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Smlouvy uzavřené mezi ŘVC ČR a WELL Consulting, s.r.o. v letech 2014 - 2016 
Žádost o informaci: 

Poskytnutí všech smluv uzavřených mezi Ředitelstvím vodních cest a firmou Well Consulting, s.r.o. v 

letech 2014- 2016 

Odpověď: 

Žadateli se poskytují informace. 

Ředitelství vodních cest ČR v letech 2014-2016 uzavřelo se společností Well Consulting, s.r.o. 

následující smlouvy, které tvoří přílohu dopisu 

S/ŘVC/032/P/SOD/2014 + Dodatek č. 1 

S/ŘVC/043/P/SOD/2014 

S/ŘVC/081/P/SOD/2014 

S/ŘVC/104/P/SOD/2014 

S/ŘVC/149/P/SOD/2014 + Dodatek č. 1 

S/ŘVC/159/P/SOD/2014 

S/ŘVC/174/R/SOD/2014 + Dodatek č. 2 

S/ŘVC/202/P/SOD/2015 
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Pokuta ÚOHS Veřejná zakázka: S91/2012 Rekonstrukce železničního mostu Kolín – 

zajištění inženýrských činností 
Žádost o informaci: 

poskytnutí informace o uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to konkrétně: 

Veřejná zakázka: S91/2012 Rekonstrukce železničního mostu Kolín – zajištění inženýrských činností 

Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací: 

a) Informaci o výši a datu uhrazení pokuty. 
b) Informaci, zda byla v této věci podána správní žaloba (tj. zda bylo napadeno rozhodnutí Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže, kterým vám byla uložena pokuta). V kladném případě 
žádáme o informaci, pod jakou spisovou značkou je věc vedena a zda již byla soudem 
rozhodnuta, případně jakým způsobem byla věc, rozhodnuta, a zda rozhodnutí soudu je již 
pravomocné. V případě existence rozhodnutí soudu žádáme o zaslání jeho kopie. 

c) Informaci, zda vám vznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou nějaká další škoda, případně 
v jaké výši (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, postih od 
poskytovatele dotace apod.). 

d) Informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné. Žádáme o 
sdělení jména a pracovního zařazení osoby, která je za škodu odpovědná; případně označení 
dodavatele služby, který je za škodu odpovědný. 

e) Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána, v jaké výši a s jakým výsledkem 
(tj. zejména, zda byla škoda uhrazena, kdy a v jaké výši; případně jaké kroky tímto směrem jsou 
v současné době podnikány). V případě, že proti odpovědné osobě či osobám byla podána 
žaloba, žádáme o označení soudu a spisovou značku, pod kterou je řízení vedeno. 

f) Informaci, jaká opatření jste přijali, aby v budoucnosti nedocházelo k porušování zákona o 
veřejných zakázkách a ke vzniku škody tím, že je vám ukládána pokuta ze strany Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže. 

Odpověď: 

a) Pokuta ve výši 100.000,- Kč byla uhrazena dne 26. 7. 2013. 
b) Správní žaloba nebyla podána. 
c) V souvislosti s touto veřejnou zakázkou bylo zjištěno Finančním úřadem porušení rozpočtové 

kázně a byla provedena úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s 
odvodem za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 9.291.447,- Kč. 

d) Osobu odpovědnou za škodu nelze jednoznačně určit. 
e) Není relevantní. 
f) Byla přijata opatření v oblasti personálních změn, v oblasti vnitřních řídících dokumentů a jejich 

aktualizací, zejména z pohledu definování pracovních postupů a příslušné odpovědnosti s 
důsledností při seznamování všech pracovníků s těmito dokumenty. Bylo učiněno opatření v 
podobě nového personálního zajištění agendy veřejných zakázek a administrace projektů EU a 
SFDI vlastními zaměstnanci vybíranými na základě výběrového řízení s tím, že bude kladen 
důraz na přísnější kontrolu, dokladovost a jmenovitou odpovědnost v celém přípravném i 
schvalovacím procesu uvnitř ŘVC ČR. Byla upravena metodika pro agendu smluv, veřejných 
zakázek a upraveny další řídící dokumenty ŘVC ČR jako např. spisový a skartační řád. 
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Pokuta ÚOHS Veřejná zakázka: S495/14 - Smlouvy o poskytování právních služeb 
Žádost o informaci: 

