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Váš dopis zn  

Ze dne 10. července 2018 

Naše zn. 39091/2018-SŽDC-GŘ-O25 

Vyřizuje Ing. Tomáš Drvota 

Telefon 972 235 775 

Mobil 725 345 959 

E-mail drvota@szdc.cz 

Datum 24. července 2018 

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

Vážení, 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 10. července 2018 Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 
které požadujete následující: 

1. Kolik peněz bylo celkově historicky ke dnešnímu dni ze strany SŽDC vyplaceno společnosti EDIKT a.s. 
(IČ: 25172328)? 

2. Na základě jakého výběrového či jiného řízení došlo k podepsání následujících smluv se společností 
JARO Česká Skalice, s.r.o. (IČ: 25934473), a zejména zda se v těchto případech nějak soutěžilo, nebo 
zda byly smlouvy podepsány přímo a bez soutěže a pouze po dohodě se společností JARO Česká 
Skalice: 

 Rámcová smlouva „Chemické hubení plevele u OŘ HK 2017 (10 500 000 Kč ) 

 Chemické hubení plevele u OŘ HK 2018 (10 500 000 Kč) 

 Chemické hubení plevelů v obvodu ST UL (4 137 888 Kč) 

 Chemické hubení nežádoucí vegetace v obvodu ST České Budějovice 2017 (2 522 800 Kč) 

 Chemické hubení nežádoucí vegetace v obvodu ST České Budějovice (5 825 900 Kč) 

 Chemické hubení plevelů v obvodu ST UL, MO" s předmětem plnění pro OBLAST Č. 2 (ST Most) 
(4 845 382 Kč) 

 Chemické hubení plevelů v obvodu ST UL, MO (4 468 382 Kč) 
3. Kolik peněz bylo ke dnešnímu dni ze strany SŽDC vyplaceno společnosti JARO Česká Skalice, s.r.o. 

(IČ: 25934473)? 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhovuje a vyjádření k žádosti naleznete 
níže. 

K bodu č. 1 žádosti Vám sdělujeme, že se jedná o částku 4 515 010 081,54 Kč. 

K bodu č. 2 žádosti Vám sdělujeme, že u všech vyjmenovaných zadávacích řízení došlo k uzavření smlouvy 
na základě předchozího zadávacího řízení. Zadávací řízení vzhledem k předpokládané hodnotě těchto 
zakázek probíhalo jako podlimitní sektorová zakázka v souladu s § 151 a 158 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek a dle interní směrnice o zadávání veřejných zakázek. Dle této směrnice se 
realizuje zadávací řízení při zachování zásad uvedených v § 6 citovaného zákona, ceny nejsou určeny 
dohodou stran, ale jsou výsledkem jejich hodnocení v rámci proběhlé soutěže v zadávacím řízení. 

  

Nadační fond proti korupci 

Karel Škácha 

Na Florenci 31 

Praha 1 

110 00 
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K bodu č. 3 žádosti Vám sdělujeme, že se jedná o částku 107 603 122,82 Kč. 

S pozdravem 

Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 

v zastoupení Ing. Tomáš Drvota 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 
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