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Váš dopis zn  

Ze dne 21. prosince 2018 

Naše zn. 906/2019-SŽDC-GŘ-O25 

Vyřizuje Ing. Tomáš Drvota 

Telefon 972 235 775 

Mobil 725 345 959 

E-mail drvota@szdc.cz 

Datum 7. ledna 2019 

 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážen , 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 21. prosince 2018 Vaši 
žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 
které požadujete následující: 

 Jako “akt A” je zde označován akt č.j.48/2018-030-KR/l ze dne 4. prosince 2018. 
1) Informace: Které právní akty adresáta, jejich označení a jejich elektronické verze či elektronické 

kopie, kde působnost těchto aktů se zakládá na existenci právního aktu A nebo na právních 
skutečnostech z aktu A dovozovaných adresátem, nebo zjevně dovozovaných jinými subjekty 
adresátovi známými. 

2) Informace o ekonomických, finančních, personálních a jiných úkonech, jejichž působnost se zakládá 
na existenci právního aktu A nebo na právních skutečnostech z aktu A dovozovaných adresátem, 
nebo zjevně dovozovaných jinými subjekty adresátovi známými. 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se vyhovuje a vyjádření k žádosti naleznete 
níže. 

K bodu 1 Vám sdělujeme: 

Určování prvku kritické infrastruktury v odvětví dopravy provádí Ministerstvo dopravy podle ustanovení § 9 
odst. 3 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Prvek kritické infrastruktury určený Ministerstvem dopravy pod označením CDPA byl Ministerstvem dopravy 
určen na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC“), neboť tento 
prvek kritické infrastruktury splňuje kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury ve smyslu ustanovení čl. V. 
odst. B. přílohy Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. 

SŽDC nemá vydán vnitřní předpis pro určování prvku kritické infrastruktury. Vyhodnocení dopravní 
infrastruktury SŽDC, která splňuje požadavky na určení prvku kritické infrastruktury, SŽDC provádí podle 
kritérií stanovených v čl. V. odst. B. přílohy Nařízení vlády č. 432/2010 Sb.  

K bodu 2 Vám sdělujeme: 

Určení CDPA prvkem kritické infrastruktury nebude vyžadovat navýšení finančních prostředků 
a personálních zdrojů na jeho zabezpečení. 

Vážen  

  

 

e-mailem: 
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S pozdravem 

Mgr. František Chabičovský 
vedoucí oddělení drážního práva a legislativy 

v zastoupení Ing. Tomáš Drvota 
(dokument je opatřen elektronickým podpisem) 


