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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 č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 

za rok 2017 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen InfZ) 

zveřejňujeme k 1. 3. 2017 výroční zprávu za rok 2017 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. 

a) počet podaných žádostí o informace 121 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 

 žádosti 26 

 části žádosti 16 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 7 

c) počet ukončených soudních řízení 4 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí 0 

e) počet stížností podaných podle § 16a 1 
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K bodu e) Výroční zprávy 

Stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace byly podány: 

 na nečinnost povinného subjektu při vyřizování žádosti o poskytnutí informace dle § 16a odst. 1 písm. 

b) InfZ. Odborný útvar přijímající žádost podle InfZ tuto neevidoval, došlo k systémové chybě při přijetí 

žádosti podatelnou povinného subjektu. Stížnosti bylo vyhověno a informace byly poskytnuty. 

 

K bodu c) Výroční zprávy 

Rozsudky správních soudů o žalobách proti rozhodnutí nadřízených orgánů povinných subjektů o odvolání 

proti jimi vydaným rozhodnutím o (částečném) odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
1
 

 10 As 251/2016 - 75 

 8A 116/2013 - 91 - 100 

 3A 66/2015 - 34 

 3A 64/2015 - 44 

 3A 65/2015 - 45 

Částka za náklady na právní zastoupení v soudních řízeních činila 90 625 Kč. Výdaje spojené se soudními 

řízeními činily 27 028 Kč. 

 
 
 
 
V Praze dne 21. 2. 2018 
 Mgr. Jakub Ptačinský 
 ředitel odboru komunikace 

                                                      

1
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zveřejňuje výroční zprávu o činnosti v oblasti 

poskytování informací podle z. 106/1999 Sb., způsobem umožňujícím dálkový přístup. Z tohoto důvodu do 
výroční zprávy zařazujeme rozhodnutí odkazem na internetové stránky NSS. 

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/025110As__1600075_20170717104049_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2013/8A_116_2013_91_20180117085205_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2015/3A66_2015_rozsudek_20171207155352_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2015/3A64_2015_Rozsudek_20180111132824_prevedeno.pdf
http://www.nssoud.cz/files/EVIDENCNI_LIST/2015/3A65_2015_Rozsudek_20180111133255_prevedeno.pdf

