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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 4. 11. 2020 Vaší žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Uvedenou žádostí je požadováno:
„
-

jaké druhy ochranných pomůcek používaných při epidemii covid-19 má SSHR na skladě?
např. roušky,respirátory, rukavice, ochranné oděvy, ochranné brýle, výtěrovky na stěr
nosohltanu atp.

-

jaký byl stav zásob (počet ks) těchto ochranných pomůcek v roce 2020 v SSHR za
jednotlivé měsíce?

-

kolik kusů těchto ochranných pomůcek bylo v jednotlivých měsících roku 2020 z SSHR
vydáno a kolik naopak získáno nákupem atp.?

-

pokud některou z těchto ochranných pomůcek nakupoval SSHR, prosím o poskytnutí
příslušné dokumentace i s přílohami a dodatky“

Žádost neobsahuje odůvodnění ohledně poskytnutí informace.
Správa se Vaší žádostí pečlivě věnovala a sděluje k výše uvedeným jednotlivým dotazům následující:
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Ad první nečíslovaný dotaz.) Přehled složení ochranných pomůcek vyplývá z informací o veřejných
zakázkách, které jsme Vám již poskytli v naší předešlé odpovědi čj. 16667/2020-SSHR ze dne 4.
listopadu 2020.V této odpovědi jsme uvedli, „že veškeré podrobnosti naleznete na
https://www.sshr.cz/aktuality/nakupy-sshr-realizovane-behem-nouzoveho-stavu/ . Dalším
zdrojem Vámi požadovaných informací je odkaz https://nen.nipez.cz/profil/SSHR . A další
informace naleznete na odkazu https://www.sshr.cz/o-nas/poskytovani-informaci/ , a to
v devátém souboru nazvaném „poskytnutí informace 2020.
Ad druhý nečíslovaný dotaz.) 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 tyto
informace neposkytnout.
Ad třetí nečíslovaný dotaz.) Odpověď na tuto otázku vyplývá z odpovědi na druhou nečíslovanou
otázku.
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Ad čtvrtý nečíslovaný dotaz.) Odpověď na tuto otázku vyplývá z odpovědi na první nečíslovanou
otázku.
S pozdravem
JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D.
podepsáno elektronicky

Vážený
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