Poskytnutí informace o uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to konkrétně: 

veřejná zakázka: S495/14 - Smlouvy o poskytování právních služeb 

Žádáme o tyto informace: 

a) Informaci o výši a datu uhrazení pokuty. 
b) Informaci, zda byla v této věci podána správní žaloba (tj. zda bylo napadeno rozhodnutí Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže, kterým vám byla uložena pokuta). V kladném případě 
žádáme o informaci, pod jakou spisovou značkou je věc vedena a zda již byla soudem 
rozhodnuta, případně jakým způsobem byla věc rozhodnuta, a zda rozhodnutí soudu je již 
pravomocné. V případě existence rozhodnutí soudu žádáme o zaslání jeho kopie. 

c) Informaci, zda vám vznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou nějaká další škoda, případně 
v jaké výši (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení, postih od 
poskytovatele dotace apod.). 

d) Informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné. Žádáme o 
sdělení jména a pracovního zařazení osoby, která je za škodu odpovědná; případně označení 
dodavatele služby, který je za škodu odpovědný. 

e) Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána, v jaké výši a s jakým výsledkem 
(tj. zejména, zda byla škoda uhrazena, kdy a v jaké výši; případně jaké kroky tímto směrem jsou 
v současné době podnikány). 

f) Informaci, jaká opatření jste přijali, aby v budoucnosti nedocházelo k porušování zákona o 
veřejných zakázkách a ke vzniku škody tím, že je vám ukládána pokuta ze strany Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže. 

Odpověď: 

a) Pokuta ve výši 100.000,- Kč byla uhrazena dne 13. 10. 2014 
b) Správní žaloba nebyla relevantní 
c) V souvislosti s touto veřejnou zakázkou bylo zjištěno Finančním úřadem porušení rozpočtové 

kázně a byla provedena úhrada odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení 
s odvodem za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 3.849.655,- Kč 

d) Osobu odpovědnou za škodu se nelze jednoznačně určit. 
e) Není relevantní 
f) Byla přijata opatření v oblasti personálních změn, v oblasti vnitřních řídících dokumentů a 

jejich aktualizací, zejména z pohledu definování pracovních postupů a příslušné odpovědnosti 
s důsledností při seznamování všech pracovníků s těmito dokumenty. Bylo učiněno opatření 
v podobě nového personálního zajištění agendy veřejných zakázek a administrace projektů 
EU a SFDI vlastními zaměstnanci vybíranými na základě výběrového řízení s tím, že bude 
kladen důraz na přísnější kontrolu, dokladovost a jmenovitou odpovědnost v celém 
přípravném i schvalovacím procesu uvnitř ŘVC ČR. Byla upravena metodika pro agendu 
smluv, veřejných zakázek a upraveny další řídící dokumenty ŘVC ČR jako např. spisový a 
skartační řád. 
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Dosavadní náklady na stavbu Stupeň Přelouč II a Plavební stupeň Děčín 
Žádost o informaci: 

1) Dosavadní náklady (bez DPH, příp. s DPH) za přípravu stavby s názvem Stupeň Přelouč II, včetně 
všech jejích pracovních názvů, a to do 29.2.2016 
2) Dosavadní náklady (bez DPH, příp. s DPH) za přípravu stavby s názvem Plavební stupeň Děčín, včetně 
všech jejích pracovních názvů, a to do 29.2.2016 

Odpověď: 

1) Dosavadní náklady za přípravu stavby s názvem Stupeň Přelouč II, včetně všech jejích pracovních 
názvů, a to do 29.2.2016 činí 261 903 068,17 Kč s DPH 
2) Dosavadní náklady za přípravu stavby s názvem Plavební stupeň Děčín, včetně všech jejích 
pracovních názvů, a to do 29.2.2016 činí 620 191 280,60 Kč s DPH 

 

