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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 16. 12. 2022 Vaši žádost o informace dle uvedeného zákona. 

 

Uvedenou žádostí je požadováno poskytnutí následujících informací: 

 

„1. Kopii písemnosti, kterou ministr vnitra požádal ve prospěch Hasičského záchranného sboru o 
pořízení konkrétně specifikovaných vyprošťovacích vozidel do pohotovostních zásob a to včetně 
všech příloh, zejména pak konkrétní specifikace vyprošťovacích vozidel. Pokud ministrův 
požadavek nebyl vznesen písemně, žádáme o sdělení informace, kdy a jak byl vznesen. 

 

2. Povinný obdržel dvě nabídky, které tazateli doposud neposkytl s poukazem na to, že zadávací 
řízení skončí až uplynutím dne 15.12.2022. Nyní témto žádáme o kopie těchto nabídek. 

 

3. Povinný v odpovědi z 9.12.2022 na několika místech naznačuje, že disponuje nějakými 
analytickými materiály, které ukazují na potřebu nakoupit předmětné vyprošťovací vozy. Ty však 
povinný tazateli neposkytl. Nechť tak nyní povinný učiní či otevřeně přizná, že ničím takovým 
nedisponuje.“ 

 

Správa se Vaší žádosti pečlivě věnovala a k Vaším jednotlivým otázkám sděluje následující: 

 

Ad 1. K Vašemu požadavku na poskytnutí kopie dopisu pana ministra vnitra uvádíme, že tento 
písemný požadavek na pořízení té či oné konkrétní položky pohotovostních zásob, a to nejenom 
ze strany ministra vnitra, je činěn v rámci celkového systému zákona č. 241/2000 Sb., 
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů. Uvedený 
dopis pana ministra je podkladem pro tvorbu mimo jiné Plánu nezbytných dodávek Ministerstva 
vnitra, který se dotýká Souhrnné skladby položek hmotných rezerv a jejich minimálních limitů. Na 
tuto souhrnnou skladbu se vztahuje nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam  
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utajovaných informací. Uvedené nařízení mimo jiné obsahuje přílohu č. 15 Seznam utajovaných 
informací v oblasti působnosti Správy státních hmotných rezerv. Z tohoto důvodu se jednotlivé 
požadavky týkající se státních hmotných rezerv neposkytují či nezveřejňují. 

Ad 2. Pro poskytnutí nabídek učiněných v rámci zadávacího řízení je třeba postupovat v souladu 
s § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 
„ZZVZ“). Z tohoto ustanovení vyplývá, že zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle tohoto 
zákona, pokud by její uveřejnění mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství 
nebo by mohlo ovlivnit řádnou hospodářskou soutěž. Citované ustanovení znamená, že by tímto 
uveřejněním mohlo dojít k porušení práva na ochranu obchodního tajemství, neznamená že 
skutečně k tomuto porušení práva na ochranu obchodního tajemství došlo. S ohledem na 
skutečnost, že požadované nabídky byly podány v rámci zadávacího řízení, které bylo zrušeno, lze 
předpokládat, že Správa bude uvedené zadávací řízení opakovat (konkrétní informace o případném 
vyhlášení Správa nemůže před vyhlášením zakázky sdělovat z důvodu zachování zásady rovného 
zacházení dle § 6 ZZVZ, kdy je zajištěn stejný, nezvýhodňující přístup zadavatele (Správy) ke všem 
dodavatelům). Z toho důvodu by mohlo zveřejněním obdržených nabídek dojít k ovlivnění řádné 
hospodářské soutěže, kdy by se jednotliví účastníci dozvěděli informace z konkurenčních nabídek. 
Nad rámec výše uvedeného Správa doplňuje, že v případě řešeného zadávacího řízení byly podané 
nabídky zadavatelem (Správou) pouze otevřeny a po zjištění výše nabídkových cen bylo přijato 
rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, aniž by byly nabídky dále posuzovány z hlediska jejich 
obsahu. 

Ad 3. Správa ve své odpovědi z 9. 12. 2022 v žádném případě nenaznačovala, že „disponuje 
nějakými analytickými materiály, které ukazují na potřebu nakoupit předmětné vyprošťovací 
vozy.“. Správa v této své odpovědi stručně uvedla, že pořizování jakýchkoliv státních hmotných 
rezerv není žádným chaotickým procesem ale naopak postupem, který je reglementován právními 
předpisy, a to včetně zákonných norem. Tyto předpisy se zaměřují jak na věcnou stránku, tak i na 
stránku procesní. A co je důležité, a ostatně to vyplývá i ze sdělení z 9. 12. 2022, Správa jako taková 
nemůže plnit roli věcně příslušného ústředního správního úřadu v rámci této nezbytné dodávky. 
Ta náleží ministerstvu, do jehož působnosti je tato oblast určena ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb. 
o zřízení ministerstev a jiných ústředních správních úřadů státní správy. 

S pozdravem 

 

 JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D. 
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