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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace 

 

Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“), jako povinný subjekt ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), obdržela dne 8. 12. 2022 Vaši žádost o informace dle uvedeného zákona. 

 

Uvedenou žádostí je požadováno poskytnutí následujících informací: 

 

„1. Co vedlo povinného k vypsání předmětné soutěže? Předložte kopie všech analýz, které 
o potřebě pěti vyprošťovacích vozidel shromáždil povinný před vypsáním výběrového řízení. 

 

2. Co vedlo povinného ke stanovení tak detailních technických zadávacích podmínek pro vypsání 
předmětné soutěže? Předložte kopie všech technických analýz, které o nutnosti požadovat právě 
tyto parametry shromáždil povinný před vypsáním výběrového řízení. 

 

3. Co vedlo povinného ke stanovení předpokládané ceny na úrovni 70 248 000 korun bez DPH? 
Předložte kopie všech cenových analýz, které shromáždil povinný před vypsáním výběrového 
řízení. 

 

4. Kdo o vypsání předmětné soutěže rozhodl? Předložte kopii příslušného rozhodnutí. 

 

5. Proč povinný zajišťuje nákupy pro HZS? Proč to HZS neudělá sám jako v případě nákupu 
vyprošťovacího vozidla pro HZS Pardubického kraje? 

 

6. Povinný obdržel dvě nabídky. Poskytněte jejich kopie. 

 

7. Proč povinný předmětné výběrové řízení zrušil údajně s poukazem na nedostatek finančních 
prostředků, když plánovaný výdaj by nastal pravděpodobně až za rok a půl? 
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8. Chystá povinný další výběrové řízení na nákup vyprošťovací techniky? Kdy a v jakém rozsahu.“ 

 

Správa se Vaší žádostí pečlivě zaobírala a k jednotlivým dotazům sděluje následující: 

 

Ad. 1) Předmětná veřejná zakázka byla vyhlášena na základě výstupů procesů, které jsou zakotveny 
v zákoně č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 
souvisejících zákonů. Ve smyslu toho zákona ministr vnitra požádal ve prospěch Hasičského 
záchranného sboru o pořízení konkrétně specifikovaných vyprošťovacích vozidel do 
pohotovostních zásob, to znamená, že se nejedná se o výlučné rozhodnutí Správy.  

 

Ad. 2) Odpověď na tuto otázku vyplývá z odpovědi uvedené pod bodem č. 1, tj. technické 
podmínky konkrétní veřejné zakázky ani nemohly být stanoveny Správou, ale vyplývají z postupů 
stanovených k pořizování konkrétních výrobků do pohotovostních zásob, které jsou součástí 
státních hmotných rezerv, ke kterým má právo hospodařit Správa. Technické specifikace byly 
zpracovány s ohledem na specifické použití těchto vozidel Hasičským záchranným sborem ČR za 
krizových stavů. 

 

Ad 3.) Na tuto otázku je nezbytné odpovědět opětovně jako na předchozí otázky, tj. jedná se 
o komplexní postup pořizování nouzových zásob, ve kterém je mimo jiné cena stanovována 
v součinnosti se státním orgánem, pro který je pořizována. Tyto postupy jsou samozřejmě obecné 
a používají se shodně i při pořizování ostatních nouzových zásob. 

 

Ad 4.) I odpověď na tuto otázku navazuje na již zmíněné postupy právně obsažené v zákoně 
uvedeném v odpovědi na otázku číslo jedna. Správa na požadavek příslušné organizační složky 
státu reaguje tak, že tyto požadavky zařadí do svého plánu veřejných zakázek tak, aby byly souběžně 
dosaženo jak maximálního uspokojení požadavků všech věcně příslušných ústředních správních 
úřadů v rámci finančních možností rozpočtové kapitoly Správy na příslušný rok. 

 

Ad 5.) Správa administruje požadavky na pořízení pohotovostních zásob, které jsou primárně 
určené pro celorepublikové potřeby za krizových stavů v souladu s krizovými plány věcně 
příslušných ústředních správních úřadů. 

 

Ad 6.) Požadované nabídky se týkají zadávacího řízení, které ještě neskončilo, respektive lhůta pro 
podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení uplyne dne 15. 12. 2022. 

 

Ad 7.) Finanční hospodaření týkající se pořizování nouzových zásob je komplexní činností, které 
zahrnuje vedle peněžní stránky i další aspekty, jako je např. logistika. Na daný případ dopadá 
celkové hospodaření státu, kdy dochází k neustálému hodnocení nezbytnosti pořízení té či oné 
položky nouzových zásob, kdy toto rozhodování je do značné míry determinováno faktory 
stojícími mimo působnost samotné Správy. 
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Ad 8.) Správa pořizuje celou řadu položek státních hmotných rezerv a z tohoto důvodu 
doporučujeme intenzivně sledovat veřejně přístupné zdroje, které odráží aktuální stav pořizování 
všech státních hmotných rezerv. 

 

 

Nad rámec Vámi položených dotazů uvádíme, že pokud jsou Vám známy skutečnosti svědčící o 
nestandardním postupu, pak lze využít i další prostředky umožněné platným právním řádem České 
republiky. 

S pozdravem 

 

 

 JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D. 
 podepsáno elektronicky 

  

 

 

 
Kverulant.org o. p. s. 
IČO: 28925165 
zastoupená pro tento účel svým ředitelem Vojtěchem Razimou 
bytem Pražská 1148 
102 00  Praha 10 
vojtech.razima@actanonverba.cz 
  

mailto:vojtech.razima@actanonverba.cz

		2022-12-09T09:28:44+0100
	Jankovský Zbyněk




