
Číslo jednací: 496/2013/DI
Datum: 2. 12. 2013
Odpověď na č. j.: 

Vyřizuje: Mgr. Martin Drápal
Telefon: 736 521 000
Email: martin.drapal@dicr.cz

Věc: Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane Hollane,

na základě Vaší žádosti  o informace dle  zákona č.  106/1999 Sb.,  o svobodném
přístupu  k  informacím,  v  platném  znění  (dále  jen  zákon),  ze  dne  14.  5.  2013
a upřesnění žádosti o informace ze dne 9. 6. 2013, v níž žádáte o: 

a) přehled všech smluv uzavřených povinným subjektem od 1. ledna 2013 do 30.
dubna 2013, konkrétně: 

– smlouvy ve smyslu chystaného zákona o registru smluv, tedy bez jízdenek
a účtenek ap;

– náležitosti  a  údaje  má  obsahovat  takové,  aby  z toho  byla  daná  smlouva
identifikovatelná, tj. zejména s kým je uzavírána, který den, popř. č. jednací,
popřípadě i částku, na kterou je sjednávána. 

b) elektronickou podobu prvních deseti smluv, uzavřených v období 1. leden až 30.
duben 2013, které nejsou pracovní smlouvou nebo jinou dohodou o výkonu závislé
práce, konkrétně: 

– ve smyslu § 14 odst. 5 písm. d) InfZ žádám o zaslání požadovaných informací
a  smluv  v  elektronické  podobě.  Elektronickou  podobou  smlouvy  myslím
podobu v textovém editoru,  která byla  předložena a podepsána smluvními
stranami. Nepožaduji tedy poskytnutí kopie výsledné listinné podoby opatřené
podpisy (sken), ale pouze textový obsah výsledné uzavřené smlouvy, přičemž
grafická podoba není podstatná,

Vám  požadované  informace  zasíláme  v  příloze  této  odpovědi.  V  souladu
s ustanovením §8a zákona jsou osobní údaje anonymizovány. 

S pozdravem

Přílohy: Přehled smluv uzavřených od 1. ledna 2013 do 30. dubna 2013
Prvních deset smluv uzavřených od 1. ledna 2013 do 30. dubna 2013
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Vážený pan

Mgr. Roman Šigut
generální inspektor Drážní inspekce


	Číslo jednací: 496/2013/DI
	Věc: Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

