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Váš dopis zn  

Ze dne 29. 7. 2015 

Naše zn. 27717/2015-SŽDC-O27 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 2. 7. 2015 

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

Vážený pane, 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 29. 7. 2015 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které 
požadujete poskytnout: 

1. výkaz zisku a ztráty Správy železniční dopravní cesty a to k syntetickým účtům 518 (ostatní služby), 
521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní náklady z činnosti). Informace požadujete poskytnout za roky 
2013 a 2014, a to v milionech korun a v následující struktuře: 

 

2013 2014 

Náklady z činnosti celkem   

Z toho mzdové náklady (521)   

ostatní náklady z činnosti (549)   

ostatní služby (518)   

Z toho právní služby   

konzultační služby   

IT služby   

reklamní služby   

jiné služby   

2. informace o celkovém počtu zaměstnanců Správy železniční dopravní cesty ke konci roku 2014 
a jaká byla k tomuto datu celková výše vlastního kapitálu. 

Informace požadujete poslat v elektronické podobě na e-mail info.hospodareni@email.cz. 

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

Podrobné informace týkající se hospodaření SŽDC jsou pravidelně zveřejňovány formou výročních zpráv na 
webových stránkách organizace, viz odkaz: http://www.szdc.cz/o-nas/vysledky-szdc.html. V nejbližších 
dnech od vydání tohoto stanoviska zde bude zveřejněna rovněž výroční zpráva za rok 2014. 

Vážený pan 
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1. Vybrané ukazatele hospodaření SŽDC v požadované struktuře
1
 

(v mil. Kč) 2013 2014 Komentář 

Náklady z činnosti celkem 21 911 24 631 Celkové provozní náklady SŽDC 

Z toho mzdové náklady (521) 5 954 6 004 
 ostatní náklady z činnosti (549) 2 0 Účtová skupina 549 se týká mank a škod 

ostatní služby (518) 947 944  

Z toho právní služby 28 24  

konzultační služby 102 66  

IT služby 140 142  

reklamní služby 5 3  

jiné služby 672 709  

z toho zadatelná činnost* 254 297  
* Zadatelná činnost vychází z Komplexního plánu oprav a údržby železniční dopravní cesty. Jedná se o náklady 
fakturované od dodavatelů služeb a hrazené z prostředků SFDI. Jde o zajištění technického stavu železniční dopravní 
cesty, který zaručuje bezpečný a plynulý provoz na železnici. 

 

2. Celkový počet zaměstnanců SŽDC k 31. 12. 2014 – 17 331 zaměstnanců 
Celková výše vlastního kapitálu k 31. 12. 2014 – 55 432 059 tis. Kč 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 

pověřen řízením odboru komunikace 

                                                      

1
 Informace požadované v bodu 1 budou rovněž poslány v excelu. 


