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sp.zn.: 33994/2018-SŽDC-GŘ-025 
 

         V Praze dne 13.7.2018 
 

 
Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím 
 
 
Dopisem ze dne 31.5.2017 jsem požádal o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, z jakých zdrojů čerpala SŽDC finanční prostředky na opravu 
železničního svršku a spodku v železniční stanici Praha-Libeň, kterou realizovala v období duben 2015 
až duben 2016 společnost Strabag Rail a.s. na základě dodatků č. 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 25, 28, 32, 35, 36, 38, 39 a 44 k Rámcové smlouvě č. 645 350 006/2015. 

 
Na tuto žádost jste odpověděli přípisem sp.zn.: 33994/2018-SŽDC-GŘ-025 ze dne 13.6.2018, že 

všechny náklady podle uvedených dodatků k Rámcové smlouvě č. 645 350 006/2015 byly 
profinancovány v rámci poskytnutí dotace na zajištění provozuschopnosti celostátních a regionálních 
drah od SFDI. 

 
Následně jsem SFDI o poskytnutí informace, jaká částka z dotace na zajištění provozuschopnosti 

celostátních a regionálních drah byla na výše uvedenou opravu poskytnuta. 
 
Na tuto žádost SFDI odpověděl, že globální položku „SŽDC celostátní a reg. dráhy – opravy a 

údržba“ nesleduje do takových podrobností, které by umožnily na uvedený dotaz odpovědět, a 
odkázal mě na SŽDC, která by měla být schopna poskytnout informace ve větších podrobnostech. 

 
Podle Podmínek pro poskytování neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu SFDI určených 

na opravu a údržbu celostátních a regionálních drah s příslušností hospodaření SŽDC (Příloha č. 4 
k Pravidlům pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI) je povinnosti příjemce 
finančních prostředků doložit údržbu a opravy celostátních a regionálních drah provedených 
dodavatelsky fakturovanými částkami a zajistit, aby vzniklé náklady oprav a údržby byly evidovány 
tak, aby bylo možné čerpané prostředky jednoznačně přiřadit ke konkrétním místům provedených 



oprav a údržby, evidenci musí vést v takové míře podrobnosti, aby k jednotlivým pracím doložil 
podrobné členění nákladů. 

Ze smluv uzavřených se SFDI vyplývá povinnost SŽDC předat SFDI sumář skutečně provedených 
výkonů ve smyslu „Podmínek pro poskytování neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu SFDI 
určených na opravu a údržbu celostátních a regionálních drah s příslušností hospodaření SŽDC“, a to 
do 20. dne druhého kalendářního měsíce po skončení každého kalendářního čtvrtletí a do termínu 
závěrečného zúčtování po skončení čtvrtého kalendářního čtvrtletí. 
 

Vzhledem k těmto skutečnostem žádám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, o poskytnutí informace, kdy (tzn. přesné datum) SŽDC předložila Státnímu fondu 
dopravní infrastruktury sumář výkonů skutečně provedených společností Strabag Rail a.s. na základě 
dodatků č. 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 32, 35, 36, 38, 39 a 44 k Rámcové smlouvě č. 
645 350 006/2015. 

 
Dále žádám o poskytnutí informace, jaká celková částka byla poskytnuta Státním fondem 

dopravní infrastruktury na opravu železničního svršku a spodku v železniční stanici Praha-Libeň, 
kterou SŽDC realizovala v období duben 2015 až duben 2016. Pokud tato částka nebyla poskytnuta 
najednou, ale ve více kalendářních čtvrtletí, pak žádám o přiřazení konkrétních částek ke konkrétním 
čtvrtletím. 

 
Dále žádám o poskytnutí informace, zda byla celá částka poskytnuta Státním fondem dopravní 

infrastruktury na opravu železničního svršku a spodku v železniční stanici Praha-Libeň, kterou SŽDC 
realizovala v období duben 2015 až duben 2016, použita na úhradu výkonů provedených společností 
Strabag Rail a.s. na základě dodatků č. 4, 6, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 32, 35, 36, 38, 39 
a 44 k Rámcové smlouvě č. 645 350 006/2015, anebo zda došlo k vrácení části prostředků na účet 
Státního fondu dopravní infrastruktury. 

 
Údaje dle § 14 odst. 2 zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: 
povinný subjekt: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
název žadatele: VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář 
IČO: 29307601 
adresa sídla: Lidická 710/57, Veveří, 602 00 Brno 
adresa žadatele pro doručování: Opletalova 1284/37, 110 00 Praha 1 
 
S pozdravem 
 
 

VFH Vašíček a partneři s.r.o., advokátní kancelář 
Mgr. Ing. Petr Lhotský, prokurista 
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