Hrubé příjmy za rok 2015 Fojtů, Bukovský, Cibulková 
Žádost o informaci: 

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., a to hrubé příjmy za rok 2015 Lubomíra Fojtů, Jana 
Bukovského a Simony Cibulkové 

Odpověď: 

Hrubý příjem Ing. Lubomíra Fojtů za rok 215:    1.120.481 Kč 
Hrubý příjem Ing. Jana Bukovského PhD. za rok 2015:   663.250 Kč 
Hrubý příjem Ing. Simony Cibulkové za rok 2015:   376.898 Kč 

Žaloby podané ŘVC ČR ke správním soudům v letech 2012-2016 
Žádost o informaci: 

Kolik správních žalob podal váš úřad ke správním soudům v letech 2012-2016 a jestli je možno text 
těchto žalob poskytnout podle 106/99 Sb. 

Odpověď: 

Ředitelství vodních cest ČR v letech 2012-2016 nepodalo žádnou správní žalobu 

 

Splavnění Berounky 
Žádost o informaci: 

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádáme 
Ředitelství vodních cest ČR o poskytnutí následujících informací:  
- Žádame o poskytnutí informace, jaký je stav řízení ve věci záměru splavnění řeky Berounky, který se 
bude týkat mimo jiné městské části Praha-Zbraslav.  
- Žádáme o zaslání kopií veškerých rozhodnutí, vyjádření a stanovisek, která byla doposud vydána ve 
věci výše specifikovaného záměru splavnění řeky Berounky.  
- Zároveň žádáme o poskytnutí kopie veškeré dokumentace, která byla přílohou žádostí nebo 
podkladem pro rozhodnutí týkající se výše specifikovaného záměru splavnění řeky Berounky.  
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Odpověď: 

Žadateli se požadované informace poskytují v plném rozsahu. Dotazy a příslušné odpovědi jsou 
uvedeny níže v textu. 

1) Žádáme o poskytnutí informace, jaký je stav řízení ve věci záměru splavnění řeky Berounky, 

který se bude týkat mimo jiné městské části Praha - Zbraslav: - v současné době ŘVC ČR 
nezajišťuje žádná řízení týkajících se záměru splavnění řeky Berounky. - vodní tok Berounky je 

dle ustanovení zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, 

od říčního km 37,0 po přístav Radotín, sledovanou dopravně významnou využitelnou vodní 

cestou. V rámci tohoto úseku je tedy zákonně předpokládán rozvoj infrastruktury vodních 

cest. ŘVC ČR uplatňuje na základě pokynu Ministerstva dopravy č.j. 8/2011-230-IVD/11 ze dne 
11.9.2013 generel Berounky jakožto územně analytický podklad dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2) Žádáme o zaslání kopií veškerých rozhodnutí, vyjádření a stanovisek, která byla doposud 
vydána ve věci výše specifikovaného záměru splavnění řeky Berounky: 

- dopis Ministerstva dopravy č.j. 8/2011-230-IVD/11 ze dne 11.9.2013. - "Splavnění 
Berounky v Radotíně" 
- schvalovací doložka Ministerstva dopravy č.j. 25/2008-910- IVD/4 ze dne 3.12.2008. 

3) Zároveň žádáme o poskytnutí kopie veškeré dokumentace, která byla přílohou žádostí 

nebo byla podkladem pro rozhodnutí týkající se výše specifikovaného záměru splavnění řeky 
Berounky 
- "Generel splavnění řeky Berounky z Prahy do Berouna pro I. třídu", 6/2012, Pöyry 
Environment a.s. 
- investiční záměr "Splavnění Berounky v Radotíně", 10/2008, ŘVC ČR 

Příloha: CD 
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Výdaje ŘVC ČR na marketingové, reklamní a jiné komunikační služby 

Žádost o informaci: 

Informace o výdajích vaší instituce na marketingové, reklamní a jiné komunikační služby, a to 
konkrétně: 

1) Výdaje, které vaše instituce vynaložila za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-
2015,na nákup inzerce či jiného mediálního prostoru, sponzorované redakční přílohy či články, 
obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace v médiích vydávaných či 
provozovaných vydavatelstvím MAFRA, a. s., či jeho dceřinými či ovládanými subjekty, a na 
akcích pořádaných těmito subjekty, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let. 

