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Příloha 

Odpověď na dotaz č. 1 

údaje k představeným od vzniku Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře do současnosti na služebních místech 
představeného dle zákona č. 234/2014 Sb. 

jméno, příjmení, titul 
 
služební místo 

platová 
třída 

od  do 

Irena Procházková, Ing.  

vedoucí oddělení kanceláře předsedy úřadu (do 31. 12. 
2019 oddělení personálně-ekonomicko-právní, změna 
názvu oddělení) 13 01. 10.2017   

Eva Kášová, JUDr., Ph.D. ředitel odboru přístupu k dopravní infrastruktuře 14 01.04.2019   

Andrea Zemanská, Mgr. vedoucí oddělení přístupu ke dráze 14 01.05.2018   

Eva Kášová, JUDr., Ph.D. vedoucí oddělení přístupu ke službám 14 01.08.2018 31.03.2019 

Monika Sedmerová, Mgr.  vedoucí oddělení přístupu ke službám 14 15.04.2019 31.08.2020 

Tomáš Myslivec, Mgr.  vedoucí oddělení přístupu ke službám 14 01.09.2020   

Bronislav Procházka, Mgr.  vedoucí oddělení cenové kontroly 13 15.03.2019   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Odpověď na dotaz č. 2 

složení výběrových komisí pro výběrová řízení na služební místa představených dle zákona č. 234/2014 Sb. za dobu existence Úřadu  
pro přístup k dopravní infrastruktuře 
služební místo představeného komise jméno a příjmení služební zařazení datum 

jmenování 
vedoucí oddělení                  
personálně-ekonomicko-právního 

předseda Ing. Jitka Kotásková ředitelka odboru kanceláře ředitele Drážního 
úřadu 

20.04.2017 

člen Ing. Martin Roedl ředitel sekce infrastruktury 20.04.2017 
člen Václav Uhlíř vedoucí oddělení vnitřní správy 20.04.2017 

vedoucí oddělení přístupu ke dráze předseda JUDr. Eva Kášová, 
Ph.D. 

odborný rada oddělení přístupu ke službám 25.04.2018 

člen Ing. Vítězslav Vacula odborný rada oddělení cenové kontroly 25.04.2018 
člen Radka Machalická odborný referent 25.04.2018 

vedoucí oddělení přístupu  
ke službám 

předseda Ing. Jitka Kotásková ředitelka odboru kanceláře ředitele Drážního 
úřadu 

16.07.2018 

člen Mgr. Andrea 
Zemanská 

vedoucí oddělení přístupu ke dráze 16.07.2018 

člen Ing. Irena Procházková vedoucí oddělení personálně-ekonomicko-
právního 

16.07.2018 

vedoucí oddělení cenové kontroly předseda Ing. Jitka Kotásková ředitelka odboru kanceláře ředitele Drážního 
úřadu 

07.03.2019 

člen JUDr. Eva Kášová, 
Ph.D. 

vedoucí oddělení přístupu ke službám 07.03.2019 

člen Ing. Dalibor Šulc auditor 07.03.2019 
ředitel odboru přístupu k dopravní 
infrastruktuře 

předseda Ing. Jitka Kotásková ředitelka odboru kanceláře ředitele Drážního 
úřadu 

07.03.2019 

člen Mgr. Monika 
Sedmerová 

odborný rada oddělení přístupu ke službám 07.03.2019 

člen Ing. Dalibor Šulc auditor 07.03.2019 
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Odpověď na dotaz č. 2 - pokračovaní 

služební místo představeného komise jméno a příjmení služební zařazení datum 
jmenování 

vedoucí oddělení přístupu ke 
službám 

předseda Mgr. Andrea 
Zemanská 

vedoucí oddělení přístupu ke dráze 28.03.2019 

člen Mgr. Bronislav 
Procházka 

vedoucí oddělení cenové kontroly 28.03.2019 

člen Ing. Luděk Boďo odborný rada oddělení přístupu ke dráze 28.03.2019 
vedoucí oddělení přístupu  
ke službám 

předseda Mgr. Andrea 
Zemanská 

vedoucí oddělení přístupu ke dráze 11.08.2020 
 

člen Mgr. Bronislav 
Procházka 

vedoucí oddělení cenové kontroly 11.08.2020 

člen Mgr. Monika 
Sedmerová 

odborný rada oddělení přístupu ke službám 11.08.2020 
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Odpověď na dotaz č. 3 

údaje k osobám od vzniku Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře do současnosti na  místě auditora, pověřence pro ochranu 
osobních údajů a místopředsedy Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 

místo jméno, příjmení, titul platová třída od  do 

auditor Dalibor Šulc, Ing. 13 20.08.2018   
pověřenec pro ochranu osobních 
údajů Dalibor Šulc, Ing. 13 20.08.2018   

místopředseda  dosud neobsazeno 15     
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Odpověď na dotaz č. 4 

složení výběrové komise pro výběrové řízení na služební místo auditora dle z. 234/2014 Sb.- konání  pohovorů 10.7.2018 a 17.7.2018 

komise jméno a příjmení služební zařazení datum jmenování 

předseda Ing. Jitka Kotásková ředitelka odboru kanceláře ředitele Drážního úřadu 04.07.2018 

člen JUDr. Eva Kášová, Ph.D. odborný rada oddělení přístupu ke službám 04.07.2018 

člen Ing. Irena Procházková vedoucí oddělení personálně-ekonomicko- právního 04.07.2018 
 


