
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00  PRAHA 1 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1  110 00 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234  

www.szdc.cz  1/1 

 

Váš dopis zn.  

Ze dne 5. 6. 2017 

Naše zn. 24282/2017-SŽDC-GŘ-O27 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 6. 6. 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  , 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 3. 6. 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: 

a) Jaká instituce/osoba a k jakému datu rozhodla o tom, že Správa železniční dopravní cesty je povinným 
subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění? 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle InfZ se vyhovuje. 

SŽDC, ani žádná jiná organizace nebo fyzická osoba, nikdy neiniciovala rozhodování o tom, zda je SŽDC 
povinný subjekt vůči InfZ. Od zřízení SŽDC zákonem č. 77/2002 Sb. považuje SŽDC za jednoznačné, že je 
povinným subjektem vůči InfZ. SŽDC je veřejnou institucí. Pojem veřejné instituce v souvislosti s InfZ byl 
zaveden novelou zákona o České televizi v roce 2001, znaky státní veřejné instituce vymezila judikatura 
Ústavního soudu (sp. zn. III. ÚS 682/02) a jednalo se o tyto znaky: způsob zřízení 
(soukromoprávní/veřejnoprávní úkon), subjekt zřizovatele (stát), státní dohled nad činností, ustavování 
orgánů státem, veřejný účel. Ústavní soud později dovodil, že není nutná přítomnost všech těchto znaků ve 
100% podobě. Postačí, pokud veřejnoprávní aspekt „převažuje“. 

SŽDC je organizace, která má právo hospodaření s majetkem státu (železniční infrastruktura) a nakládá 
s veřejnými prostředky (zejména financemi ze Státního fondu dopravní infrastruktury), které vkládá do 
provozuschopnosti, provozování a modernizace dráhy. 

Nad rámec Vaší žádosti Vám sdělujeme, že SŽDC není subjektem, který by splňoval podmínky definice 
povinného subjektu podle zákona č. 123/1998 Sb. O tomto rozhodl Městský soud v Praze rozsudkem 
čj. 11A 14/2015 ze dne 16. 10. 2015. 

 

 

 

 

S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 

ředitel odboru komunikace 
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