2) Výdaje, které vaše instituce vynaložila za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, 
na nákup inzerce či jiného mediálního prostoru, sponzorované redakční přílohy či články, 
obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace v médiích vydávaných či 
provozovaných vydavatelstvím Economia, a. s., či jeho dceřinými či ovládanými subjekty, a na 
akcích pořádaných těmito subjekty, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let.  

3) Výdaje, které vaše instituce vynaložila za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, 
na nákup inzerce či jiného mediálního prostoru, sponzorované redakční přílohy či články, 
obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace v médiích vydávaných či 
provozovaných vydavatelstvím Borgis, a. s., či jeho dceřinými či ovládanými subjekty, a na 
akcích pořádaných těmito subjekty, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let.  

4) Výdaje, které vaše instituce vynaložila za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, 
na nákup inzerce či jiného mediálního prostoru, sponzorované redakční přílohy či články, 
obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace v médiích vydávaných či 
provozovaných vydavatelstvím VLTAVA LABE MEDIA, a. s., (respektive jeho právními 
předchůdci společnostmi ANGAUR, a.s., VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., Astrosat Media s.r.o. a 
Tablet Media, a.s.), či jejich dceřinými či ovládanými subjekty, a na akcích pořádaných těmito 
subjekty, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let. 

5) Výdaje, které vaše instituce vynaložila za posledních 5 daňových období, j. v letech 2010-2015, 
na nákup inzerce či jiného mediálního prostoru, sponzorované redakční přílohy či články, 
obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace v médiích vydávaných či 
provozovaných vydavatelstvím CZECH NEWS CENTER, a. s„ IČO 40766713 (a jeho právními 
předchůdci společnostmi Ringier Axel Springer CZ a.s. a RINGIER ČR a.s.) a vydavatelstvím 
CZECH NEWS CENTER a.s., IČO 02346826 (a jeho právními předchůdci), či jejich dceřinými či 
ovládanými subjekty, a na akcích pořádaných těmito subjekty, a to v členění podle jednotlivých 
kalendářních let. 

6) Celkové výdaje, které vaše instituce souhrnně vynaložila za posledních 5 daňových období, tj. 
v letech 2010-2015, na nákup inzerce či jiného mediálního prostoru, sponzorované redakční 
přílohy či články, obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace v médiích 
vydávaných či provozovaných jinými subjekty, které nejsou uvedeny v otázce (l)-(5), a to v 
členění podle jednotlivých kalendářních let. 

7) Výdaje, které vaše instituce vynaložila za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, 
na předplatné titulů a nákupy elektronických médií vydávaných či provozovaných 
vydavatelstvím MAFRA, a. s., či jeho dceřinými či ovládanými subjekty, a na akcích pořádaných 
těmito subjekty, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let. 

8) Výdaje, které vaše instituce vynaložila za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, 
na předplatné titulů a nákupy elektronických médií vydávaných či provozovaných 
vydavatelstvím Economia, a. s., či jeho dceřinými či ovládanými subjekty, a na akcích 
pořádaných těmito subjekty, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let. 

9) Výdaje, které vaše instituce vynaložila za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, 
na předplatné titulů a nákupy elektronických médií vydávaných či provozovaných 
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vydavatelstvím BORGIS, a. s., či jeho dceřinými či ovládanými subjekty, a na akcích pořádaných 
těmito subjekty, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let. 

10) Výdaje, které vaše instituce vynaložila za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, 
na předplatné titulů a nákupy elektronických médií vydávaných či provozovaných 
vydavatelstvím VLTAVALABE MEDIA, a. s., (respektive jeho právními předchůdci společnostmi 
ANGAUR, a.s., VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., Astrosat Media s.r.o. a Tablet Media, a.s.), či jejich 
dceřinými či ovládanými subjekty, a na akcích pořádaných těmito subjekty, a to v členění podle 
jednotlivých kalendářních let. 

