
8. 

 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 26. 9. 2022 žádost o informace podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. K jednotlivým otázkám Úřad 

poskytl požadované informace následovně: 

 

a) Výpis z organizačního řádu Vašeho úřadu pro organizační útvar, který naplňuje 

úkoly v oblastech: 

 Bezpečnosti a ochrany utajovaných informací 

Problematika je řešena v čl. 6 odst. 4 Organizačního řádu Úřadu pro přístup k dopravní 

infrastruktuře (dále jen „Úřad“) následovně: Auditor ve funkci bezpečnostního ředitele 

řeší činnosti Úřadu v oblasti utajovaných informací a další úkoly vyplývající ze zákona 

č. 412/2005 Sb., zejména ve spolupráci s NBÚ. 

 

 Informační bezpečnosti 

Problematika je řešena v čl. 11 odst. 1 písm. l) Organizačního řádu Úřadu následovně: 

Kancelář předsedy úřadu … zodpovídá za správu informačních systémů Úřadu a za 

bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti. 

 

 Vnitřní bezpečnosti (řešení bezpečnostních incidentů v rámci Vašeho úřadu, 

ochrana majetku) 

Problematika je řešena v čl. 6 odst. 5 písm. g) Organizačního řádu Úřadu následovně: 

Auditor z pověření předsedy úřadu zajišťuje další činnosti … v oblasti bezpečnosti, 

zejména při tvorbě a aktualizaci plánu obrany. 

 

 Personální bezpečnosti 

Problematika je řešena v čl. 11 odst. 1 písm. l) Organizačního řádu Úřadu následovně: 

Kancelář předsedy úřadu … zabezpečení Úřadu po stránce personální. 

 

 Vnější bezpečnosti (boj s dezinformacemi) 

Není řešeno. 

 

 Krizového řízení 

Problematika je řešena v čl. 6 odst. 5 písm. g) Organizačního řádu Úřadu následovně: 

Auditor z pověření předsedy úřadu zajišťuje další činnosti … v oblasti krizového řízení, 

jako tajemník krizového štábu Úřadu. 

 

b) S ohledem na definované útvary v bodě a) žádám o sdělení celkového počtu 

zaměstnanců Úřadu, kteří se podílejí na plnění úkolů v rámci těchto problematik. 

Na plnění úkolů v rámci těchto problematik se podílejí celkem 3 zaměstnanci Úřadu. 

 

c) S ohledem na definované zaměstnance v bodě b) žádám o sdělení rozpětí platových 

tříd těchto zaměstnanců členěné dle útvarů Úřadu. 

Rozpětí platových tříd je v rámci útvarů Úřadu, podílejících se na plnění úkolů v rámci 

těchto problematik následující: 

Útvar Auditor    13. platová třída 

Útvar Kancelář předsedy úřadu 9. – 13. platová třída 

 



d) S ohledem na definované zaměstnance v bodě b) žádám o sdělení rozpětí 

požadavku na bezpečnostní prověrku dle zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 

Rozpětí požadavku na bezpečnostní prověrku dle zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, je v rámci útvarů Úřadu, 

podílejících se na plnění úkolů v rámci těchto problematik následující: 

Útvar Auditor    vyhrazené 

Útvar Kancelář předsedy úřadu bez požadavku na bezpečnostní prověrku 


