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Vyřizuje: Mgr. Martin Drápal
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Žádost  o  poskytnutí  informací  na  základě  zákona  č.  106/1999  Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane ,

dne 12. 3. 2020 od Vás Drážní inspekce obdržela žádost o poskytnutí informací 
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.). Ve své žádosti požadujete 
poskytnutí následujících informací:

1. Žádám o poskytnutí všech smluv uzavřených v roce 2019 a 2020 mezi Drážní 
inspekcí  a  Císař,  Češka,  Smutný  s.r.o.,  advokátní  kanceláří  (dále  jen  „AK 
CCS“) resp. všech smluv, na jejichž základě probíhalo a probíhá plněni mezi 
těmito dvěma subjekty v letech 2019 – 2020.

2. Jaká byla hodnota plněni  po jednotlivých měsících z těchto smluv v letech 
2019 – 2020? Žádám o poskytnutí  faktur  a/nebo výkazů práce,  na  jejichž 
základě byly jednotlivé částky propláceny.

3. Můžete  potvrdit  informaci,  že  Vás  v  doprovodu  této  advokátní  kanceláře 
navštívil tehdejší ministr dopravy Vladimír Kremlík, který Vám spolupráci s AK 
CCS doporučoval?

4. Je  pravdivá  informace,  že  AK  CCS  namísto  poskytování  právních  služeb 
poskytuje spíše služby politického lobbyingu a že si v podstatě nechává platit  
za to,  že zařídí  „vlídné zacházení od politiků"  pod heslem, že působí  jako 
„politická rychlá záchranka"?

5. Je pravda, že činnost AK CCS pro poskytováni právního poradenství státu má 
přímou podporu od samotného premiéra Babiše, jak se tím představitelé této 
advokátní kanceláře chlubí?

Drážní  inspekce  jako povinný  subjekt  dle  zákona č.  106/1999  Sb.,  Vám 
podle § 14 odst. 5 písm. d) téhož zákona, poskytuje požadované informace. 

1. Drážní  inspekce  nemá  a  neměla  v  minulých  letech  uzavřenou  žádnou 
smlouvu s advokátní kanceláří Císař, Češka, Smutný s.r.o.

ČR – Drážní inspekce Těšnov 1163/5 http://www.dicr.cz ID DS: vi6aigp
IČ: 75009561 110 00 Praha 1 mail@dicr.cz tel.: +420 736 521 003

Vážený pan



2. Vzhledem  k  tomu,  že  Drážní  inspekce  neměla  a  nemá  uzavřeny  žádné 
smlouvy s advokátní kanceláří Císař, Češka, Smutný s.r.o., žádné plnění nikdy 
neproběhlo (hodnota plnění dle jednotlivých měsíců je vždy 0 Kč pro každý 
měsíc).

3. Tehdejší  ministr  Vladimír  Kremlík  sám  ani  v  doprovodu  této  advokátní 
kanceláře  nikdy  Drážní  inspekci  nenavštívil  a  ani  o  předmětné  advokátní 
kanceláři nikdy s Drážní inspekcí (jakýmkoliv jejím zaměstnancem) nehovořil. 

4. Pravdivost této informace nám není známa. 

5. Pravdivost této informace nám není známa. 
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Ing. Petr Maikranz
ředitel Územního inspektorátu Ostrava

Elektronicky podepsal(a) Ing. Petr Maikranz
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