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Váš dopis zn.  

Ze dne 1. září 2016 

Naše zn. 36834/2016-SŽDC-O27 

Vyřizuje xxxxxxxxxxx 

Telefon xxxxxxxxxxxxxx 

Mobil xxxxxxxxxxxxx 

E-mail xxxxxxxxxxxx 

Datum 16. září 2016 

 

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

Vážený pane xxxxxx, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 1. 9. 2016 Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen InfZ), ve které požadujete poskytnout následující informace: 

1. seznam osob (fyzických nebo právnických), kterým byla poskytnuta některá z nabídek (nebo 
jejích částí) podaných na veřejnou zakázku "Modernizace a novostavba trati Praha-
Veleslavín (včetně) – Praha-Letiště Václava Havla (včetně)" nebo některý z protokolů z 
jednání komise(í) pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení 
nabídek (dále jen "dokumenty"); 

2. žádost, na základě které byly tyto dokumenty poskytnuty, a rozhodnutí, kterým byly 
poskytnuty; 

3. všechny protokoly z jednání komise(í) pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a 
posouzení a hodnocení nabídek u zakázky "Studie proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav – 
Liberec" včetně prokolu zabývajícího se posouzením mimořádně nízké nabídkové ceny, 
bylo-li toto posouzení provedeno; 

4. protokol o otevírání obálek veřejných zakázek "Modernizace traťového úseku Nymburk 
(mimo) – Lysá nad Labem (mimo)", "Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov 
(včetně) – Děčín východ (mimo)", "Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Praha-Smíchov 
(vč.)". 

Poskytnutí informací je požadováno v elektronické podobě datovou schránkou nebo službou typu 
ulozto.cz. 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle InfZ se vyhovuje a k jednotlivým bodům Vaší žádosti 
naleznete informace níže. SŽDC však rozhodla omezit Vámi požadované informace a to konkrétně 
ve věci poskytnutí osobních údajů uvedených v požadovaných dokumentech a proto rozhodla 
podle ust. §  15 odst. 1, § 20 odst. 4 InfZ a vydává tímto rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které 
naleznete rovněž v příloze. Anonymizované dokumenty posíláme současně s rozhodnutím. 

1. Seznam osob, kterým byla poskytnuta některá z nabídek (nebo jejích částí) je vakantní, tzn. 
žádná taková osoba není. 

xxxxxxxxxxxxx 
CEDOP, z.s. 
Nám. Winstona Churchilla 2 
13000 Praha 3 
 

<xxxxxxxxxxxxxxxxx> 
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Seznam osob, kterým byl poskytnut některý z protokolů: CEDOP, z.s., METROPROJEKT 
Praha a.s., SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

2. CEDOP – žádost a převzetí opisu viz příloha), 
METROPROJEKT Praha a.s. – žádost a převzetí opisu viz 3x příloha, 

SUDOP BRNO, spol. s .r.o. – žádost a převzetí opisu viz 1x příloha. 

3. viz příloha 4x 

4. viz příloha 3x 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský, v z. Ing. Tomáš Drvota 

ředitel odboru komunikace 

dokument je opatřen elektronickým podpisem 


