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odbor provozu informačních technologií a komunikací 
Olšanská 4 
130 27  Praha 3 
 
Č. j. MV- 47413-2/SIK5-2020 

Praha 12. března 2020 
 
 
 
Žadatel: Kverulant.org o.p.s. 

IČO: 28925165, 
se sídlem Praha 10, Pražská 1148, PSČ 10200 
zastoupen Ing. Vojtěchem Razimou, ředitelem 
email: info@kverulant.org 
 
 

Na vědomí: Kancelář ministra vnitra 
 

 
 
Rozhodnutí o odmítnutí Žádosti dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) 
 
Ministerstvo vnitra, odbor provozu informačních technologií a komunikací, (dále jen 
„Ministerstvo vnitra“ nebo „povinný subjekt“), jako povinný subjekt ve smyslu 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdrželo Žádost o poskytnutí 
informací od společnosti Kverulant.org o.p.s., IČO: 28925165, se sídlem Praha 10, 
Pražská 1148, PSČ 102 00, zastoupené Ing. Vojtěchem Razimou, ředitelem (dále jen 
„Žadatel“), která byla datována ke dni 28. 2. 2020 a doručená Ministerstvu vnitra 
téhož dne (dále jen „Žádost“). 
 
V Žádosti Žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících se „prodloužení smlouvy s 
dodavatelem Pramacom na provoz vysílaček pro IZS“ (dále jen „Smlouva“), 
konkrétně Žadatel žádá o poskytnutí následujících informací: 
 
1. poskytnutí kopie předmětné smlouvy včetně všech příloh 
 
2. poskytnutí kopií dokumentů, které uzavření smlouvy předcházely (analýzy, 
kalkulace, porovnání a podobně) 
 
3. v případě, že nám nebude poskytnuta kopie předmětné smlouvy včetně všech 
příloh, žádáme o uvedení podstatných parametrů smlouvy (cena, trvání, hlavní 
předmět dodávky a podobně) 
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Ministerstvo vnitra Žádost Žadatele odmítá a proto 

 
vydává 

 
Ministerstvo vnitra jako povinný subjekt dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ a v souladu s 
ustanovením § 15 a § 20 odst. 4 písm. a) InfZ, ve spojení s ustanovením § 67 a násl. 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“) toto 
 

ROZHODNUTÍ, 
 
kterým se Žádost o informace odmítá v souladu s § 15 odst. 1 InfZ. 
 

Odůvodnění: 
 
Žádost Žadatele se týká poskytnutí Smlouvy a kroků povinného subjektu, které 
předcházely uzavření Smlouvy, jejíž předmět souvisí se způsobem zajištění 
komunikace bezpečnostních a záchranných složek, respektive některých informací, 
které z této Smlouvy mají vyplývat. S ohledem na povahu systému hromadné 
radiokomunikační sítě integrovaného záchranného systému (dále jen „HRAS IZS“), 
který je prvkem kritické komunikační infrastruktury státu ve smyslu zákona č. 
181/2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 
kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoKB“) ve 
spojení s § 2  
písm. g) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou i základní údaje o tomto systému 
utajovanými informacemi ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZOUI“), přičemž vyzrazením těchto údajů by došlo k ohrožení funkce 
tohoto systému HRAS IZS, kdy tato skutečnost by měla závažný dopad na 
bezpečnost státu a byla by tím způsobena vážná újma zájmu České republiky 
sdělením utajované informace neoprávněné osobě ve smyslu § 3 odst. 3 písm. b) a 
c) ZOUI. 
 
Jak již bylo zmíněno výše, informace požadované v rámci Žádosti Žadatele se týkají 
systému HRAS IZS, který je součástí kritické infrastruktury státu a jako takový tedy 
podléhá také povinnostem k zajištění kybernetické bezpečnosti dle ZoKB a na něj 
navazujících prováděcích předpisů. Z § 10a ZoKB potom výslovně vyplývá, že 
informace, jejichž zpřístupnění by mohlo ohrozit zajišťování kybernetické 
bezpečnosti, se podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (tedy 
také předpisu, dle kterého je podána Žádost Žadatele) neposkytují. 
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Shora popsaná nebezpečí, která souvisí se sdělením požadovaných informací, jsou 
potom dále zvýšena povinností povinného subjektu podle § 5 odst. 3 InfZ do 15 dnů 
od případného poskytnutí informací zveřejnit tyto informace způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, tj. na internetových stránkách povinného subjektu, čímž by se 
uvedené informace staly univerzálně a snadno dostupnými. 
 