11) Výdaje, které vaše instituce vynaložila za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, 
na předplatné titulů a nákupy elektronických médií vydávaných či provozovaných 
vydavatelstvím CZECH NEWS CENTER, a. s., IČO 40766713 (a jeho právními předchůdci 
společnostmi Ringier Axel Springer CZ a.s. a RINGIER ČR a.s.) a vydavatelstvím CZECH NEWS 
CENTER a.s., IČO 02346826 (a jeho právními předchůdci), či jejich dceřinými či ovládanými 
subjekty, a na akcích pořádaných těmito subjekty, a to v členění podle jednotlivých 
kalendářních let. 

12) Výdaje, které vaše instituce vynaložila za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, 
na předplatné titulů a nákupy elektronických médií vydávaných či provozovaných jinými 
subjekty, které nejsou uvedeny v otázce (7) (11), a to v členění podle jednotlivých kalendářních 
let. 

13) Výdaje, které vaše instituce vynaložila za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, 
na nákup reklamního času či jiného mediálního prostoru, sponzorované pořady, vysílání, 
obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace na televizních stanicích a 
v médiích provozovaných společností CET 21 spol. s r.o., a na akcích pořádaných tímto 
subjektem, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let. 

14) Výdaje, které vaše instituce vynaložila za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, 
na nákup reklamního času či jiného mediálního prostoru, sponzorované pořady, vysílání, 
obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace na televizních stanicích a 
v médiích provozovaných společností FTV Prima, spol. s r. o., a na akcích pořádaných tímto 
subjektem, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let. 

15) Výdaje, které vaše instituce vynaložila za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, 
na nákup reklamního času či jiného mediálního prostoru, sponzorované pořady, vysílání, 
obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace na televizních stanicích a 
v médiích provozovaných jinými subjekty, které nejsou uvedeny v otázce (13) (14), a to v 
členění podle jednotlivých kalendářních let. 

16) Výdaje, které vaše instituce vynaložila za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, 
na nákup reklamního času či jiného mediálního prostoru, sponzorované pořady, vysílání, 
obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace na rozhlasových stanicích a 
v médiích provozovaných společností LONDA spol. s r.o., a na akcích pořádaných tímto 
subjektem, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let. 

17) Výdaje, které vaše instituce vynaložila za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, 
na nákup reklamního času či jiného mediálního prostoru, sponzorované pořady, vysílání, 
obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace na rozhlasových stanicích a 
v médiích provozovaných společností LagardereActive ČR a.s. a na akcích pořádaných tímto 
subjektem, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let. 

18) Výdaje, které vaše instituce vynaložila za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, 
na nákup reklamního času či jiného mediálního prostoru, sponzorované pořady, vysílání, 
obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace na rozhlasových stanicích a 
v médiích provozovaných jinými subjekty, které nejsou uvedeny v otázce (16)— (17), a to v 
členění podle jednotlivých kalendářních let. 

Odpověď:
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Provozovatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1) Nákup inzerce, sponzorované 
přílohy či články, komerční 
prezentace 

MAFRA, a.s. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

2) Nákup inzerce, sponzorované 
přílohy či články, komerční 
prezentace 

Economia, a.s. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

3) Nákup inzerce, sponzorované 
přílohy či články, komerční 
prezentace 

Borgis, a.s. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

4) Nákup inzerce, sponzorované 
přílohy či články, komerční 
prezentace 

VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. 

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

5) Nákup inzerce, sponzorované 
přílohy či články, komerční 
prezentace 

CZECH NEWS CENTER, 
a.s. 

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

6) Nákup inzerce, sponzorované 
přílohy či články, komerční 
prezentace 

ostatní 135 910,00 Kč 104 400,00 Kč 180 200,00 Kč 10 890,00 Kč 60 500,00 Kč 95 590,00 Kč 

7) předplatné titulů a nákupy 
elektronických médií 

MAFRA, a.s. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

8) předplatné titulů a nákupy 
elektronických médií 

Economia, a.s. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

9) předplatné titulů a nákupy 
elektronických médií 

Borgis, a.s. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

10) předplatné titulů a nákupy 
elektronických médií 

VLTAVA LABE MEDIA, 
a.s. 

