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

V návaznosti na Vaši „Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, doručenou dne 21. 2. 2020 a týkající
se zavádění tzv. BIM do dopravních staveb, Vám Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen
„SFDI“) k Vašim dotazům sděluje následující.
Koncepce, metodiky a konzultace pro zavádění metody BIM pro stavby dopravní
infrastruktury byly realizovány v rámci činnosti expertního týmu SFDI pro BIM. Se členy
expertního týmu pro BIM byly uzavřeny dohody o provedení práce, případně o pracovní
činnosti. Složení členů expertního týmu bylo podle potřeby obměňováno na základě jejich
specializace. Práce byly zahájeny v červnu 2017. U všech uzavřených dohod je hodinová
odměna 500,- Kč bez DPH. Počet odpracovaných hodin proplacených členům expertního
týmu pro BIM do 21. února 2020 byl celkem 5322 hodin. Celkově bylo v rámci uvedených
dohod v daném období vyplaceno 2 661 000,- Kč bez DPH.
Školení organizovaná SFDI také pro zaměstnance Ministerstva dopravy, ŘSD ČR, ŘVC ČR
a Správy železnic v rámci vzdělávání v souladu s Plánem pro využití digitálních metod a
zavedení metody BIM pro stavby dopravní infrastruktury nevyžadovala ze strany SFDI a
výše uvedených subjektů žádné finanční prostředky.
Jedinou uzavřenou smlouvou o poskytování externích služeb v oblasti zavádění metody BIM
byla smlouva se společností SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349. Předmětem této smlouvy
bylo poskytování odborných služeb, zejména spolupráce na vytvoření návrhu datového
standardu pro zavádění metody BIM pro dopravní stavby v rámci přípravy technických
předpisů a metodik SFDI, včetně projednání návrhů a vypořádání uplatněných připomínek.
Smlouva byla uzavřena dne 14. 5. 2019 na dobu určitou do 31. prosince 2019. Byla
uzavřena na základě přímého oslovení společnosti SUDOP PRAHA a.s. s cílem pokračování
spolupráce a využití znalostí konkrétního experta oslovené společnosti, který se podílel na
práci expertního týmu pro BIM v období 06/2017 – 12/2018 na základě uzavřené dohody o
pracovní činnosti. Sjednaná hodinová sazba práce experta byla ve výši 500,- Kč bez DPH.
Za celé období platnosti smlouvy bylo fakturováno celkem 104 hodin x 500 Kč/hod., to je 52
000 ,- Kč bez DPH.
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Pro úplnost se uvádí, že poskytované informace 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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