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Váš dopis zn  

Ze dne 25. 11. 2016 

Naše zn. 51045/2016-SŽDC-O27 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 8. 12. 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 xxxxxxxxxx, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 25. 11. 2016 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které 
požadujete poskytnout informaci, kde SŽDC uvádí skutečně uhrazenou cenu za veřejné zakázky, a kde 
uvádí účastníky soutěže. 

Uvádíte, že tyto informace na oficiálním profilu zadavatele (dle věstníku veřejných zakázek vhodne-
uverejneni.cz) jste nalezl pouze u jedné zakázky. Například zakázka se systémovým číslem P12V00001938 
z roku 2012 měla předmět plnění dodávky zboží, a to do 12 měsíců od podepsání smlouvy (1. 8. 2012). 
Zakázka samotná je na profilu však stále neukončená, nemá explicitně uvedeny účastníky soutěže (ve 
speciální záložce u detailu zakázky; uvedeni jsou pouze v písemné zprávě) a nemá uvedenu skutečně 
uhrazenou cenu. 

Dovolujeme si Vás upozornit, že ve Vaší žádosti neuvádíte údaje dle § 14 odst. 2 InfZ, tedy Vaše datum 
narození, ani adresu místa trvalého pobytu (resp. bydliště). Jelikož však vyřízení Vaší žádosti absence 
těchto údajů nebrání a adresou pro doručování rozumíme Vaši e-mailovou adresu, v rámci vstřícnosti SŽDC 
Vám vyhovujeme a níže posíláme naše stanovisko k Vaší žádosti. 

SŽDC zadávala dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, převážnou část svých zadávacích 
řízení z pozice sektorového zadavatele. Uvedení skutečného ročního plnění na profilu zadavatele se 
vztahovalo pouze na veřejné zakázky zadávané z pozice veřejného zadavatele. Seznam uchazečů byl 
zveřejňován v písemné zprávě zadavatele. V současné době doplňuje SŽDC u zakázek zadávaných 
Generálním ředitelstvím účastníky i do speciálních záložek. 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský, v. z. Ing Tomáš Drvota 
ředitel odboru komunikace 

dopis je opatřen elektronickým podpisem 

Vážený pan 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> 
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