Váš dopis značky / ze dne

Č.j.
1881/SFDI/331035/3905/2019

Vyřizuje / telefon
Ing. Miroslav Balík
+420266097357

Praha dne
15.3.2019

Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- částečné poskytnutí informací
Vážená paní,
Státní fond dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO
70856508 (dále jen „SFDI“), obdržel dne 5. února 2019 Vámi podanou Žádost o informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), ve které žádáte SFDI o zveřejnění informací o smlouvě či
smlouvách uzavřených se členy Expertního výkonného týmu SFDI pro BIM jmenovaného
Zbyňkem Hořelicou, ředitelem SFDI, koordinovaného Ivo Vykydalem, ředitelem odboru
kanceláře ředitele SFDI. Současně žádáte o zveřejnění informací o všech smlouvách, které
SFDI uzavřel se členy Expertního výkonného týmu SFDI pro BIM: Václav Šafář, Josef Žák,
Jan Hajral, Ondřej Kafka, Lukáš Klee, Jaroslav Nechyba, Michal Radimský, Pavel Růžička,
Jaroslav Synek, Petr Tomáš, Roman Voráč, Martin Sirotek, Martin Krátký (dále jen „členy
expertního týmu pro BIM“).
Požadujete informace:
 Název smlouvy/smluv/dohod (např. DPČ,DPP aj.),
 Smluvní strany;
 Datum uzavření smlouvy/smluv/dohod;
 Cena díla/hodinová sazby smluvních stran;
 Celková částka vyplacená za každou uvedenou smlouvu;
 Informaci, zda a jak uvedené smlouvy řeší možnost autora dále nakládat
s vytvořenými dokumenty;
 Kompletní kopie všech uvedených smluv;
 Kompletní pracovní výkazy, ze kterých lze určit náklady na dokumenty (ve verzích
Pracovní návrhy 5/2018 a Aktualizované pracovní návrhy 11/2018): Společné datové
prostředí (CDE – Common Data Enviroment), Metodika BIM protokolu pro smluvní
standard FIDIC, Plán realizace BIM (BEP – BIM Execution Plan), Datový
standard(PDF) (dále jen „dokumenty BIM“).
V Žádosti o informace bylo dále požadováno poskytnutí informací zasláním do datové
schránky nebo na v Žádosti o informace uvedený e-mail.
Na základě výzvy SFDI ze dne 11. února 2019 k upřesnění Žádosti o informace, zda
požadované informace mají být zveřejněné nebo Vám poskytnuté, jste sdělením ze dne 1.
března 2019 požádala o poskytnutí informací uvedených v Žádosti o informace.
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Vzhledem k tomu, že Žádost o informace obsahovala i požadavek na informace týkající se
odměn poskytnutým v rámci pracovněprávních vztahů ve vztahu ke konkrétním osobám,
jednotlivým členům expertního týmu pro BIM, a vztahoval se na ně tzv. platový nález
Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1378/16, bylo vyřízení požadavku, resp. zpřístupnění
požadovaných informací podmíněno posouzením splnění podmínek uvedených v bodu 125.
odůvodnění tohoto nálezu.
Vzhledem k tomu, že u požadovaných informací týkajících se vyplacených odměn členům
expertního týmu pro BIM bylo zjištěno, že nejsou pro jejich poskytnutí splněný podmínky,
jak jsou uvedeny v bodě 125. výše citovaného nálezu Ústavního soudu, bylo vydáno dne
15. března 2019 Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace č.j.
1881/SFDI/331035/3904/2019, dle kterého Vám nebudou poskytnuty tyto informace:
informace o celkových částkách vyplacených za každou smlouvu členům expertního týmu pro
BIM, informace spočívající v poskytnutí kompletních kopií všech smluv a kompletních
pracovních výkazů, ze kterých lze určit náklady na dokumenty BIM (ve verzích Pracovní
návrhy 5/2018 a Aktualizované pracovní návrhy 11/2018).
Ve zbývajícím rozsahu Vám informace požadované ve Vaši žádosti o informaci týkající se
smluv uzavřených se členy expertního týmu pro BIM poskytujeme takto:
1. Názvy smluv:
- se členy expertního týmu pro BIM byly uzavřeny dohody o pracovní činnosti nebo
dohody o provedení práce;
2. Smluvní strany:
- veškeré dohody uvedené v bodě 1 byly uzavřeny mezi SFDI, na straně zaměstnavatele a
členem expertního týmu pro BIM, na straně zaměstnance;
3. Datum uzavření dohod: celkem bylo uzavřeno:
- dohoda o pracovní činnosti – celkem 21 dohod, z toho u 10 osob se jednalo o opakované
dohody, byly uzavřeny ve dnech 27.07.2017, 23.06.2017, 23.06.2017, 23.06.2017,
23.06.2017, 23.06.2017, 27.07.2017, 23.06.2017, 23.06.2017, 23.06.2017, 01.06.2017,
15.01.2018, 15.01.2018, 15.01.2018, 15.01.2018, 15.01.2018, 15.01.2018, 15.01.2018,
15.01.2018, 15.01.2018, 15.01.2018
- dohoda o provedení práce – 2 dohody, uzavřeny ve dnech 01.05.2018 a 01.05.2018;
U všech uzavřených Dohod o pracovní činnosti byl 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.
U uzavřených dohod o provedení práce byl 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 ve skupině pro přípravu Datového standardu
4. Cena díla/hodinová sazba smluvních stran: U uzavřených dohod činila průměrná hodinová
odměna 500,- Kč;
5. Celková částka vyplacená členům expertního týmu pro BIM:
Celkově bylo v rámci uvedených dohod vykázáno 3694 hodin práce
Celkově bylo v rámci uvedených dohod vyplaceno 1 847 000,- Kč;
6. Informace, zda a jak uvedené dohody řeší možnost autora dále nakládat s vytvořenými
dokumenty:
Členové expertního týmu pro BIM poskytovali svá plnění na základě dohod o pracovní
činnosti nebo dohod o provedení práce, které jsou uzavírané v režimu zákona č. 262/206 Sb.,
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zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na ně úprava jako na pracovní
poměr, pokud není uvedeno v zákoně jinak. Na autorská díla, která byla vytvořena na jejich
základě, platí pak pro jejich užití obecná úprava obsažená v § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, která se týká zaměstnaneckých děl, a podle které
„zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu, které
autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu“ Takže
nositelem těchto práv je SFDI, který s autory, členy expertního týmu pro BIM, v postaveni
zaměstnavatele uzavíral dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, na základě
kterých byla autorská díla vytvořena.
Pokud jde o zbývající informace, jejichž poskytnutí je požadováno v Žádosti o informace,
bylo jejich poskytnutí Rozhodnutím o odmítnutí části žádosti o informace odmítnuto.

S pozdravem

Ing. Lucie Bartáková
ředitelka sekce pro správu
finančních zdrojů
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