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Váš dopis zn.  

Ze dne 30. 5. 2017 

Naše zn. 23890/2017-SŽDC-GŘ-O27 

Vyřizuje Ing. Tomáš Drvota 

Telefon 972 235 775 

Mobil 725 345 959 

E-mail drvota@szdc.cz 

Datum 2. 6. 2017 

 
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 30. 5. 2017 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
InfZ), ve které požaduje poskytnutí následujících informací: 

1) Měl či má Vaše organizace od roku 2011 až doteď uzavřenu nějakou smlouvu s následujícími subjekty? 

HSP & Partners advokátní kancelář, v.o.s.; ičo: 294 53 101 

Jan Volný, dat. nar. 15.6.1959 

Milan Feranec, dat. nar. 18.1.1964 

Zdeněk Klapka, dat. nar. 3.5.1958 

Róbert Masarovič, dat. nar. 30.8.1973 

2) Jestliže ano, čeho se dané smlouvy týkaly? 

3) Kdy byly uzavřeny a na základě čeho? 

4) Pokud výběrového řízení, jakého druhu a s jakými kritérii? Kolik uchazečů a jací se přihlásili? Byl některý 
z nich vyřazen? Z jakého důvodu? 

5) Kolik vaše instituce subjektům celkem zaplatila (prosím uvádět vždy po jednotlivých subjektech)? 

 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle InfZ se vyhovuje. 

  

Vážený pan 
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Požadované informace z bodu 1 jsou shrnuty formou níže uvedené tabulky. 

Název subjektu 
počet smluv 

HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s.; ičo: 29453101 

0 

Jan Volný, dat. nar. 15.6.1959 

0 

Milan Feranec, dat. nar. 18.1.1964 

0 

Zdeněk Klapka, dat. nar. 3.5.1958 

0 

Róbert Masarovič, dat. nar. 30.8.1973 

0 

 
Body 2–4 jsou irelevantní vzhledem 1) 
 
K bodu 5 Vám sdělujeme, že celkem SŽDC uvedeným FO a PO zaplatila v daném období 26 620 Kč, 
konkrétně společnosti HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s., za právní služby – školení top 
managementu a správní rady k trestní odpovědnosti právnických osob a prevenčních opatření, objednávka 
ze dne 31. 10. 2016. 

S pozdravem 

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

ředitel odboru komunikace 

(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 