S ohledem na právě uvedené je tedy povinný subjekt nucen odmítnout poskytnutí 
požadovaných informací dle bodu 1 Žádosti Žadatele, jelikož požadovaná smluvní 
dokumentace je jako celek utajovanou informací, ke které Žadatel nemá oprávněný 
přístup, povinný subjekt tedy tyto informace nemůže dle § 7 InfZ Žadateli poskytnout.  
 
Také poskytnutí dokumentů, o jejichž poskytnutí Žadatel žádá v bodu 2 své Žádosti, 
by představovalo porušení povinností nakládání povinného subjektu s utajovanými 
informacemi, jelikož i tato dokumentace obsahuje základní informace a údaje o 
systému HRAS IZS, respektive jeho fungování. Zveřejněním takových dokumentů by 
pak došlo ke sdělení obsahu obdobnému předmětu Smlouvy, tedy ke zveřejnění 
utajovaných informací ve smyslu § 2a ZOUI, což je jak vyplývá z výše uvedeného 
v rozporu s § 10a ZoKB. Nadto Ministerstvo vnitra uvádí, že tímto postupem a 
zveřejněním údajů o tomto systému by mohla být způsobena vážná újma zájmům 
České republiky ve smyslu již dříve popsaného. 
 
Vše výše popsané se pak nutně vztahuje i na požadavek Žadatele uvedený v bodu 
3. Žádosti, ve kterém se Žadatel domáhá zveřejnění podstatných parametrů 
Smlouvy, přičemž zveřejněním těchto informací by mohlo dojít k ohrožení zajišťování 
kroků směřujících k ochraně kybernetické bezpečnosti a s tím spojené ochrany 
zájmů České republiky. 
 
Poskytnutí předmětných informací by bylo rovněž v rozporu s prevenčními 
povinnostmi podle ZoKB a prováděcích právních předpisů tohoto zákona. Vzhledem 
k tomu, že poskytnutí informací a zejména jejich následné zveřejnění by mohlo vést 
mj. ke vzniku značných škod, je nutné zmínit rovněž obecné ustanovení § 2900 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podle něhož platí, že vyžadují-li to 
okolnosti případu, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k 
nedůvodné újmě mj. na vlastnictví jiného. V neposlední řadě lze odkázat na celou 
řadu prevenčních povinností týkajících se zacházení se státním majetkem, jak jsou 
upraveny v příslušných právních předpisech. I kdyby zde nebyly dány explicitní 
důvody pro odmítnutí, které jsou zmíněny výše, je nutné dát prevenci výše 
popsaných rizik přednost před právem na poskytnutí informace. 
 
Obecně pak povinný subjekt uvádí, že veškeré informace, které je možné 
poskytnout, byly uvedeny v oficiálním vyjádření Ministerstva vnitra, které je 
interpretováno v článku, na který Žadatel odkazuje ve své Žádosti. Povinný subjekt 
tedy shrnuje, že přistoupil k dočasnému pokračování spolupráce se společností 
Pramacom Prague spol. s r.o., který je stávajícím poskytovatelem radiokomunikační 
sítě HRAS IZS tak, aby bylo eliminováno hrozící riziko ohrožení bezpečnosti občanů 
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kvůli nefunkční komunikaci složek integrovaného záchranného systému a aby dostát 
veškerým jeho povinnostem, které vyplývají z příslušných zákonů, zejména zákona č. 
239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Na základě uvedeného proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto 
rozhodnutí. 
 
Poučení: 
Proti rozhodnutí máte právo podat v souladu s ustanovením § 16 InfZ a § 152 
správního řádu rozklad, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této odpovědi. 
Rozklad se podává k Ministerstvu vnitra, nejlépe cestou odboru provozu 
informačních technologií a komunikací, o rozkladu rozhoduje ve smyslu § 152 odst. 2 
správního řádu ministr vnitra. 
 
 
 
 
 

Mgr. Bohdan Urban 
ředitel odboru 
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