
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00  PRAHA 1 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1  110 00 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234  

www.szdc.cz  1/2 

 

Váš dopis zn.  

Ze dne 25. 3. 2015 

Naše zn. 13116/2015-O27 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 2. 4. 2015 

 
Vyjádření k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane, 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, obdržela 25. 3. 2015 Vaši žádost dle zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které požadujete 
následující: 

1. Kolik zakázek a v jakém objemu dostala firma ELTODO za doby, kdy bývalý ministr dopravy Vít Bárta 
ustanovil pana Ing. Lukáše Hampla na MD prvním náměstkem. 

2. Zda je pravda, že dne 26. 2. tohoto roku proběhla na SŽDC porada k problematice zakázek na 
dodávku systému GSM-R. Dále, zda je pravda, že na tuto schůzku pracovník MD pravděpodobně pan 
Kopřiva, přivedl bývalého prvního náměstka MD pana Ing. Lukáše Hampla, který v současné době 
pracuje jako člen představenstva společnosti ELTODO? Pokud ano, pak za jakým účelem se tohoto 
jednání pan Hampl účastnil a jaká byla jeho role při tomto jednání. 

3. Zda je pravda, že firma ELTODO podala protest proti zadávacím podmínkám na jednu z veřejných 
zakázek právě na dodávku systému GSM-R pro SŽDC. 

4. Zda může být pravda, že ve výběrové komisi pro vyhodnocení nabídek zakázky GSM-R jsou lidé, kteří 
byli dříve na MD panu Hamplovi podřízení anebo s ním spolupracovali. 

Vaši žádost přijalo rovněž Ministerstvo dopravy ČR, které na Vaši žádost již reagovalo a v bodu 3. a 4. ji 
postoupilo 1. 4. 2015 SŽDC. 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhovuje a vyjádření k žádosti naleznete 
níže. 

1. Za období počínaje polovinou roku 2010 (nástup Víta Bárty do funkce ministra dopravy) doposud 
nebyla ze strany SŽDC firmě ELTODO zadaná žádná zakázka. 

2. 26. 2. 2015 žádná Vámi popisovaná schůzka na SŽDC neproběhla. Zřejmě máte na mysli jednání, 
které se uskutečnilo 25. 2. 2015. Potvrzujeme, že se uvedeného jednání zúčastnil Mgr. Jakub Kopřiva 
a Ing. Lukáš Hampl. Jednání se konalo z podnětu Ministerstva dopravy ČR a jeho účelem bylo 
vyjasnění některých částí textu stanoviska MD k dotazu Evropské komise ve věci zakázky na GSM-R. 
Role pana Hampla spočívala v reprezentaci odborného stanoviska společnosti ELTODO. 

3. Firma ELTODO nepodala námitky (protest) proti zadávacím podmínkám zakázky na dodávku systému 
GSM-R, kterou vypsala SŽDC. 
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4. O personálním obsazení MD a pracovních vztazích jednotlivých členů výběrové komise s panem 
Hamplem z doby jeho působení v roli prvního náměstka na MD ČR nemá SŽDC žádné informace. 

S pozdravem 

Ing. Zbyněk Honys 

ředitel odboru komunikace 


