Váš dopis značky / ze dne

Č.j.
Vyřizuje / telefon
1881/SFDI/331035/17979/2019 Ing. Miroslav Balík
+420266097357

Praha dne
20.12.2019

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

V návaznosti na Vaši „Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím“, která byla doručena dne 10. 12. 2019, Vám Státní fond
dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) poskytuje následující informace.
1. Za jaké plnění, kdy a za jaké částky využíval SFDI v roce 2017, 2018 a 2019 služeb
následujících subjektů?
Za jaké
částky

Kdy

Částka
včetně DPH
v Kč

Datum
úhrady

Čistopis metodiky
Úplné dokončení metodiky

302 500
229 900
302 500

18.12.2019
22.2.2019
25.4.2019

Konferenční poplatek za
účast zaměstnanců SFDI na
mezinárodní konferenci

27 225

18.2.2019

135 000

16.2.2017

20 000

13.3.2017

Za jaké služby

Dodavatel

CCConsulting
s.r.o.

Název objednávky/smlouvy
Metodika pro zlepšení díla (Value
Engineering)
Mezinárodní konference
"International Construction
Conference"

Expertní zpracování zvláštních
podmínek ke smluvním
JUDr. Lukáš podmínkám podle Žluté knihy
Klee, Ph.D. FIDIC 1999 (verze 2015)
Seminář "Aktuální postup
standartizace smluvních vztahů"

Předmět plnění
Pracovní návrh Metodiky

Expertní zpracování ZOP

Školení pro zaměstnance
SFDI
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JUDr. Lukáš
Klee, Ph.D. jako člen
Společnosti
(Sdružení)
pro
zpracování
Metodiky
pro správu
změn díla
(variací)

Metodika pro správu změn
díla - 2. splátka paušálu po
úplném dokončení a
předání

Metodika pro správu změn díla
(variací)

209 950

13.3.2017

121 000

25.8.2017

Kniha Guide (komentovaný
průvodce) k Červené a Žluté
knize FIDIC

56 810

25.8.2017

Zajištění 2 expertů v roli
prezentujících na semináři,
včetně nákladů spojených s
přípravou a zajištěním
účasti (doprava)

16 940

13.10.2017

302 500
302 500

30.10.2017
29.12.2017

257 488

18.5.2018

Certifikované školení FIDIC
pro zaměstnance SFDI a
kniha Smluvní podmínky
FIDIC - Komentář k obecným
podmínkám

25 773

16.5.2018

Seminář pro zaměstnance
SFDI, příjemce prostředků
SFDI (ŘSD, SŽDC) a
Ministerstva dopravy

30 250

13.7.2018

471 900

31.1.2019

10 890

6.2.2019

188 760

6.5.2019

Certifikované školení FIDIC
pro zaměstnance SFDI

Certifikované školení FIDIC,
literatura

Seminář "Výměna prvních
zkušeností s aplikací ZZVZ"

Pracovní návrhy metodik k
projednání

Klee
Consulting
s.r.o.

Metodiky pro posouzení
"mimořádně nízké nabídkové
Čistopis metodik
ceny" a hodnocení nabídek podle Dokončení projednání
ekonomické výhodnosti
metodik a jejich konečné
předání v celém rozsahu
předmětu plnění
Certifikované školení FIDIC,
literatura

Seminář "Řešení náročnějších
situací na stavbách"
Expertní překlad / lokalizace Bílé
knihy FIDIC

Bílá kniha FIDIC
Účast na semináři v roli
prezentujícího, včetně
nákladů spojených s
přípravou a zajištěním
účasti (doprava)
Kompletní zajištění
certifikovaného školení pro
zaměstnance SFDI

Seminář "Problematika přípravy,
zadávání a řízení staveb"
Certifikované školení FIDIC a
výukový materiál - soubor
tištěných publikací
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Certifikované školení FIDIC a
výukový materiál - soubor
tištěných publikací

