25620886, nejaky pi'fspevek (dotaci) na vyplacenf pfispevku za zvysenou narocnost
prace, ktery die platne Kolektivnf smlouvy nalezf i'idicum vykonavajfcfm praci v rezimu PID (Prazska
integrovana doprava) ve vysi 20 Kc za odpracovanou hodinu;
2) v pffpade, ze ROPID poskytuje spolecnosti ARRIVA STREDNI CECHY, s.r.o., pfispevek uvedeny pod
bodem 1), v jake vysi je tento pffspevek poskytovan a kolik Kc cinf pffspevek pro jednoho fidice;
3) v pi'fpade, ze ROPID poskytuje spolecnosti ARRIVA STREDNI CECHY, s.r.o., prispevek uvedeny pod
bodem 1), zda provadf kontrolu nakladani s tfmto pffspevkem, tj. kontrolu, zda spolecnost ARRIVA
STREDNI CECHY, s.r.o., pffspevek fidicum skutecne vyplatila a v jake vysi;
4) v pi'fpade, ze ROPID poskytuje spolecnosti ARRIVA STREDNI CECHY, s.r.o., pi'fspevek uvedeny pod
bodem 1), zda je provadeno pravidelne vyuctovani (audit) a v pffpade, ze poskytnuty pi'ispevek nebyl
i'idicum vyplacen v pine vysi, zda spolecnost ARRIVA STREDNI CECHY, s.r.o., vracf nevycerpanou cast
pi'fspevku zpet ROPID;
Vam sdelujeme:
Organizace ROPID plnf v ramci systemu PID roli organizatora dopravy. Nase organizace tak nenf smluvni
stranou smluv o zavazku vei'ejne sluzby s jednotlivymi dopravci, ani neni subjektem, z jehoz rozpoctu by
byla dopravcum hrazena pi'fslusna kompenzace. Ve smluvnfch vztazfch, v nichz je objednatelem Hlavni
mesto Praha, vystupuje nase organizace pouze jako zastupce objednatele. K Vasemu dotazu tedy
uvadime, ze organizace ROPID neposkytuje spolecnosti ARRIVA STREDNi CECHY, s.r.o., zadne
prispevky ani dotace, tim mene pak Varni zminovane prispevky nebo dotace za ,zvysenou narocnost
prace".
Nad ramec Vaseho dotazu pak doplnujeme, ze Hlavnf mesto Praha poskytuje za vykony na svem uzemf
dopravcum uhradu prokazatelne ztraty vznikle plnenfm zavazku verejne sluzby. K vycislenf prokazatelne
ztraty poskytuje dopravce objednateli vykaz nakladu a trzeb z pi'epravnf cinnosti; tyto vykazy vsak
dotazovany detail (pi'ispevek za zvysenou narocnost prace v rezimu PID) neobsahuji. Muzeme nicmene
uvest, ze Hlavni mesto Praha zadny zvlastnf pi'fspevek (dotaci) za zvysenou narocnost prace fidicum
vykonavajfcfm praci v rezimu PID specifikovany ve Vasem dotazu za odpracovanou hodinu neposkytuje;
zaroven podotykame, ze obsah kolektivnf smlouvy jmenovaneho dopravce nam nenf znam.
S pozdravem

AOPI"d

Regionalnf organizator prazske integrovane dopravy
Rytrrska 10, Praha 1, 11 0 00

E-mail: ropid@ropid.cz
Web: www.ropid.cz

Tel.: 234 704 511
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