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

Vážený pane, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 7. 12. 2015 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
InfZ), ve které požadujete následující informace: 

1. zda SŽDC v minulosti uzavřela spolupráci se společností NEWTON Media, a.s. (IČ: 28168356)? 
Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur. 

2. zda SŽDC v minulosti uzavřela spolupráci se společností Anopress IT, a.s. (IČ: 266 94 484)? Pokud 
ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur. 

3. zda SŽDC v minulosti uzavřela spolupráci se společností Bisnode Česká republika, a.s. (IČ: 
63078201)? Pokud ano, prosím o poskytnutí kopie smluv, popř. objednávek či faktur. 

Tímto Vám sdělujeme, že se Vaší žádosti o poskytnutí informace dle InfZ v bodu 1 a 3 vyhovuje, v bodu 2 se 
SŽDC rozhodla část požadovaných informací omezit a proto v souladu s § 15 InfZ vydala v příloze tohoto 
stanoviska rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. 

1. SŽDC v minulosti neuzavřela spolupráci se společností NEWTON Media, a.s. 

2. SŽDC se společností Anopress IT, a.s., spolupracuje od 1. 10. 2010. Ve věci poskytnutí smlouvy 
s touto společností se SŽDC rozhodla odmítnout tuto část žádosti, viz příloha. Z hlediska InfZ je 
SŽDC toho názoru, že zpřístupněním vyplacených faktur SŽDC splňuje svou zákonnou povinnost 
poskytnout informace o rozsahu a příjemci veřejných prostředků, přičemž obsah faktur nepovažuje 
za obchodní tajemství. Požadované faktury, jež máme v tuto chvíli k dispozici, Vám posíláme rovněž 
v příloze. Co se týče faktur z období 2010–2012, tyto faktury jsou k dohledání fyzicky v archivu 
SŽDC, tato práce by vyžadovala rozsáhlou práci úředníka, za kterou jsme oprávněni (v souladu 
s § 17 odst. 1 InfZ a § 2 odst. 1 (příp. §7) nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení 
úhrad a licenčních odměn za poskytování informací dle InfZ) požadovat úhradu nákladů spojenou 
s vyhledáváním těchto dokumentů. Jelikož jsme názoru, že toto nebude nutné, v rámci vstřícného 
úřadu Vám posíláme alespoň přehled všech proplacených faktur. 

3. SŽDC v minulosti neuzavřela spolupráci se společností Bisnode Česká republika, a.s. 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 
ředitel odboru komunikace 

Vážený pan 
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Přílohy 

Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti 

Přehled faktur od společnosti Anopress IT, a.s. 

Faktury 


