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E-mail  
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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 11. 5. 2016 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se 
domáháte poskytnutí informace o uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to 
konkrétně: veřejná zakázka: S601/13 - GSM-R trať Děčín Prostřední Žleb – Děčín východ – Ústí n/L. Střekov 
– Mělník – Všetaty – Lysá n/L. – Kolín. 
 
Konkrétně o poskytnutí těchto informací: 

a) Informaci o výši a datu uhrazení pokuty. 

b) Informaci, zda byla v této věci podána správní žaloba (tj. zda bylo napadeno rozhodnutí Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, kterým vám byla uložena pokuta). V kladném případě žádáme o 
informaci, pod jakou spisovou značkou je věc vedena a zda již byla soudem rozhodnuta, případně 
jakým způsobem byla věc rozhodnuta, a zda rozhodnutí soudu je již pravomocné. V případě 
existence rozhodnutí soudu žádáme o zaslání jeho kopie. 

c) Informaci, zda vám vznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou nějaká další škoda, případně v 
jaké výši (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, postih od poskytovatele 
dotace apod.). 

d) Informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné. Žádáme o sdělení 
jména a pracovního zařazení osoby, která je za škodu odpovědná; případně označení dodavatele 
služby, který je za škodu odpovědný. 

e) Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána, v jaké výši a s jakým výsledkem (tj. 
zejména, zda byla škoda uhrazena, kdy a v jaké výši; případně jaké kroky tímto směrem jsou v 
současné době podnikány). 

f) Informaci, jaká opatření jste přijali, aby v budoucnosti nedocházelo k porušování zákona o 
veřejných zakázkách a ke vzniku škody tím, že je vám ukládána pokuta ze strany Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže. 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle InfZ se vyhovuje a k jednotlivým bodům Vám níže posíláme 
požadované. 
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a) Výše pokuty byla 700 000 Kč, datum úhrady 6. 8. 2015. 

b) Správní žaloba nebyla podána. 

c) Žádné další náklady nevznikly. 

d) Prošetřením nebyly zjištěny žádné osoby odpovědné za nařízenou pokutu ÚOHS. 

e) Škoda nebyla vymáhána. 

f) Pracovníci v oblasti veřejných zakázek jsou účastníky odborných školení v oblasti výkonu 
a legislativy. 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 
ředitel odboru komunikace 


