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Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
V návaznosti na Vaši „Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“ (dále jen „Žádost“), která
byla doručena dne 3. 8. 2018, ve které žádáte o poskytnutí kopie 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“, které předložil příjemce prostředků Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“), v souvislosti s akcí oprava železničního
svršku a spodku v železniční stanici Praha-Libeň, Vám Státní fond dopravní infrastruktury
(dále jen „SFDI“) sděluje následující.
Příjemce SŽDC byl povinen v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu SFDI předat poskytovateli sumář skutečně provedených výkonů ve
smyslu „Podmínek pro poskytování neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury určených na opravu a údržbu celostátních a regionálních drah
s příslušností hospodaření SŽDC“. Příjemce tuto povinnost naplnil předložením dokumentů
s názvem „Vypořádání finančních prostředků vynaložených na zajištění provozuschopnosti
železniční dopravní cesty z rozpočtu SFDI“ za jednotlivá čtvrtletí sledovaných roků. Jak už
vyplývá z předešlých odpovědí SFDI ze dne 28. 5. 2018 a 27. 6. 2018, SFDI nesleduje
v rámci financované neinvestiční globální položky „SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a
údržba“ členění na jednotlivé zakázky. Toto členění je sledováno přímo správcem dané
infrastruktury, kterým je SŽDC. Z tohoto důvodu nemůžeme poskytnout informace
v požadovaných podrobnostech, jelikož jimi SFDI nedisponuje a není ani povinen je mít a
žádný právní předpis ani SFDI neukládá povinnost si takové informace obstarat a poskytnout
je žadateli. Pro úplnost se uvádí, že poskytované informace jsou doprovodnou informací ve
smyslu § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.
Kopie vyúčtování neinvestičních výdajů (sumáře) za rok 2015 a 2016 jsou k dispozici ke
stažení na: https://kz.sfdi.cz/download/106vyuctovani.zip
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