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

Vážená paní Bucciová, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 28. 12. 2015 od 
společnosti Maccorp CZECH s.r.o, sídlem Praha 1, ul. 28. října 767/12, PSČ 110 00, IČO: 282 05 189 (již 
právně zastupujete), žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí informací o prostoru pronajímaném v severním podchodu u eskalátorů na 
2. nástupiště v budově Hlavního nádraží v Praze (dále jen „prostor“), jehož nájemcem je společnost MFD 
CHANGE, s.r.o., IČO: 041 01 103, se sídlem Praha 1, Soukenická 2082/7, PSČ 110 00, která zde provozuje 
směnárenskou činnost. Konkrétně požadujete poskytnout následující informace: 

1. Zdali bylo vyhlášeno výběrové řízení k nájmu/podnájmu prostoru. 

2. Jakým způsobem bylo vyhlášení výběrového řízení realizováno, kde bylo zveřejněno a v jakém 
časovém období. 

3. Jakým způsobem bylo samotné výběrové řízení realizováno a jaké byly podmínky proběhnuvšího 
výběrového řízení ohledně nájmu/podnájmu prostoru. 

4. Veškeré veřejně publikované dokumenty vztahující se k výběrovému řízení ohledně 
nájmu/podnájmu prostor a rovněž kopii smlouvy o nájmu prostor uzavřené po skončení výběrového 
řízení se subjektem MDF CHANGE, pokud tato byla zveřejněna, případě sdělení odkazu 
internetových stránek, kde jsou požadované dokumenty zveřejněny. 

Požadované informace a dokumenty žádáte poslat písemně na adresu Zborovská 620/47, Praha 5 – Malá 
strana, PSČ 150 00. 

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

1. Ano, k nájmu předmětného prostoru byla vyhlášena veřejná soutěž. 

2. Nabídka pronájmu byla zveřejněna 

 na webových stránkách SŽDC www.szdc.cz v sekci Další informace/ Nemovitosti 
prodej/pronájem (od 31. 7. 2015 do 31: 8. 2015), 

 formou inzerce v Annonci (dne 3. 8. 2015 a 10. 8. 2015), 

 na serveru Sreality.cz (od 31. 7. 2015 do 31: 8: 2015), 

 vyvěšením na veřejných prostranstvích (viz příloha). 

Vážená paní 

Mgr. Alessandra Bucciová 

Zborovská 620/47 

150 00  Praha 5 

http://www.szdc.cz/
http://www.szdc.cz/


 

  

  2/2 

 

3. Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku byla vypsána dne 9. 9. 2015 s termínem podání nabídek do 
2. 10. 2015, 14:00 hod. Nabídková cena pronájmu prostoru činila 85 000 Kč/m²/rok + DPH. Kritériem 
výběru byla výše nabídnutého nájemného s přihlédnutím k podnikatelskému záměru uchazeče. 

4. Doklady o zveřejnění nabídky na pronájem prostoru Vám posíláme v příloze tohoto stanoviska, 
včetně kopie vyhlášení veřejné soutěže, podmínek pro veřejnou soutěž a návrhu nájemní smlouvy. 
Konečná smlouva se společností MDF CHANGE s.r.o. nebyla zveřejněna. 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 
ředitel odboru komunikace 

 

 

Přílohy 

Doklady o zveřejnění 

Vypsání VS o nevhodnější nabídku 

Podmínky pro veřejné soutěže 

Návrh nájemní smlouvy 


