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Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), se sídlem Praha 1, Nové Město, 
Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 709 942 34, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, odd. A, vložka 48384, obdržela dne 20. 1. 2016 žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), v níž pan Ř. K. (dále jen 
žadatel), žádá poskytnout 

 investiční záměr na akci „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk“, kterou zpracoval SUDOP Praha a.s. 
v dubnu 2012. Informace požaduje žadatel poskytnout elektronickou formou na e-mail, či přes úložiště 
typu www.uschovna.cz. 

SŽDC, jako povinný subjekt podle § 2 odst. InfZ, posoudila tuto žádost z pohledu InfZ a dospěla k závěru 
poskytnutí požadovaných informací omezit a proto v souladu s ust. § 15 InfZ a ustanoveními § 67 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), rozhodla takto: 

Žádost žadatele ze dne 20. 1. 2016 o poskytnutí kompletního investičního záměru na akci „Uzel Plzeň, 
3. stavba – přesmyk“ se částečně odmítá, a to konkrétně v části dokumentu zabývající se 
ekonomickým hodnocením a souhrnným rozpočtem stavby „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk“. 

 

Odůvodnění 

SŽDC posoudila žádost žadatele doručené dne 20. 1. 2016, v níž požaduje poskytnutí kompletního 
investičního záměru na akci „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk“. 

Jako povinný subjekt je SŽDC povinna postupovat dle § 15 odst. 1 InfZ, tedy „pokud povinný subjekt žádosti, 
byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě 
o odmítnutí části žádosti“. 

Předmětná dokumentace se vztahuje ke stavbě, jejíž řízení není ukončeno, na tuto stavbu bude v letošním 
roce teprve vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby a v případě poskytnutí kompletní verze záměru 
projektu by došlo kromě jiného i k poskytnutí souhrnných rozpočtů, což by mohlo negativním způsobem 
ohrozit jeho průběh. Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) InfZ povinný subjekt omezí poskytnutí informace, 
pokud jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu; to platí jen do doby, 
kdy se příprava ukončí rozhodnutím. 

Ve vztahu k připravovaným výběrovým řízením toto omezení spočívá v potřebě ochrany SŽDC jako 
zadavatele veřejné zakázky. Zveřejnění výstupů z ekonomického hodnocení a souhrnného rozpočtu stavby 
by mohlo být zneužito ve prospěch některého z uchazečů o tuto zakázku. 

Vážený pan 
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Dle ustanovení § 12 InfZ je SŽDC povinna provést všechna omezení práva na informace tak, že poskytne 
požadované informace včetně doprovodných informací po vyloučení těch informací, u nichž to stanoví 
zákon. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření. 

Se zřetelem na veškeré výše uvedené skutečnosti SŽDC shledala, že část dokumentace požadované 
v žádosti, nelze žadateli poskytnout a rozhodla proto dle § 15 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku 
a v odůvodnění tohoto rozhodnutí. SŽDC poskytuje v plném rozsahu posuzovací protokol přípravné 
dokumentace stavby „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“. V případě, že bude žadatel trvat na 
poskytnutí celé dokumentace, SŽDC požadované poskytne po učinění rozhodnutí o vítězi veřejné zakázky 
(zhotoviteli stavby) resp. ukončení zadávacího řízení. 

 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí může žadatel podle ust. § 16 InfZ a § 83 odst. 1 a násl. správního řádu podat 
odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to ke generálnímu řediteli SŽDC, 
podáním učiněným u SŽDC. 

Mgr. Jakub Ptačinský 
ředitel odboru komunikace 

 

 

 

 

 

Příloha 

Posuzovací protokol 