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

11) předplatné titulů a nákupy 
elektronických médií 

CZECH NEWS CENTER, 
a.s. 

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

12) předplatné titulů a nákupy 
elektronických médií, včetně jiných 
tiskovin 

ostatní 17 216,00 Kč 23 532,00 Kč 11 320,30 Kč 12 412,00 Kč 7 894,40 Kč 9 635,63 Kč 



Stránka 10 z 15 
 

13) nákup reklamního času, 
sponzorované pořady, vysílání 
apod. na televizních stanicích a 
médiích 

CET 21 spol. s r.o. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

14) nákup reklamního času, 
sponzorované pořady, vysílání 
apod. na televizních stanicích a 
médiích 

FTV Prima, spol. s r.o. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

15) nákup reklamního času, 
sponzorované pořady, vysílání 
apod. na televizních stanicích a 
médiích 

ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

16) nákup reklamního času, 
sponzorované pořady, vysílání 
apod. na rozhlasových stanicích a 
médiích 

LONDA spol. s r.o. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

17) nákup reklamního času, 
sponzorované pořady, vysílání 
apod. na rozhlasových stanicích a 
médiích 

LagardereActive ČR a.s. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

18) nákup reklamního času, 
sponzorované pořady, vysílání 
apod. na rozhlasových stanicích a 
médiích 

ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
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Náklady na přípravu stavby Plavební stupeň Děčín dle jednotlivých právnických a 

fyzických osob a advokátů/právníků 
Žádost o informaci: 

1)dosavadní náklady (bez DHP či s DPH) za přípravu stavby s názvem Plavební stupeň Děčín v 
zjednodušené strukturované formě, tzn. název každé právnické či fyzické osoby a celková částka  
2)dosavadní náklady (bez DHP či s DPH) za přípravu stavby s názvem Plavební stupeň Děčín za právní a 
advokátní služby v zjednodušené strukturované formě, tzn. název AK či advokáta/právníka a celková 
částka 

Odpověď: 

Název firmy/osoby  uhrazená částka celkem do 
25.11.2016 (Kč vč. DPH)  Poznámka 

A CONSULT Plus s.r.o. 89250,00   
AGRO-EKO Consulting, a.s. 1079760,00   
AG-Service, s.r.o. 214200,00   
ALDIG, s.r.o. 99999,00   
Aleš Klaudy, s.r.o. 580000,00   
AQ-Service s.r.o. 4010400,00   
AQUATEST a.s. 240380,00   
AQUATIS a.s. 1804910,00   
ARGO-EKO Consulting, a.s. 339240,00   
Atelier V 107100,00   
AZ CONSULT s.r.o. 2821695,60   
AZ SANACE a.s. 1663253,90   
Bauer Bohuslav 186300,00   
BETING s.r.o. 10095770,60   
Boh.Kostohryz 12500,00   
Ciboch Hynek-CIBO 284882,00   
CITYPLAN spol. s r.o. 1200000,00   
CIVIC CENTRE, s.r.o. 945750,00   
CS Consult CZ s.r.o. 7980700,00   
CTECH s.r.o. 3303646,00   
CWE, a.s. 8518615,07   
Čes.plavba Děčín 12000,20   
Česká pošta, s.p. 3250,00   
České vysoké učení technické v Praze 10317792,49   
ČEZ Distribuce a.s. 995000,00   
ČSAP s.r.o. 6378,80   
ČSPL, a.s. 26155000,00   
DHI a.s. 7892796,00   
DHI HYDROINFORM 4283125,00   
DKCH, s.r.o. 30723,00   
Doc.Ing.P.Jurášek 86946,00   
Doc.Ing.S.Matula, CSc. 100677,00   
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Dr.Ing.Pavel Fošumpaur 69020,00   
EBAQUE Czech rep., s.r.o. 3498760,00   
ECONOMIA a.s. 51912,00   
Eduard Fleischer 53240,00   
EIA SERVIS s.r.o. 219840,00   
Ekopontis, s.r.o. 1212420,00   
ENVISYSTEM s.r.o 1593410,00   
Eribos s.r.o. 1326442,60   
Ernst & Young 1800000,00   
Euro Managers, s.r.o. 1683850,00   
Eva Chvojková 2058700,00   
EVROPSKÁ VOD.DOPR.-SPED,s.r.o. 9298390,20   
FOKO s.r.o. 12449,90   
František Ptáček 45000,00   
G.K.S. spol. s r.o. 2266680,00   
GEODIS Brno s.r.o. 1279848,00   
GEOtest, a.s. 229621,70   
HARON 5130,00   
Havel, Holásek a Partners s.r.o. 335573,00  právní služby 

