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SŽDC, 

Dlážděná 1003/7, 

110 00 Praha 1, 

Cestou elektronické podatelny: info@szdc.cz 

                  

V Praze dne 6. 7.  2017 

Věc:  žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím.  

Tazatel Kverulant.org je obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti 
zaměřuje především na: 

- prosazování veřejného zájmu v oblasti hospodaření s veřejnými statky; 

- dohled nad dodržováním zákonných, demokratických a hospodárných principů při správě 
státu a územních samospráv; 

- dohled nad dodržováním principu rovnosti před zákonem, zejména při správě státu a 
územních samospráv; 

- prosazování opatření vedoucích k omezování prostoru pro korupci a klientelismus při 
správě státu a územních samospráv; 

- vyvolávání tlaku veřejnosti, poskytování podpory takovému tlaku, jeho koordinace a 
uplatňování s cílem dosahovat pozitivních změn ve shora naznačených oblastech. 

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme SŽDC, (dále jen 

„povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech na úklid kancelářských budov, které 

užíval povinný v letech  2014, 2015, 2016:: 

1. Jaké kancelářské budovy jsou v majetku povinného či užívané povinným? 

2. Jaká je celková plocha, kterou užívá povinný u jednotlivých, výše uvedených budov?  

3. Kolik zaměstnanců povinného v jednotlivých, výše uvedených budovách pracuje? 

4. Jaké byly celkové náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 

2014, 2015 a v roce 2016. 

5. Jaké firmy zajišťovaly pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 

2014, 2015 a v roce 2016.  

6. Jak byly firmy zajišťující pro povinného úklid u jednotlivých, výše uvedených budov v roce 

2014, 2015 a v roce 2016, vybrány a kdy se tak stalo. 

http://www.kverulant.org/
mailto:info@szdc.cz
http://www.kverulant.org/


www.kverulant.org                           Pražská 1148, 102 00 Praha 10 

 

Informace je možno poskytnout formou vyplnění následují tabulky: 
 

povinný:  úklid 

budova rok 
plocha 
(m2) 

celkem 
zaměstnanců 

cena včetně DPH 
za rok (Kč) úklid provádí 

výběrové řízení 
(ano/ne) kdy se 

uskutečnilo 

budova 1 

2014           

2015           

2016           

budova 2 

2014           

2015           

2016           

budova 3 

2014           

2015           

2016           

budova 4 

2014           

2015           

2016           

budova 5 

2014           

2015           

2016           

budova 6 

2014           

2015           

2016           

 

Tabulka ve formátu MS Excel  je též přílohou této žádosti  

Poskytnutí informací očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne 

přijetí žádosti. Preferujeme doručení informací pouze elektronicky. Adresa pro doručování je 

elektronická adresa info@kverulant.org. Informaci požadujeme jako právnická osoba: 

Kverulant.org, o.p.s. IČO 28925165, zastoupená pro tento účel svým ředitelem Vojtěchem 

Razimou bytem Pražská 1148, 102 00 Praha 10. Žádost je digitálně podepsána.  

Kveulant.org, o.p.s.                                            Vojtěch Razima, ředitel společnosti  
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