Kompletní zajištění
certifikovaného školení pro
zaměstnance SFDI

60 500

17.12.2019

2. Jak jste řešili skutečnost, že se jedná o poskytování právních služeb za úplatu, které je
regulováno zákonem o advokacii č. 85/1996 Sb., kdy poskytování těchto služeb je vyhrazeno
pouze advokátům a dalším v tomto zákoně zmíněným osobám?
Nejedná se o poskytování právních služeb ve smyslu zákona o advokacii č. 85/1996 Sb.
3. Pracovně právní vztah mezi SFDI a panem JUDr. Lukášem Klee, Ph.D.
Dohoda o pracovní činnosti od 23.6.2017 do 31.12.2017 a následně druhá Dohoda o
pracovní činnosti od 15.1.2018 do 30.6.2018.
4. Jaký byl rozsah jeho pracovního úvazku, co bylo náplní jeho práce a jaká byla výše jeho
odměny?
Rozsah jeho pracovního úvazku: do 10 hod. za týden, celkem odpracováno 290 hodin za
částku 145 tis. Kč.
Stejná hodinová sazba smluvních stran: U uzavřených dohod činila hodinová odměna 500,Kč.
Stejný předmět plnění:
Příprava a realizace "Plánu využití digitálních technologií a zavádění metody BIM pro
dopravní stavby" a práce v expertním výkonném týmu SFDI pro přípravu technických
předpisů a metodik (např. Metodika použití BIM pro project, Standard pro předávání dat
projektu mezi jednotlivými fázemi, BIM datové prostředí, pravidla pro předání a používání
informačního modelu, případně další) podle výše uvedeného plánu.
5. Pokud v období 2017 až 2019 shora dotazované obchodněprávní či pracovněprávní
smluvní vztahy existovaly a jejich předmětem bylo poradenství v oblasti metodiky BIM,
potom žádám informaci, jak bylo kontrolováno, zda stejné výstupy nejsou hrazeny z
veřejných prostředků u jiných institucí, které mají v gesci zavádění metodiky BIM resp.
výstavbu dopravní infrastruktury (např. agentura ČAS, min. dopravy, MPO, SŽDC, ŘVC nebo
ŘSD)?
a) SFDI zveřejňoval veškeré výstupy na svých webových stránkách, aby mohly být
využívány i dalšími veřejnými subjekty.
b) S Ministerstvem dopravy, příjemci (ŘSD, SŽDC, ŘVC) a stejně tak i s MPO a agenturou
ČAS vzájemně SFDI koordinuje své aktivity tak, aby nedocházelo k duplicitním činnostem.
S agenturou ČAS SFDI podepsal dne 12.10.2018 „Memorandum o spolupráci při
standardizaci použití metody BIM mezi Státním fondem dopravní infrastruktury a Českou
agenturou pro standardizaci“.
6. S ohledem na skutečnost, že logo SFDI se objevuje na propagačních materiálech
společnosti CCConsulting s.r.o. ke školením na BIM, např. zimní škola BIM, základní 4denní
certifikované školení v únoru 2020, táži se, jakým způsobem SFDI na těchto školeních
participuje a zda event. z jakého důvodu dal SFDI k užití svého loga na propagačních
materiálech soukromé společnosti souhlas? Dále se táži, zda i pro jiné konkurenční subjekty
ve vztahu ke spol. CCConsulting s.r.o. existuje možnost užívat na svých propagačních
materiálech logo SFDI?
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Použití loga SFDI bylo propagací metodické práce SFDI při zavádění metody BIM pro
dopravní stavby. SFDI se na organizaci školení nijak nepodílí, předmětem školení jsou
metodiky zpracované pro SFDI. Na webové stránce spol. CCConsulting s.r.o. u zimní školy
BIM již logo SFDI uvedeno není.
Pro úplnost se uvádí, že poskytované informace v bodech 5. a 6. jsou doprovodnými
informacemi ve smyslu § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

Ing. Lucie Bartáková
ředitelka sekce pro správu
finančních zdrojů
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