HBH Projekt spol. s r.o. 6711366,00   
Hrdlička 2217010,00   
Hrdlička Beroun 1687066,80   
Hrdlička s.r.o. 414750,00   
Hrdlička Tetín 38738,00   
Hydroprojekt 4768383,05   
HYDROPROJEKT CZ 5507593,60   
Hynek CIBOCH-CIBO 41813,00   
ILF-Consulting 105967,70   
Ing. Jiří Zapletal 2335550,00   
Ing. Jitka Růžičková 25000,00   
Ing. M.Kněžek-Hydrologie 60000,00   
ing.arch. Pospíšil 180000,00   
Ing.arch.I.Vorel-AT. V 92820,00   
Ing.arch.Ivan Vorel 241500,00   
Ing.Ivan Dejmal 9083170,00   
Ing.Jan Čábelka,CSc. 22662,50   
Ing.Klaudy 158490,00   
Ing.M.Cihlář 35000,00   
Ing.M.Rudiš,Dr.Sc. 150000,00   
Ing.Pavel Jurajda, Dr. 5000,00   
Ing.Petr Forman 249600,00   
Ing.Přem.Kraus 953300,00   
Ing.Přemysl Stahl-VOSTA 96250,00   
Ing.V.Oblyk 60583,00   
Ing.Vorel-ATELIER 61880,00   
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Institut Jana Pernera, o.p.s. 4106,00   
ITEG a.s. 1038990,00   
J.Reksoprodjo 50000,00   
Jiří Dostálek 27000,00   
Syrůčková Ivana, JUDr., advokát 40111,50  právní služby 

JUDr. Jaroslav Ožana 536133,00  právní služby 

JUDr.Jiří Hartmann 139230,00  právní služby 

JUDr.Jiří Stránský 1322617,88  právní služby 

JUDr.Richard Nigrini, PhD 32628,00  právní služby 

JUDr.Šárka Foltýnová 934890,00  právní služby 

LABSKÁ, strojní a staveb.spol. 1284306,00   
LFP Studio s.r.o. 33367,00   
Magistrát Děčín 275,00   
Martin Kupr 32000,00   
M-envi s.r.o. 1606500,00   
METALTEC PRO, s.r.o. 1116932,00   
Mgr. Stanislav MUDRA 6239286,80   
Mgr.Radomír Smetana 277860,00   
Miloš ŠÍPEK GEODET 215390,00   
Mir.Loudil LUMIRA studio 278817,00   
MOTT MACDONALD 3682455,00   
Nár.film.arch. 9500,00   
Obec Dobkovice 20000,00   
OHL ŽS, a.s. 28399144,00   
P-EKO Ústí 102900,00   
Petříček RNDr. 100000,00   
Pomprex expetr-V.D. 1730000,00   
Pospíšil 744300,00   
Povodí Labe, s.p. 339957,50   
Povodí Vltavy, s.p. 3043262,95   
Pöyry Environment a.s. 42562509,68   
PRESTO-PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o. 870863,15   
Prof. Ing. Svatopluk MATULA, CSc 108610,00   
Prof.Ing.M.Daněk 635000,00   
Prof.Ing.P.Gabriel,DrSc. 798550,00   
Překl.servis Skřivánek 167757,60   
RNDr.Jan Hodovský 12234066,50   
RNDr.Jiří Zahrádka, CSc. 1450000,00   
RNDr.Petr Obst 96000,00   
RNDr.Petříček 92000,00   
RNDr.T.Kuras, PhDr. 384000,00   
RNDr.Vlastimil Kostkan, Ph.D. 84000,00   
RRR s.r.o. 12956775,80   
SEEB engineering, s.r.o. 3271950,00   
SG Geotechnika a.s. 63407530,13   
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SG-GEOPROJEKT s.r.o. 3839249,50   
Skřivánek s.r.o. 914465,50   
St.geologie Tachlovice 12735900,50   
St.geologie Pha 2494590,00   
St.geologie-IGHG 49996835,18   
Stanková Dana 26000,00   
Star a.s. 2069410,00   
Stránský a partneři 1369524,25  právní služby 

