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1881/SFDI/331035/5074/2016 Ing. Miroslav Balík
+420266097357

Praha dne
15.4.2016

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

V návaznosti na Vaši „Žádost č. 12 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., a to
doklady o všech nákladech za přípravu stavby s názvem Stupeň Přelouč II, včetně všech
jejich pracovních názvů“ (dále jen „Žádost“) podanou dne 16. 2. 2016 elektronicky, a
v souladu s instrukcemi vyplývajícími z Rozhodnutí Ministerstva dopravy ve věci Vaší
stížnosti č.j.: 116/2016-072-Z106/3 ze dne 5. 4. 2016, kde je uvedeno, že „žadatel ve
stížnosti upřesnil svou žádost a fakticky požádal o ověřená čísla vztahující se
k předmětu jeho zájmu, tedy o ověřenou výši nákladů za konkrétní projekty. Tato
ověřená čísla jsou dostupná nejen prostřednictvím jednotlivých faktur, ale i prostřednictvím
informačního systému SFDI (který ověřené údaje již obsahuje). Je tedy nyní na místě, aby
povinný subjekt poskytl žadateli požadované údaje dle rozsahu uvedeného v rozsahu
dodatečného upřesnění“, poskytuje SFDI níže uvedené informace týkající se souhrnných
částek dle různých skupin nákladů uvedených v Žádosti:
výdaje v Kč
bod a) odborné studie a stanoviska, včetně přípravy DÚR a DSP
87 087 344,96
bod b) externí propagační a PR aktivity
1 496 425,00
bod c) externí právní a advokátní poradenství
16 496 949,49
bod d) externí odborné poradenství (mimo právní a advokátní)
10 393 983,80
bod e) výkupy pozemků
127 500 591,34
Celkem:
242 975 294,59
pozn.: zbylá část uvolněných prostředků z celkové částky 303 mil. Kč se týká jiných činností
než požadovaných
Tyto informace Vám poskytujeme v souladu s Rozhodnutím MD bezúplatně.
Pokud jde o vaše sdělení podané elektronicky dne 7. 4. 2016, ve kterém zasíláte s odkazem
na obdržené Rozhodnutí MD ve věci vyřizování Vaší Žádosti upřesnění k Žádosti a
požadujete poslat „zjednodušenou formu archivace faktur za kanál u Přelouče (databázi),
aby bylo možné zjistit, komu, za co a v jaké výši a příp. kdy byly zaslány veřejné finanční
prostředky“ SFDI sděluje, že takovou databázi SFDI nemá a ani není povinen ji mít a žádný
právní předpis ani SFDI neukládá povinnost si takové informace obstarat a poskytnout je
žadateli. Pro úplnost se uvádí, že tato informace je doprovodnou informací ve smyslu § 3
odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.
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Současně v souvislosti s výše uvedeným podotýkáme, že v Rozhodnutí MD ze dne
5. 4. 2016 v předmětu věci není nikde uvedeno tvrzení, že „SFDI zřejmě disponuje údaji o
konkrétních fakturách v jakési zjednodušené formě (databázi), které patrně obsahují základní
informace o jejich obsahu: kdo fakturu vystavil, pro koho, v jaké částce, za co, datum, apod.“,
jak je mylně uváděno ve Vašem sdělení ze dne 7. 4. 2016. Údaje, jak jsou vedeny v evidenci
SFDI jsou poskytnuty výše, ostatní požadované údaje v evidenci SFDI vedeny nejsou.
S pozdravem

Ing. Lucie Bartáková
ředitelka sekce pro správu
finančních zdrojů

Vážený pan
RNDr. Miroslav Patrik
Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
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