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Váš dopis zn  

Ze dne 13. 10. 2016 

Naše zn. 43724/2016-SŽDC-O27 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 26. 10. 2016 

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

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 13. 10. 2016 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které se 
domáháte informací ohledně zakázky „Studie proveditelnosti nového železničního spojení Praha – Drážďany 
a to v následující struktuře: 

1. kdo (odpovědná osoba a oddělení/útvar) byl zpracovatele „Zvláštních podmínek pro zpracování“ 
stanovující rozsah zakázky; 

2. kdo stanovil předpokládanou hodnotu zakázky, podle jaké metodiky a jak konkrétně ji vyčíslil 
(výpočet) s ohledem na rozsah zakázky; 

3. kdo stanovil technické kvalifikační předpoklady, podle jaké metodiky a jak konkrétně v nich promítl 
význam zakázky; 

4. kdo schválil zadávací dokumentaci jako celek; 

5. byla zadávací dokumentace předložena Ministerstvu dopravy, a pokud ano, tak kterému útvaru a 
zda byla ze strany ministerstva připomínkována a schválena, případně kým. 

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

1. Zpracovatelem „Zvláštních podmínek pro zpracování“ byl odbor strategie generálního ředitelství 
SŽDC, který jejich znění a stejně tak i celkový rozsah zakázky konzultoval s dalšími odbornými 
složkami SŽDC (zejména odborem přípravy staveb) a odbornými složkami Ministerstva dopravy ČR 
(dále také MD). 

2. Předpokládaná hodnota zakázky byla vyčíslena na základě údajů a informací o zakázkách 
podobného předmětu plnění v rámci SŽDC a podobných organizací státního typu ve smyslu 
ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k datu zveřejnění 
Výzvy, s přihlédnutím ke skutečnosti, že je nezbytné zajistit odpovídající požadovanou kvalitu 
výsledného díla a jeho praktickou využitelnost, a se zohledněním specifik návrhu vysokorychlostních 
tratí. Zejména se jedná o studie proveditelnosti SŽDC srovnatelné svým rozsahem, podrobností 
a technickou náplní. 

Předpokládaná hodnota zakázky byla na základě návrhu SŽDC schválena do plánu projektové 
a majetkoprávní přípravy železniční dopravní infrastruktury Ministerstvem dopravy ČR. 

3. Technické kvalifikační předpoklady byly stanoveny Odborem strategie GŘ SŽDC. a vydány Stavební 
správou západ na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k datu 
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zveřejnění Výzvy a na základě zkušeností se zakázkami podobného předmětu plnění vypisovaných 
Zadavatelem. 

4. Zadávací dokumentace byla schválena Odborem strategie GŘ SŽDC. 

5. Ano, zadávací dokumentace byla projednána a připomínkována na MD podle postupu bodu 
3.3 článku 3 Směrnice č. V-2/2012 MD ve znění změny č. 4. Gesčně příslušným odborem za MD, 
který do návrhu textu „Zvláštních podmínek pro zpracování“ zohlednil i stanoviska Odboru 
infrastruktury a územního plánu, Odboru drážní a vodní dopravy, Odboru veřejné dopravy a Odboru 
fondů EU byl Odbor strategie MD. 

S pozdravem 

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

ředitel odboru komunikace 

dokument je opatřen elektronickým podpisem 


