
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  1/3 

 

Váš dopis zn  
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Vyřizuje  
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Vyjádření k žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážení, 

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

1. Kodex, interní pravidla: 

 Má Vaše organizace pro potřeby své vnitřní organizace vypracován nějaký kodex správy a řízení 
společnosti? Pokud ano, o jaký kodex se jedná a kde lze do kodexu nahlédnout? 

2. Informační otevřenost: 

 Plní Vaše organizace povinnost, uloženou v § 18 zákona č. 106/1999 Sb.? Pokud ano, žádám 
o zaslání kopie výroční zprávy za jednotlivé roky v období od roku 2010 do dnešního dne. 

3. Vlastnická politika: 

 Má Vaše organizace ustanovenou nějakou formu strategického dokumentu na úrovni vlastnické 
politiky? (stanovení cílů, které má organizace plnit; priority v těchto cílech; kritéria jejich 
plnění/neplnění). 

 Pokud ano, pak: 

 Jaké základní cíle Vaší organizaci tento strategický dokument stanovuje? 

 Která instituce je zodpovědná za přípravu této strategie? 

 Jakému orgánu, jak často Vaše organizace reportuje plnění/neplnění cílů této strategie? 
Jedná se o periodický či ad hoc report, např. na vyžádání relevantní instituce? Které instituci 
jsou tyto informace reportovány? 

 Jsou stanovena (a sledována) měřitelná kritéria plnění uvedené strategie? Jaká kritéria to 
jsou? 

 Je plnění/neplnění cílů stanovených strategickým dokumentem zohledňováno v řízení Vaší 
organizace? Jakým způsobem? Jde např. provázanost s odměňováním managementu či 
jiné opatření? 

4. Správní rada: 

 Existují dokumenty, stanovující popis nominace a následné volby jednotlivých členů správní 
rady? V pozitivním případě žádám o zaslání kopií těchto dokumentů. 

Naši politici o.s. 
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 Na základě jakých kritérií (např. vzdělání, profesní zkušenosti, bezúhonnost) jsou nominováni 
a následně jmenováni, resp. voleni jednotliví členové správní rady? Pokud existuje dokument, 
stanovující kvalifikační kritéria, která musí kandidáti na členy správní rady splňovat, žádám 
rovněž o zaslání kopie tohoto dokumentu, vyjma případů, kdy jsou kvalifikační kritéria stanovena 
přímo v zákoně. 

 Existuje ad hoc nebo stálý orgán, který vybírá a potvrzuje nominované do správní rady, výboru 
nebo dozorčí rady? Jaké je složení takového orgánu, nebo pokud je sestavován ad hoc, jak jsou 
jeho členové vybíráni? 

 Zveřejňuje Vaše organizace smlouvy o výkonu funkcí jednotlivých členů správní rady? Pokud 
ano, žádám o sdělení, zda jsou tyto smlouvy přístupné k nahlédnutí v elektronické podobě, jejich 
umístění na webu. Pokud smlouvy nejsou zveřejňovány, prosím o zaslání jejich kopií 
v elektronické podobě. 

 Žádám o zaslání seznamu členů správní rady (jméno, příjmení a akademický titul) za roky 2010–
2014 

 spolu s informacemi: 

 adresa bydliště, datum narození – tedy údaje o členech statutárních orgánů běžně 
uváděných veřejnými rejstříky, jako např. Obchodní rejstřík 

 datace jejich působení v orgánu 

 o tom, zda členové spáchali nějaký přestupek, nebo se dopustili nedbalosti při výkonu své 
funkce a pokud ano, jak byli tito členové dozorčí rady sankcionováni? 

5. Management: 

 Žádám o zaslání seznamu osob, které v období let 2010–2014 zastávaly funkci 

1. generálního ředitele 

2. náměstka generálního ředitele 

3. vedoucího pracovníka organizační jednotky – ve smyslu vámi prezentovaných organizačních 
jednotek v organizační struktuře uvedené na webu www.szdc.cz(http://www.szdc.cz). 
V případě změny organizační struktury vztahuji na dotaz na organizační jednotky příslušné 
k uvedenému období (jméno, příjmení a akademický titul) 

 spolu s informacemi: 

 adresa bydliště 

 datum narození – tedy údaje o členech statutárních orgánů běžně uváděných veřejnými 
rejstříky, jako např. Obchodní rejstřík 

 datace jejich působení ve funkci 

 
Informace žádáte poskytnout v elektronické formě a zaslat na e-mailovou adresu:  
 

Bodům 1–4 Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhovuje v plném rozsahu 
a vyjádření k žádosti naleznete níže. 

1. SŽDC se řídí Organizačním řádem R1 a R1/1. Do těchto dokumentů lze nahlédnout na Generálním 
ředitelství SŽDC, sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00. V případě Vašeho zájmu Vám nabízíme 
možnost osobní schůzky. 

2. SŽDC plní informační povinnost ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy dle zákona 
č. 106/1999 Sb. jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách SŽDC (http://www.szdc.cz/o-
nas/informace-o-subjektu.html) a rovněž jsou součástí výročních zpráv o hospodaření SŽDC, viz 
odkaz: http://www.szdc.cz/o-nas/vysledky-szdc.html. 

3. Strategie SŽDC je popsána a zveřejněna ve Výroční zprávě SŽDC za rok 2014 a to konkrétně na 
str. 5 a 16. Viz odkaz: http://www.szdc.cz/soubory/vysledky-hospodareni/2014-vz.pdf. 

http://www.szdc.cz(http/www.szdc.cz)
http://www.szdc.cz/o-nas/informace-o-subjektu.html
http://www.szdc.cz/o-nas/informace-o-subjektu.html
http://www.szdc.cz/o-nas/vysledky-szdc.html
http://www.szdc.cz/soubory/vysledky-hospodareni/2014-vz.pdf
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4. Požadované informace se dle názoru SŽDC nevztahují k působnosti SŽDC jako povinného subjektu. 
Pro doplnění uvádíme, že tyto informace o Správní radě SŽDC jsou specifikovány v § 28–30 zákona 
č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní 
cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme tyto požadavky 
směřovat na Ministerstvo dopravy ČR (dále jen MD ČR), jelikož Správní radu SŽDC ustanovuje 
a odvolává vláda ČR na doporučení MD ČR. 

SŽDC dále rozhodla omezit Vámi požadované informace v bodu 5 a to konkrétně ve věci poskytnutí údajů 
o adrese bydliště Vámi požadovaných vedoucích zaměstnanců. SŽDC rozhodla poskytnout pouze informaci 
o obci místa bydliště vedoucích pracovníků včetně dalších požadovaných informací v bodu 5, požadované 
naleznete v příloze tohoto stanoviska. 

Ve věci požadavku na adresy bydliště vedoucích zaměstnanců SŽDC rozhodla podle ust. § 15 odst. 1, 
§ 20 odst. zákona č. 106/1999 Sb. a vydává tímto rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které naleznete 
rovněž v příloze. 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 

pověřen řízením odboru komunikace 

 

 

Přílohy 

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti 

Informace o vedoucích zaměstnancích (soubor typu .xlsx) 


