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Váš dopis zn  

Ze dne 19. 1. 2017 

Naše zn. 3669/2017-SŽDC-O27 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 2. 2. 2017 

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

Vážená paní xxxxxxxxxxxx, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 19. 1. 2017 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které 
požadujete následující dokumenty v elektronické podobě: 

1) Podle Pověření č. 0897 zaslaného ze strany SŽDC ze dne 20.4.2011, na základě kterého Ing. Jakub 
Červenka podepsal a uzavřel za Správu železniční dopravní cesty, státní organizace s Brno Solar Park 
a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene č.j. S 1287/2010-PRÁV ze dne 8.9.2011 vyplývá, že pověření 
za SŽDC podepsal Ing. Habarta, 1. zástupce generálního ředitele. Z údajů obchodního rejstříku však 
vyplývá, že ke dni vyhotovení pověření, tj. k 20. 4. 2011 „jménem Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace, jedná a podepisuje v plném rozsahu generální ředitel samostatně. Jménem Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace jedná a podepisuje v plném rozsahu v době nepřítomnosti 
generálního ředitele zástupce generálního ředitele, a to v pořadí uvedeném v obchodním rejstříku.“ 
Žádám o poskytnutí dokladu o tom, že ke dni vyhotovení pověření, tj. k 20. 4. 2011 byl generální ředitel 
SŽDC nepřítomen a/nebo pověření Ing. Habarty k řízení SŽDC. 

2) Statut Správy železniční dopravní cesty, státní organizace platný ke dni 8. 9. 2011, resp. jiný dokument, 
ze kterého bude vyplývat, že pozemek 1480/1 v k.ú. Sokolnice nespadá do kategorie určeného majetku. 

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

1) SŽDC, v období od 30. 9. 2010 do 19. 4. 2012, neměla pozici generální ředitel obsazenu. Tato 
skutečnost vyplývá z údajů evidovaných ve veřejném rejstříku (obchodním rejstříku). V příloze 
naleznete kopii pověření Ing. Habarty ze dne 1. 10. 2010, pověření bylo platné až do ukončení výkonu 
funkce, tj. do 19. 4. 2012, včetně výpisu z obchodního rejstříku. 

2) Odkazujete-li v žádosti na jmenovitý soupis majetku, který byl zakladatelem svěřen SŽDC do jejího 
hospodaření, uvádíme, že Statut pokrývající požadované časové období (č.j. S 30927/2011), jenž Vám, 
na Váš požadavek, posíláme v příloze, nemůže posloužit účelu, k němuž je vyžadován, tj. k ověření, 
zda pozemek č.1480/1 v k.ú. Solnice nespadá do kategorie určeného majetku. Důvodem je fakt, že 
SŽDC nemá určený majetek. 

Určený majetek dle zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku se u státních 
podniků uvádí v zakladatelské listině a zapisuje se do obchodního rejstříku. SŽDC byla zřízena 
přímo zákonem č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci, Správa železniční 
dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb, o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 20 zákona č. 77/2002 Sb. SŽDC 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

 

 
<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> 

http://www.szdc.cz/


 

  

  2/2 

 

má právo hospodařit s majetkem státu, se kterým ke dni vzniku akciové společnosti České dráhy 
hospodařila státní organizace České dráhy a který tvořil železniční dopravní cestu. Dle přílohy 
č. 1 písm. g) zákona č. 77/2002 Sb. železniční dopravní cestu tvořily pozemky v obvodu dráhy, 
tj. předmětný pozemek p.č. 1480/1 v k.ú. Sokolnice (ostatní plocha – dráha). 

Jmenovitý soupis majetku v zakladatelské listině zákon č. 77/2002 Sb. předpokládal pouze u majetku 
svěřeného akciové společnosti České dráhy (§ 4 a § 5). 

S pozdravem 

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

(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 

 

 

Přílohy 

Výpis z OR 

Pověření Ing. Habarty 

Statut SŽDC platný ke dni 8. 9. 2011 


