
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00  PRAHA 1 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1  110 00 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234  

www.szdc.cz  1/1 

 

Váš dopis zn  

Ze dne  

Naše zn. 54673/2018-SŽDC-GŘ-O25 

Vyřizuje Mgr. František Chabičovský 

Telefon 972741736 

Mobil  

E-mail Chabicovsky@szdc.cz 

Datum 6. listopadu 2018 

 
Sdělení Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, k  informaci poskytnuté na žádost dle 
zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím přípisem č. j. 43537/2018-SŽDC-
GŘ-O25 ze dne 4. 9. 2018 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 22. srpna 2018 Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 
které bylo žádáno o následující:  

- poskytnutí sumáře 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“, provedených při opravě 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.  

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., bylo vyhověno a požadované sumáře, které 
byly dohledány v rámci organizační jednotky SŽDC, byly k Vašim rukám postoupeny cestou odkazu. 

V rámci kontroly výkonu agendy v naznačené oblasti a revize podkladů, které náš útvar obdržel od věcně 
příslušných složek, byla v součinnosti s ekonomickými útvary organizace zjištěna dílčí nepřesnost 
v přehledech, které Vám byly postoupeny, když podklady, které Vám byly postoupeny, byly u jedné 
z položek následně aktualizovány; o provedené aktualizaci jste však nebyl informován, když podklady byly 
k Vašim rukám postoupeny v původní podobě, bez zahrnuté aktualizace.  

Konkrétně jde o následující údaj, kdy předkládáme i vysvětlení provedené aktualizace: 

Čerpání dotace na zajištění provozuschopnosti bylo v roce 2015 prováděno na základě čtvrtletního 
vypořádání. Faktura č. 2015101192 byla v účetním období  7/2015 zaúčtována do nákladů prokazující dotaci 
na zajištění provozuschopnosti, ale ještě v rámci čtvrtletního vypořádání byla v účetním období  8/2015 
controllingově převedena na zakázku škody V770Z4503516, tzn. odečtena z nároků na čerpání dotace na 
zajištění provozuschopnosti.  

Vzhledem k tomu, že v rámci vyřízení žádosti k Vašim rukám byly zaslány kompletní údaje, kdy však bylo 
vycházeno pouze z prvotních přehledů a aktualizace nebyla zahrnuta, považujeme za nutné, s ohledem na 
ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, informovat Vás též o této doplňující informaci, 
která k Vašim rukám nebyla postoupena. 

 

 

S pozdravem 

Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 

 

Vážený pan  
Mgr. Ing. Petr Lhotský  
VFH Vašíček a partneři s. r. o.  
advokátní kancelář  
Lidická 710/57  
602 00 Brno 
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