
3.  

ÚPDI obdržel dne 4. 3. 2021 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím. K jednotlivým otázkám Úřad poskytl požadované informace následovně: 

 

1) Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 

134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1. 1. 1993 do dne 

vyhovění žádosti? 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové 

organizace a včetně popisu jejího účelu. 

 

Úřad nezřídil žádnou příspěvkovou organizaci. 

 

2) Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 

134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění 

žádosti? 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné 

právnické osoby a včetně popisu jejího účelu. 

 

Úřad nezaložil žádnou právnickou osobu. 

 

3) Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. 

zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1. 1. 1993 do dne 

vyhovění žádosti? 

 

Úřad nezaložil žádnou právnickou osobu. 

 

4) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě 

vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé 

smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu 

zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za 

nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné 

zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. 

 

Úřad neuzavřel žádnou veřejnou zakázku, která by splnila kritéria nadlimitní veřejné zakázky. 

Pro úplnost Úřad uvádí, že informace o dalších veřejných zakázkách jsou zveřejněny v 

Registru smluv, respektive na profilu zadavatele. 

  

5) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě 

horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé 

smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu 

zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za 

nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné 

zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. 

 

Úřad neuzavřel žádnou veřejnou zakázku, která by splnila kritéria nadlimitní veřejné zakázky. 

Pro úplnost Úřad uvádí, že informace o dalších veřejných zakázkách jsou zveřejněny 

v Registru smluv, respektive na profilu zadavatele. 



 

6) Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s 

dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? 

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé 

smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu 

zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za 

nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo 

předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší. 

 

Úřad neuzavřel žádnou veřejnou zakázku, která by splnila kritéria nadlimitní veřejné zakázky. 

Pro úplnost Úřad uvádí, že informace o dalších veřejných zakázkách jsou zveřejněny 

v Registru smluv, respektive na profilu zadavatele. 

 

7) Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle 

§ 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající 

pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ? 

Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, 

nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní 

prostředí. 

 

Úřad uzavřel v minulosti veřejné zakázky malého rozsahu na právní služby nespadající pod 

výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ se dvěma dodavateli v letech 2017 a 2018.  

 

V prvním případě se jednalo o plnění na základě rámcové smlouvy o poskytování právních 

služeb ze dne 6. 4. 2017 s advokátní kanceláří Císař, Češka, Smutný s.r.o., která je uveřejněna 

v registru smluv.  Jednalo se o období krátce po zřízení Úřadu, ke kterému došlo 1. 4. 2017. 

Úřad tou dobou nedisponoval vlastním právním aparátem a v krátké době potřeboval zajistit 

právní služby, proto bylo s ohledem na časovou tíseň přistoupeno pouze k průzkumu trhu. Ten 

byl proveden na základě veřejně dostupných údajů, zejména smluv o poskytování právních 

služeb, jejichž jednou ze stran byly veřejnoprávní subjekty s předmětem činnosti v oblasti 

dopravy, tak aby byla zohledněna rovněž náročnost, zaměření a specializace poskytovaných 

právních služeb a tím i odpovídající kvalita subjektu poskytujícího právní služby. Na základě 

průzkumu trhu stanovil Úřad horní hranici sazby odměny za poskytování právních služeb. 

Následně Úřad oslovil se žádostí o předložení smluvní nabídky advokátní kancelář vybranou 

na základě předmětných kvalitativních kritérií, tj. disponující patřičnými zkušenostmi a 

specializací v oblasti právních služeb pro subjekty, jejichž činnost se týká dopravní 

infrastruktury. Jelikož oslovený subjekt učinil nabídku, která odpovídala předem stanoveným 

kritériím, přistoupil Úřad k uzavření smlouvy. Na základě této rámcové smlouvy bylo plněno 

celkem třikrát, přičemž souhrnná hodnota těchto zakázek nepřesáhla hodnotu 250 000 Kč bez 

DPH a k poslednímu plnění došlo v únoru 2018. 

Ve druhém případě se jednalo o bagatelní zakázku v hodnotě nižší než 50 000 Kč bez DPH 

ze září 2017, která byla uzavřena s advokátní kanceláří Klicpera & Špetlák přímým zadáním 

s ohledem na potřebnou vysokou specializaci dodavatele v oblasti drážního práva. 

 

Od února 2018 zajišťují veškeré právní služby zaměstnanci Úřadu vlastními silami. 

 

8) Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu? 



 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře je ústředním správním úřadem, žádná jiná 

organizační složka státu proto není přímo nadřízená povinnému subjektu. Dle § 178 správního 

řádu se nadřízeným správním orgánem ústředního správního úřadu rozumí ministr, nebo 

vedoucí jiného ústředního správního úřadu. Nadřízeným správním orgánem v případě Úřadu 

pro přístup k dopravní infrastruktuře je předseda Úřadu. 

 

9) Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své 

organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu 

zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a 

podřízenosti mezi nimi. 

 

Organizační struktura Úřadu je dostupná na webových stránkách Úřadu pod odkazem 

https://www.updi.cz/cs/povinne-zverejnovane-udaje/organizacni-struktura.  

Počty zaměstnanců jednotlivých odborů a oddělení ke dni poskytnutí informací uvádí Úřad 

v tabulce níže: 

 

Pozice Počet zaměstnanců 

Předseda úřadu 1 

Auditor 1 

Kancelář předsedy úřadu 7 

Odbor přístupu k dopravní infrastruktuře (celkem) 14 

Ředitelka odboru 1 

Oddělení přístupu ke dráze 5 

Oddělení přístupu ke službám 4 

Oddělení cenové kontroly 4 

Celkem zaměstnanců 23 

 

Pro úplnost Úřad informuje, že jedno služební místo v kanceláři předsedy úřadu je sdíleno dvěma 

zaměstnanci se zkráceným úvazkem. Úřad tedy zaměstnává 23 zaměstnanců na 22 

systematizovaných místech. 

 

10) Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve 

smyslu § 214 povinný subjekt používá? 

 

V současnosti Úřad užívá profil zadavatele v rámci systému Národní elektronický nástroj 

(NEN) pod adresou: 

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavatel

iM-212594451/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-212594451 

 

V minulosti Úřad užíval taktéž profil zadavatele na elektronickém tržišti TENDERMARKET 

pod adresou: 

https://www.tendermarket.cz/Z00001374.profil 

 

https://www.updi.cz/cs/povinne-zverejnovane-udaje/organizacni-struktura
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-212594451/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-212594451
https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-212594451/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-212594451
https://www.tendermarket.cz/Z00001374.profil

