SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D.
vedoucí Kanceláře předsedy

V Praze dne 17. března 2020
č.j.
/19-SSHR
Počet listů: 3
ROZHODNUTÍ
Správa státních hmotných rezerv (dále jen Správa), 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 „zákon“), rozhodla v souladu s ustanovením § 15 odst. 1
zákona ve spojení s § 7 zákona, o žádosti žadatele ze dne 15. 3. 2020

takto:
Vaše písemná žádost ze dne 15. března 2020 o poskytnutí informací v části, kterou je
požadována informace
„Stav zásob chrirurgických roušek (ústeken) a respirátorů FFP3 nebo obdobných ve
skladech SSHR k datům (případně datům obdobným, pro které existuje záznam skladového
stavu):
1.12.2019
1.1.2019
1.2.2019
1.3.2019
Seznam objednávek a realizovaných dodávek (datum, počet) zméněného materiálu v období od
1.12.2019 do 15.3.2020“,
se podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona odmítá.
Odůvodnění
Správa obdržela dne 15. 3. 2020 „Příkaz k vydání informacé podle Zákona č. 106/1999
Sb.“ Poukazujeme, že správní orgán doručenou listinu označenou jako „příkaz“ považoval za
žádost ve smyslu § 4 a § 4a zákona, neboť zákon pojem příkaz nezná a nepoužívá ohledně
poskytování informace ze strany povinného subjektu.
Byly požadovány následující informace:
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Stav zásob chrirurgických roušek (ústeken) a respirátorů FFP3 nebo obdobných ve
skladech SSHR k datům (případně datům obdobným, pro které existuje záznam skladového
stavu):
1.12.2019
1.1.2019
1.2.2019
1.3.2019
Seznam objednávek a realizovaných dodávek (datum, počet) zméněného materiálu v
období od 1.12.2019 do 15.3.2020
Žádost neobsahuje důvod nebo účel, pro které jsou předmětné informace požadované.
Nejdříve je nezbytné uvést, že § 7 zákona uvádí, že „je-li požadovaná informace v
souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný
přístup, povinný subjekt ji neposkytne.“ Podle § 139 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, „Národní bezpečnostní
úřad zpracovává návrh seznamu utajovaných informací. Seznam utajovaných informací vydá
vláda svým nařízením.“
Vláda vydala nařízení vlády pod č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných
informací. Uvedené nařízení mimo jiné obsahuje přílohu č. 15 Seznam utajovaných informací v
oblasti působnosti Správy státních hmotných rezerv. Z uvedené platného a účinného znění
přílohy vyplývá, že
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Pořadové
Informace
Stupeň utajení
číslo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Souhrnná skladba položek hmotných rezerv a jejich minimální limity
a orientační cílové stavy
V
2. Souhrnné plány nákupu, prodejů a obměn materiálů hmotných rezerv
V
3. Způsob zajištění fyzické bezpečnosti, skladovací kapacita, účel, využití,
pasportizace a projektová dokumentace budov a objektů Správy státních
hmotných rezerv určených pro uložení státních hmotných rezerv
V
4. Dislokace a systém bezpečnostní ochrany záložních pracovišť Správy státních
hmotných rezerv
V
5. Dokumenty obsahující smluvní ujednání o nakládání se státními hmotnými
rezervami, dokumenty o kontrole státních hmotných rezerv, dokumenty související
s hospodářskou mobilizací
V
S ohledem na skutečnost, že žadatel žádá poskytnutí informací, které podle výše
zmíněné přílohy spadají mezi informace představující utajované informace, nezbývá Správě nic
jiného, než rozhodnout podle ustanovení § 15 zákona. Z ustanovení § 15 odst. 1 výše zmíněného
zákona vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro
vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou
případů, kdy se žádost odloží.
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Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad na základě ustanovení § 16, § 20 odst. 4
zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení s ustanovením § 152 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Odvolací
lhůta činí na základě ustanovení § 20 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím
ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Rozklad lze
podat u Správy.

S pozdravem

JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D.
vedoucí Kanceláře předsedy
elektronicky podepsáno

Vážený pan
>
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