STRIX Chomutov a.s. 9596571,18   
Studio A-MOLAB 95000,00   
Studio Lumira s.r.o. 26378,00   
SUDOP PRAHA a.s. 411400,00   
Svaz dopravy ČR 150000,00   
ŠINDLAR s.r.o. 12475214,46   
TOPOGRAF s.r.o.  295050,00   
TRANSWAY TRAIN 4998585,70   
TYPO Roudnice 12884,40   
V.Dvořáková-POMPRAX 571900,00   
Velík Martin, Mgr., advokát 90750,00  právní služby 

Veřejné zakázky s.r.o. 364650,00   
VETAMBER 6893,00   
Vhkez, Vodohosp.kancelář 2163,00   
Vodoh.rozvoj a výst.a.s. 163000,00   
VPÚ DECO Praha a.s. 30299613,95   
Výzk.ústav melior. 7612,50   
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. 53616866,00   
WEIL, GOTSHAL&MANGES s.r.o. 21621770,53   
WELL Consulting, s.r.o. 51644041,70   
ZEPRIS s.r.o. 219612,84   

 

Všechny doklady o všech nákladech za přípravu stavby s názvem Stupeň Přelouč II 
Žádost o informaci: 

Všechny doklady o všech nákladech za přípravu stavby s názvem Stupeň Přelouč II, včetně všech jejích 
pracovních názvů, tzn. za: 
a) odborné studie a stanoviska, včetně přípravy DÚR a DSP 
b) externí propagační a PR aktivity (např. letáky, inzeráty, vizualizace, zvukové a filmové výstupy) 
c) externí právní a advokátní poradenství 
d) externí odborné poradenství (mimo právní a advokátní) 
e) výkupy pozemků 

Odpověď: 

Žadateli se poskytuje požadovaná informace, a to soubor daňových dokladů z období let 2000-2016 v 
rozsahu 530 listů. 
Příloha: CD 
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Informace týkající se záměru výstavby plavební komory Praha – Staré Město 

Žádost o informaci: 

1) V jaké fázi se nyní nachází příprava dokumentace záměru plavební komory Praha – Staré 

Město ve smyslu zákona č. 100/2001? 

Odpověď: V současné době se dokončuje / aktualizuje dokumentace v rozsahu dle § 8 zákona 

č. 100/2001 Sb., v platném znění.  

2) Kdy lze očekávat zveřejnění dokumentace záměru v Informačním systému EIA? 

Odpověď: Ředitelství vodních cest ČR plánuje předložení dokumentace na Ministerstvo 

životního prostředí do konce dubna 2016. Zveřejnění dokumentace a její rozeslání 

zajišťuje Ministerstvo životního prostředí v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., v 

platném znění. 

3) Jakým způsobem je / bude řešeno financování a) přípravy a b) samotné výstavby? 

Odpověď: Příprava projektu je financována prostřednictvím Státního fondu dopravní 

infrastruktury. O způsobu financování samotné výstavby není doposud rozhodnuto – 

financování je možné z národních zdrojů, prostřednictvím fondů EU, nebo jejich 

kombinace. 

4) Půjde-li o prostředky z fondů EU, o jaké konkrétně se bude jednat? 

Odpověď: O financování z EU není doposud rozhodnuto, tj. nelze konkretizovat případné 

zdroje. 


