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Vyjádření HZS JmK k výzvě k výpovědi smlouvy s PATROLEM a k uspořádání
koncesního řízení

Vážení,
k Vaší výzvě ze dne 20. 10. 2021, zaslané na podatelnu Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JmK“) dne 20. 10. 2021, k výpovědi smlouvy
uzavřené dne 13. 11. 2003 se společností PATROL group s.r.o. (ev. č. 2/7-2204/04/2003) a
k uspořádání koncesního řízení souvisejícího se zajištěním připojení elektronické požární
signalizace na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) realizovaného v Jihomoravském
kraji, Vám sdělujeme:
v Jihomoravském kraji spravuje zařízení dálkového přenosu na základě Smlouvy o
spolupráci ze dne 13. 11. 2003 společnost PATROL group s.r.o. (IČO: 469 81 233) se sídlem
Romana Havelky 4957/5b, Jihlava (dále jen „PATROL“).
Vzhledem k tomu, že v současné chvíli problematiku připojení EPS na PCO řeší
Pracovní skupina generálního ředitele HZS ČR, HZS JmK vyčká na výstupy z této komise.
Aktuálně není vyloučena alternativa výpovědi předmětné smlouvy k výše uvedenému datu
v souladu s čl. III větou druhou smlouvy ani dohoda o ukončení platnosti a účinnosti smlouvy
k datu dřívějšímu.
Na základě výše uvedeného Vám sdělujeme, že smluvní vztah s PATROLEM,
založený předmětnou smlouvou o spolupráci, bude ukončen nejpozději k 12. 11. 2023, pokud
nerozhodne Pracovní skupina generálního ředitele HZS ČR jinak.
Dále Vám sdělujeme, že pokud bude výstupem výše uvedené pracovní skupiny nutnost
bezodkladně zahájit koncesní řízení, zcela jistě tak učiníme.
Obiter dictum Vám sdělujeme, že máme za to, že nebyly porušeny podmínky zákona
č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), a to mj.
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vzhledem k absenci přechodného ustanovení, které by stanovovalo povinnost již existující
spolupráci „přesoutěžit“. Plně se tedy ztotožňujeme se závěry šetření Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže ze dne 6. 10. 2021 (spis zn. ÚOHS-P0440/2021/VZ, číslo jednací:
ÚOHS-33555/2021/512/HKu), včetně závěru, že i při aplikaci pozdější právní úpravy ve smyslu
čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod došlo již k případnému zániku odpovědnosti ze
strany HZS JmK.
V této souvislosti zcela odmítáme Vaše ničím neodůvodněná tvrzení, že HZS JmK se
chová korupčně nebo šikanózně. Důrazně se proti těmto nařčením ohrazujeme a žádáme,
abyste v jakékoli další budoucí komunikaci s námi nebo při Vašich projevech směrem k
veřejnosti od těchto nepodložených tvrzení upustili, jinak nám nezbyde, než se obrátit na
orgány činné v trestním řízení. Postup HZS JmK vůči všem společnostem v Jihomoravském
kraji je rovný, korektní a v intencích platné legislativy.
Zdůrazňujeme, že jsme připraveni navázat spolupráci s každým subjektem, který by
v Jihomoravském kraji projevil zájem o zajišťování připojení elektronické požární signalizace
na PCO; za předpokladu splnění technických podmínek stanovených nadřízeným orgánem
(Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 40/2018 ze dne 17. 8. 2018) a požadavků právních
předpisů.

plk. Ing. Jiří Pelikán
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