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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážen

,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 10. září
2019 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ve které požadujete následující:
1) Jaký objem pohledávek po lhůtě splatnosti eviduje SŽDC vůči společnosti
Jindřichohradecké místní dráhy?
2) SŽDC v minulosti uvedla, že připravuje vypovězení smlouvy s JHMD. V jaké fázi nyní
smlouva se SŽDC je, ke kterému datu by měla být vypovězena?
3) Jakým způsobem SŽDC pohledávky vymáhá, je aktuálně ve hře i možnost insolvenčního
návrhu?
Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhovuje a vyjádření
k žádosti naleznete níže.
K bodu 1) Vám sdělujeme, že SŽDC eviduje vůči společnosti Jindřichohradecké místní dráhy
(JHMD – IČO: 62509870) ke dni 11. září 2019 pohledávky po splatnosti v celkovém objemu
1.774.282,52 Kč.
K bodu 2) Vám sdělujeme, že výpověď Smlouvy o vykonávání vybraných činností souvisejících
s provozováním dráhy regionální byla doručena spol. JHMD dne 20. 6. 2019. Výpovědní lhůta
je 3 měsíce a běží od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2019. K tomuto datu je tedy smlouva vypovězena.
K bodu 3) Vám sdělujeme, že pohledávky po splatnosti byly ze strany SŽDC pravidelně
upomínány a následně předány na právní oddělení. O konkrétních právních krocích vůči
dlužníkovi nebylo zatím rozhodnuto.

Mgr. František Chabičovský
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy
odbor právních činnost
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