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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 

Výroční zpráva 

o činnosti v oblasti poskytování informací ve smyslu § 18 zákona 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 

za rok 2014 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
zveřejňujeme k 1. 3. 2015 výroční zprávu za rok 2014 o činnosti v oblasti poskytování informací. 

Žádosti podle výše uvedeného zákona vyřizují jménem SŽDC pověření zaměstnanci odboru 
komunikace ve spolupráci se všemi organizačními jednotkami a odbornými útvary SŽDC podle 
charakteristiky žádosti. 

1. počet podaných žádostí o informace 46 

2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 8 

3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí 2 

4. v roce 2014 neproběhlo žádné soudní řízení  

5. výčet poskytnutých výhradních licencí 0 

6. počet stížností podaných podle § 16a, 4 
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Stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace byly podány: 

 Na základě § 16a odst. 1 písm. d – nesouhlas s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 
zákona č. 106/1999 Sb. Nadřízený orgán přezkoumal postup povinného subjektu a rozhodl 
tak, že výši úhrady potvrdil. 

 Na základě § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb – povinný subjekt nepředložil stížnost na 
postup podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. nadřízenému orgánu. Žadatel o informace se 
mylně domníval, že nadřízeným orgánem SŽDC ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb. je 
Ministerstvo dopravy České republiky. 

 Na základě nečinnosti správního orgánu podle § 80 odst. 3 správního řádu – souvisí 
s předchozím bodem mylného považování Ministerstvy dopravy České republiky jako 
nadřízeného orgánu SŽDC ve věci zákona č. 106/1999 Sb. 

 Na základě žadatelovy domněnky o nutnosti vyřizovat žádost podle zákona o životním 
prostředí, ve smyslu § 2 písm. a) body 1., 2., 3. zákona č. 123/1998. Správa železniční 
dopravní cesty, státní organizace, není povinným subjektem podle zákona č. 123/1998 Sb. 

Praha 27. února 2015 
 Ing. Zbyněk Honys v. r. 
 ředitel odboru komunikace 


