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Váš dopis zn  

Ze dne 28. 8. 2017 

Naše zn. 37156/2017-SŽDC-GŘ-O27 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 12. 9. 2017 

 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), se sídlem Praha 1, Nové Město, 
Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 709 94 234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, odd. A, vložka 48384, obdržela dne 28. 8. 2017 žádost o poskytnutí informací dle zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), v níž p. 
  (dále jen žadatel) žádá o poskytnutí následujících informací: 

1) smlouvy s advokátní kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o. o poskytování právních služeb 
uzavřené dne 30. 11. 2016 

2) pokynu či jiném projevu vůle, kterým povinný subjekt instruoval výše uvedenou advokátní kancelář 
zorganizovat tržní konzultaci, které se týká výše nadepsané rozhodnutí 

3) veškeré výstupy z této tržní konzultace včetně kopie předávcích protokolů a faktur 

 
Vaší žádosti o poskytnutí informace dle InfZ se vyhovuje. 

 

K bodu 1) žádosti: 

V příloze č. poskytujeme rámcovou smlouvu o poskytování právních služeb uzavřenou mj. s advokátní 
kanceláří Havel, Holásek & Partners s.r.o., na základě které tato advokátní kancelář poskytovala i služby, 
kterých se týká rozhodnutí uvedené ve Vaší žádosti ze dne 28. 8. 2017. Důvodem zapojení advokátní 
kanceláře byla snaha zadavatele předcházet sporům a ověřit si předem s účastníky trhu nastavení 
zadávacích podmínek v rámci prevence proti potenciálním námitkám. Zadavatel nemůže než vyjádřit 
politování, že ačkoli vyvinul snahu získat v rámci konzultace jednoznačné názory účastníků trhu a 
předcházet případným sporům ohledně nastavení zadávacích podmínek, nezískal od žádného z účastníků 
konzultace (ani od tazatele této žádosti) názor natož argumentaci, že by zadávací podmínky měly být v 
některé části nepřípustné a nastavení části zadávacích podmínek se následně stalo předmětem přezkumu 
před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, o čemž má tazatel velmi dobré povědomí. 

 

K bodu 2) žádosti: 

V příloze č. 2 Vám poskytujeme text e-mailové zprávy z 24. 11. 2016, kterou bylo ze strany SŽDC sdělen 
projev vůle ke konání předběžné tržní konzultace. Pro úplnost zároveň sdělujeme, že tato instrukce proběhla 
před uzavřením smlouvy 30. 11. 2016, tedy za platnosti a účinnosti smlouvy z 8. 7. 2016, která by byla pro 
poskytování právních služeb v souvislosti s konáním předběžné tržní konzultace také využitelná. 

 

  

Vážený pan 
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K bodu č. 3) žádosti: 

V příloze č. 3 Vám poskytujeme protokoly a faktury týkající se konání předběžné tržní konzultace. 
Podotýkáme, že obsahem faktur jsou i položky, které se přímo neváží ke konání předběžné tržní konzultace. 
Výstupem předběžné tržní konzultace bylo zpracování zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky a 
zápis z předběžné tržní konzultace, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Zadávací dokumentaci se 
zápisem Vám vzhledem k její velikosti posíláme zásilkou služby Úschovna.cz. 

 
 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Mgr. Jakub Ptačinský 

ředitel odboru komunikace 

 

 

 

Přílohy 

1) příloha č. 1 – rámcová smlouva o poskytování právních služeb 

2) příloha č. 2 – text e-mailové zprávy 

3) příloha č. 3 – protokoly a faktury týkající se konání předběžné tržní konzultace 


