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MINISTERSTVO VNITRA 
odbor bezpečnostního výzkumu 
a policejního vzdělávání 
 
Č. j.: MV-118707-5/OBVV-2014 

         
        Praha  12. září 2014 
        Počet listů: 2 
         

 
Vážený pan 
Tomáš Pecina 
Slezská 1668/56 
120 00 Praha 2 
 
 
 
 
 

R O Z H O D N U T Í 
 
 
ve věci žádosti Tomáše Peciny, nar. 21. 4. 1966, Slezská 1668/56, 120 00 Praha 2 (dále jen 
žadatel) ze dne 18. srpna 2014 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,   
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon  
č. 106/1999 Sb.), kterou se dožadoval poskytnutí „kompletní zadávací dokumentace 
k nadlimitní veřejné zakázce „Dekódování šifrovaných datových komunikací“ zadávané na 
základě výjimky podle § 18 § 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  
o níž byla pod č.j. 883/14 informována na svém zasedání dne 6. srpna 2014 vláda.“ rozhodlo 
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, jako povinný 
subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. 
takto: 
 
shora uvedená žádost o poskytnutí informace se na základě ustanovení § 7 zákona  
č. 106/1999 Sb. 
 
 

o d m í t á. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Žadatel podal v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. shora 
definovanou žádost. 
 

Doručeno dne: 12. 9. 2014
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Uvedená veřejná zakázka na služby ve výzkumu a vývoji byla zadána na základě výjimky dle 
§ 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, protože uveřejněním by došlo k vyzrazení utajované informace neoprávněné 
osobě dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zadávací dokumentace obsahuje informace uvedené v nařízení vlády č. 522/2005 Sb., 
kterým se stanoví seznam utajovaných informací a jejich případné vyzrazení či zneužití 
může být nevýhodné pro zájmy České republiky a může vést ke zmaření, ztížení anebo 
ohrožení prověřování nebo vyšetřování ostatních trestných činů nebo usnadnění jejich 
páchání.  
 
Žadatel požaduje kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dekódování 
šifrovaných datových komunikací“. Požadovaná zadávací dokumentace obsahuje utajovanou 
informaci a žadatel k ní jako fyzická osoba nemá oprávněný přístup. V souladu  
s ustanovením § 7 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt utajovanou informaci žadateli 
neposkytuje. 
 
 
Poučení: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad dle ustanovení § 16 odst. 1 zákona  
č. 106/1999 Sb. a s přihlédnutím k ustanovení § 81 - 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů. Rozklad lze podat k povinnému subjektu, ve lhůtě dle 
ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
do 15 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Petr Novák, Ph. D. 
ředitel odboru 

podepsáno elek tronicky 
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