
Rok 2012 
 
Žádost číslo 2012/1 
Došla dne: 24. 1. 2012 
Jak: e-mailem 
 
Žádost i s odpovědí ze dne 26. 1. 2012: 
Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás žádáme o informace, 
týkající se lobbistických aktivit vaší společnosti spojených s novelizací zákona o veřejných zakázkách 
připravované v r. 2010 a 2011 ve vztahu k členům Poslanecké sněmovny, realizovaných přímo nebo 
prostřednictvím externí firmy či dodavatele (dále jen „lobbistická aktivita“). 
1. Vyvíjela Vaše společnost či společnost, kterou ovládáte, lobbistické aktivity v r. 2010 a 
2011? NE 
2. Využila Vaše společnost k lobbistické aktivitě nějaké externí firmy či dodavatele? Pokud ano, 
které? NE 
3. Pokud ano, jakou cenu měla tato zakázka či zakázky? Pokud šlo o více zakázek, prosíme uvést 
v členění podle jednotlivých zakázek. IRELEVANTNÍ 
4. Jaký byl počet schůzek v rámci lobbistických aktivit? Pokud šlo o více lobbistických aktivit, 
prosíme uvést v členění podle jednotlivých lobbistických aktivit. Kolik hodin schůzky trvaly celkem (i 
jen hrubý odhad)? IRELEVANTNÍ 
5. Se kterými poslanci/poslankyněmi či poslaneckými kluby (případně jejich zástupci, jako jsou 
asistenti, poradci či tajemníci) tato jednání proběhla? IRELEVANTNÍ 
 
 
 
 
 
Žádost číslo 2012/2 
Došla dne: 26. 4. 2012 
Jak: listině 
 
Žádost: 
Dne 4. 1. 2012 ČEPRO vyhlásilo výběrové řízení na VZ s názvem "Přístroj pro stanovení obsahu 
vody" - žádám o poskytnutí informací, jakému dodavateli (dodavatelům) byla výše uvedená VZ 
zadána a jakou nabídkovou cenu ve výběrovém řízení předložili. 
Odpověď: 
Jak: listině 
Dne: 11. 5. 2012 
Obsah odpovědi: 
Sdělena vítězná firma a nabídková cena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Žádost číslo 2012/3 
Došla dne: 26. 4. 2012 
Jak: listině 
Žádost: 
Dne 2. 1. 2012 ČEPRO vyhlásilo výběrové řízení na VZ s názvem "Zastupování zájmů společnosti 
ČEPRO, a.s. u institucí v ČR a hlavních institucích EU v Bruselu, poradenství v oblasti výběru, 
přípravy, realizace a řízení projektů spolufinancovaných z prostředků EU a dalších dotačních titulů" - 
žádáme o poskytnutí informací, jakému dodavateli (dodavatelům) byla výše uvedená VZ zadána a 
jakou nabídkovou cenu ve výběrovém řízení předložili. 
Odpověď: 
Jak: listině 
Dne: 11. 5. 2012 
Obsah odpovědi: 
Zakázka nebyla dosud zadána. 
 
Žádost číslo 2012/4 
Došla dne: 27. 4. 2012 
Jak: listině 
Žádost: 
ČEPRO vyhlásilo výběrové řízení na VZ s názvem "Rekonstrukce vážních mostů železniční váhy SO 
380, středisko Loukov" - žádáme o poskytnutí informací, jakému dodavateli (dodavatelům) byla výše 
uvedená VZ zadána a jakou nabídkovou cenu ve výběrovém řízení předložili. 
Odpověď: 
Jak: listině 
Dne: 11. 5. 2012 
Obsah odpovědi: 
Sdělena vítězná firma a nabídková cena. 
 
Žádost číslo 2012/5 
Došla dne: 1. 11. 2012 
Jak: e-mailem 
Žádost: 
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím podávám žádost o poskytnutí informace 
od povinného subjektu společnosti ČEPRO, a.s. Předmětem mé žádosti je poskytnutí údajů o 
vlastnictví pozemků parc. č. 1104/15, 1104/16 zapsaných na LV č. 2301 obec Nové Strašecí, 
katastrální území Nové Strašecí povinným subjektem. Územní plán dovoluje na uvedených 
pozemcích provést výstavbu čerpací stanice pohonných hmot. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt 
provozuje čerpací stanice pohonných hmot, rád by se zeptal vzhledem k tomu, že povinný subjekt 
vlastní uvedené pozemky již od roku 2002 v jaké fázi je plán na výstavbu čerpací stanice pohonných 
hmot v uvedené lokalitě, zda-li např. dokončena projektová dokumentace, vydáno územní rozhodnutí, 
event. stavební povolení apod. Pokud jsou známy informace o charakteru plánované stavby (počet 
výdejních stojanů, atd.) požaduji jejich poskytnutí. Informace postačí poskytnout v elektronické formě 
na e-mail žadatele. 
Odpověď: 
Jak: e-mailem 
Dne: 13. 11. 2012 
Obsah odpovědi: 
V současné době nemá společnost ČEPRO, a.s. platná správní rozhodnutí a tedy ani správními 
rozhodnutími schválenou projektovou dokumentaci. Žádná výstavba proto na předmětných 
pozemcích v daném okamžiku není možná. 


