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Věc :   Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  
 

Drážní úřad obdržel dne 30. dubna 2015 Vaši žádost o informaci podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Váš dotaz se týkal dodávky vybraných předmětů a zněl„jakým způsobem byl vybrán 
dodavatel pro dodávku a jakým způsobem jsou informační tabule používána a dále na důvod 
rozdělení zakázky do více částí“ . 

 

V obou případech dodávek bylo postupováno v souladu s vnitřním předpisem 
Hospodaření Drážního úřadu. Byl jste spoluautorem části, ve kterém jsou řešeny zakázky 
malého rozsahu, tudíž je Vám znám způsob vybíraní dodavatele.  Dodávka pro informační 
tabule pro Drážní úřad byla samostatnou dodávkou, kterou byly zajištěny informační tabule 
v přízemí a v jednotlivých patrech Drážního úřadu pro rychlou orientaci v prostorách 
Drážního úřadu. Na této zakázce jste ještě jako zaměstnanec Drážního úřadu spolupracoval 
prováděním průzkumu trhu. Tyto informační tabule jsou používány stejně jako jejich 
nevyhovující předchůdci (nebylo při změnách v DÚ možné měnit nápisy), tj. pro rychlou 
informaci návštěvníků. Další zakázka se týkala dveřních tabulek se jmenovkami zaměstnanců 
a s označením  účelu místnosti. Tato zakázka nebyla druhou částí, ale samostatnou  zakázkou. 
Připomínáme, že předchůdce těchto tabulek v papírové podobě vyhotovoval referát výpočetní 
techniky tehdy pod Vašim vedením. I tyto papírové štítky byly při personálních  změnách 
nutno měnit a z tohoto důvodu bylo třeba je nahradit dveřními tabulkami s vyměnitelnými 
nápisy.  

 

Chybou zaměstnance, který zajišťoval zveřejnění zakázek Drážního úřadu na 
internetových stránkách Ministerstva dopravy, došlo k tomu, druhá zakázka (V.S. 252015) 
byla jako informační tabule DÚ 2. část, ačkoliv ve skutečnosti o žádné informační tabule 
nešlo.    

 

Drážní úřad si velmi váží toho, že i jako jeho bývalý zaměstnanec se nadále intenzivně 
zajímáte o dění v našem úřadu. 

                  Ing. Jiří Kolář, Ph.D. 
                 ředitel Drážního úřadu 


