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Váš dopis zn  

Ze dne 9. února 2018 

Naše zn.  

Vyřizuje Ing. Tomáš Drvota 

Telefon 972 235 775 

Mobil 725 345 959 

E-mail drvota@szdc.cz 

Datum 19. února 2018 

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

Vážený pane Kameníku, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 9. února 2018 Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 
které požadujete následující: 

 Seznam veřejných zakázek zadaných SŽDC od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017 v hodnotě nad 200,000,-
Kč bez DPH, a to s uvedením následujících údajů k jednotlivým veřejným zakázkám: 
1. název zakázky, 
2. CPV kód zakázky 
3. druh zakázky (zakázka na služby, dodávky, na stavební práce) 
4. režim v jakém byla zakázka zadána (nadlimitní, podlimitní, zakázka malého rozsahu) 
5. předpokládaná hodnota zakázky, 
6. hodnota vítězné nabídky 
7. název vybraného dodavatele, 
8. IČO vybraného dodavatele, 
9. počet přijatých nabídek, 
10. počet hodnocených nabídek, 
11. datum uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, 
12. název zadavatele (organizační jednotka nebo SŽDC v případě centrálních dodávek), tj. ve 

smyslu směrnice SŽDC č. 53. 

 vzhledem k předchozí žádosti, kde nebyly poskytnuty některé údaje, například kategorie počet 
hodnocených nabídek nebo IČO vybraného dodavatele, vás žádáme o zdůvodnění případného 
neposkytnutí některé z výše uvedených kategorií. 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhovuje. 

  

Mgr. Martin Kameník 

Předseda Oživení, o. s. 

Muchova 13 

Praha 6 
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Požadovaný seznam Vám posíláme v příloze a níže Vám připojujeme vysvětlení k neuvedeným informacím 
podle požadavku v bodě 2 žádosti. 

Ad 2. CPV kód zakázky – kód CPV u veřejných zakázek v interním systému nyní neevidujeme – tato 
informace se uvádí u veřejných zakázek zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a je obsažena v zadávací dokumentaci uveřejňované na profilu 
zadavatele a ve Věstníku VZ. 

Ad 3. Druh zakázky (zakázka na služby, dodávky, na stavební práce) – evidujeme až od roku 2015. 
Ad 4. Režim v jakém byla zakázka zadána (nadlimitní, podlimitní, zakázka malého rozsahu) – evidujeme od 
roku 2017. 

Ad 8. IČO vybraného dodavatele – evidováno od roku 2017 a uvedeno vždy za názvem obchodního 
partnera. 

Ad 10. počet hodnocených nabídek – evidujeme pouze počet předložených nabídek, další informace jsou 
vždy součástí konkrétního spisu. 
 
Z důvodu velkého administrativního zatížení zpětně nedoplňujeme do evidence údaje, které nebyly dříve 
požadovány. 
 
Ostatní požadované informace jsou uvedeny. 
 
S pozdravem 

Mgr. Jakub Ptačinský 
ředitel odboru komunikace 

v zastoupení Ing. Tomáš Drvota 
vedoucí oddělení komunikace s veřejností 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 
 
Příloha – VZ nad 200 000 Kč 2013–2017 
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