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Váš dopis zn  

Ze dne 13. září 2018 

Naše zn. 48955/2018-SŽDC-GŘ-O25 

Vyřizuje Ing. Tomáš Drvota 

Telefon 972 235 775 

Mobil 725 345 959 

E-mail drvota@szdc.cz 

Datum 27. září 2018 

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

Vážen , 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 13. září 2018 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které 
požadujete následující: 

 V jakém stavu je vymáhání smluvních pokut za nevyklizení budovy na adrese Jeseniova 60, Praha 3 – 
Žižkov, na které máte právo dle uzavřené smlouvy o výpůjčce, konkrétně zejména: Za jaké období a v 
jaké výši byla smluvní pokuta vaší organizaci uhrazena, za jaké období a v jaké výši není smluvní pokuta 
uhrazena, jak je neuhrazená část pokuty vaší organizací vymáhána, a pokud vymáhána není, kdo, jak 
a proč rozhodl o tom, že smluvní pokuta nebude vymáhána. 

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

Smlouva o výpůjčce, na kterou se Váš dotaz odkazuje, uvádí jako smluvní strany předchozího disponenta 
s budovou a pozemky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Mgr. Ing. Terezu Virtovou. 
Smluvní vztah zanikl uplynutím doby dne 2. 3. 2016. 

Smluvní vztah ze smlouvy o výpůjčce byl ukončen předtím, než bylo na žalobce převedeno právo 
hospodaření s nemovitostmi (6. 10. 2016). Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci smluvní 
pokuta hrazena nebyla, ani jí nenáleží. 

Dle názoru Správy železniční dopravní cesty, státní organizace je Mgr. Ing. Tereza Virtová povinna za 
užívání nemovitostí, k níž jí nesvědčí žádný právní titul, hradit bezdůvodné obohacení ve výši, která 
odpovídá obvyklému nájemnému za porovnatelnou nemovitou věc. 

  

Vážen  
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Z tohoto důvodu Správa železniční dopravní cesty, státní organizace podala u Obvodního soudu pro Prahu 3 
žalobu, kterou se domáhá uhrazení částky 579 227 Kč s příslušenstvím (vedeno pod č.j. 19 C 161/2017). 

S pozdravem 

Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 

v zastoupení Ing. Tomáš Drvota 


